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RESUMO: Neste trabalho, é relatado os resultados de uma pesquisa que teve como proposta 

investigar de que forma a História e Filosofia da Ciência – HFC no Ensino de Leis de Newton 

é abordada na Educação Profissional no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

do Rio Grande do Norte, campus Macau, nas turmas do curso Técnico Integrado em Química 

e Informática. Um questionário a esse respeito foi aplicado a 76 alunos da instituição, sendo 

que, a partir de critérios de seleção, apenas 56 foram utilizados. A análise dos dados foi 

realizada a partir da Análise de Conteúdo segundo Bardin (2009). Os resultados suscitam uma 

série de questões para reflexão de como a HFC está sendo abordado. O uso de elementos 

históricos e filosóficos potencializa e torna mais eficaz o aprendizado da Física, sendo de fato, 

uma ferramenta imprescindível para a formação de um aluno. Foi possível observar que a HFC 

no conteúdo das Leis de Newton foi trabalhada pelos professores no IFRN/Macau de maneira 

incoerente, fazendo com que os alunos, apesar de considerarem importante essa abordagem, 

acreditarem que a resolução de exercícios seja a metodologia que mais contribui para o processo 

de Ensino e Aprendizagem. Sugeriu-se que os professores revejam seus planejamentos, 

escolhendo textos adequados, incentivando os debates em sala de aula e sugerindo atividades 

dinâmicas para que a HFC seja uma estratégia didática decisiva durante o processo. 

Palavras–chave: Ensino e Aprendizagem, Física, História e Filosofia da Ciência. 

 

HISTORICAL APPROACH IN NEWTON'S LAWS OF TEACHING IFRN – CAMPUS 

MACAU 
 

ABSTRACT: This study reported the results of a survey that had the purpose to investigate 

how the History and Philosophy of Science - HFC in Newton's Laws of Education is addressed 

in Professional Education at the Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio 

Grande do Norte, campus Macau, the classes of the Integrated Technical course in Chemistry 

and Informatics. A questionnaire on this subject was applied to 76 students of the institution, 

and, from selection criteria, only 56 were used. Data analysis was performed from the second 

content analysis Bardin (2009). The results raise a number of questions for reflection of how 

HFC is being addressed. The use of historical and philosophical elements strengthens and 

makes more effective the learning of physics, and in fact, an essential tool for the formation 

of a student. It was observed that the HFC in the content of Newton's laws was worked by 

teachers in IFRN / Macau incoherently, making the students, although they consider important 

this approach, believing that the problem solving is the methodology that contributes most to 

the process of teaching and learning. It was suggested that teachers review their plans, 

choosing appropriate texts, encouraging debates in class and suggesting dynamic activities so 

that HFC is a key teaching strategy during the process. 
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INTRODUÇÃO 

A Física é uma Ciência que busca explicações para fenômenos que ocorrem na natureza 

e seu entendimento vai muito além de fórmulas e conceitos. É fundamental estar atento aos 

fenômenos e a situações cotidianas para que se tenha um processo de Ensino e Aprendizagem 

satisfatório. 

O ensino de Física deve colaborar para construção de um indivíduo crítico que movido 

por suas inquietações busque melhor compreender fenômenos naturais e assim a realidade que 

o cerca, desse modo ele passará a partir de seu conhecimento e experiências a interagir na 

sociedade em que vive com responsabilidade. 

Um fator imprescindível para o sucesso do processo de ensino aprendizagem de Física é 

que este não se confunda com o da matemática.  A utilização de atividades experimentais, 

recursos multimídias, a utilização da História e Filosofia da Ciência - HFC e associação com o 

dia-a-dia do estudante são formas que podem contribuir para uma mudança na forma como se 

aprende. 

A HFC é considerada como uma ferramenta facilitadora para uma aprendizagem 

significativa, que provocará mudanças na sala de aula se colocada em prática de maneira 

cautelosa. Segundo Martins (2007): 

 

“Já do ponto   de   vista   mais   prático e  aplicado, a   HFC   pode   ser   pensada tanto 

como   conteúdo   (em si)   das   disciplinas   científicas,   quanto   como estratégia   

didática   facilitadora   na   compreensão   de   conceitos,   modelos   e teorias” 

(MARTINS, 2007, p. 114).  

 

É necessário mostrar a importância dessa fermenta para o desenvolvimento de práticas 

pedagógicas que possam motivar e melhorar o aprendizado de alunos em todos os conteúdos 

propostos pelos docentes. A importância da abordagem histórica no Ensino de Ciências tem 

sido ressaltada por vários pesquisadores do processo de educação, podendo ser citado, Martins 

(2006), Matthews (1995) entre outros.  

“A crise contemporânea do Ensino de Ciências, evidenciadas pelos altos índices de 

“analfabetismo científico” e evasão de professores e alunos das salas de aulas de Ciências” 

(MILLER; MATTHEUS apud SILVA, 2006, p. 3), tem exigido uma nova concepção de como 

ensinar e aprender Ciência, tornando indispensável à formação da cidadania contemporânea, 

conforme destaca-se nos Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN: 
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Espera-se que o ensino de Física, na escola média, contribua para a formação de uma 

cultura científica efetiva, que permita ao indivíduo a interpretação dos fatos, 

fenômenos e processos naturais, situando e dimensionando a interação do ser humano 

com a natureza como parte da própria natureza em transformação. Para tanto, é 

essencial que o conhecimento físico seja explicitado como um processo histórico, 

objeto de contínua transformação e associado às outras formas de expressão e 

produção humanas. (BRASIL,2002a, p.22). 

 

Allchin (1995), ao discutir como não se deve ensinar a História da Ciência, salienta graves 

problemas, tais como, a apresentação apenas de seus resultados, ignorando o processo de 

construção, a dificuldade em expor os erros cometidos, focando apenas nos acertos, entre 

outros. 

Ressalta-se que, o estudo da HFC exige muito mais, pois “[...]ao longo do século 20, 

através de um processo gradual de amadurecimento, sofisticação, de críticas e contra críticas, a 

História da Ciência deixou de ser uma atividade amadora (no mau sentido) e se tornou um 

trabalho especializado[...]”. (MARTINS, 2001, p. 114) 

É importante também compreender que a construção de um conhecimento Físico, ocorre 

através de um processo histórico relacionado com problemas vigentes a época. A solução de 

tais problemas tornou-se muito importante para a construção da ciência atual. É fundamental 

que o aluno compreenda essa situação. 

A prática didática inadequada na abordagem dos fatos históricos gera o efeito contrário 

nos alunos, desfavorecendo o aprendizado e criando desinteresse, pois eles são levados a 

concluir que a ciência é feita por pessoas especiais, os CIENTISTAS, muito distantes de suas 

realidades e vivências. Não basta apenas abordar HFC na sala de aula, deve-se ter bastante 

cuidado na utilização dessa ferramenta para que se possa tirar algum proveito do seu potencial. 

Durante os últimos dois anos, em contato com estudantes do Ensino Técnico Integrado 

do Instituto Federal do Rio Grande do Norte – IFRN, campus Macau, foi possível observar que 

o índice de reprovação em Física vinha aumentando gradativamente. Era necessário uma 

investigação para entender o que estava acontecendo e assim buscar soluções para mudar essa 

realidade. 

Diante desse cenário indagou-se: Como os alunos estão encarando a Física? Como os 

professores a estão ensinando? A HFC tem sido utilizada durante as aulas? Perguntas como 

essas permitiram uma maior reflexão de como está ocorrendo o processo de Ensino e 

Aprendizagem da Física no campus Macau. 

O presente trabalho tem como principal objetivo, investigar de que forma a HFC (em 

especial a História da Física) é apresentada na Educação Profissional do Ensino Técnico 

Integrado no IFRN, campus Macau, nas turmas de Química e Informática referente as Leis de 
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Newton e apresentar algumas conclusões e/ou sugestões que possam ajudar a modificar o 

cenário educacional local. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

A pesquisa foi desenvolvida a partir de características qualitativas e quantitativas. Partiu-

se da delimitação do tema a ser pesquisado, sendo escolhido o HFC e as Leis de Newton por 

ter sido um assunto bem discutido e que todos os alunos já haviam estudado no início do seu 

curso acadêmico. 

Logo após veio a escolha do público alvo a ser pesquisado e os selecionados foram alunos 

dos cursos Técnico Integrado de Química do turno matutino e Técnico Integrado em 

Informática do turno vespertino, todos do segundo ano no IFRN, campus Macau. 

A revisão do estado da arte veio logo após, buscando aprofundar o conhecimento através 

de outros autores que escreveram sobre o tema em questão.  

A partir desse ponto um questionário foi elaborado, constituído por cinco perguntas, 

quatro de caráter discursivo e duas objetivas com duas alternativas para resposta: SIM e NÃO.  

A aplicação do questionário aconteceu no mês de outubro de 2015, contando com o total 

de 76 alunos entrevistados em sala de aula. Antes da pesquisa aconteceu um momento de 

sensibilização em que se pediu a colaboração de todos. Imediatamente os alunos se 

prontificaram em participar. 

O estudo dos dados foi realizado a partir da Análise de Conteúdo segundo Bardin. Uma 

vez que, a técnica compreende três fases, a saber: 1) Pré-análise, 2) Exploração do material e 

3) Tratamento dos resultados, inferência e interpretação. (BARDIN, 2009). 

A primeira etapa envolveu a organização do material a ser analisado. Foi feito a leitura 

flutuante que segundo Bardin (2009), seleciona os documentos de coleta de dados.  A estratégia 

utilizada para a realização da seleção dos questionários ocorreu da seguinte maneira: 

1° critério – não deixar mais de uma questão em branco; 

2° critério – objetividade nas respostas; 

3° critério – definição de palavras-chave que mais foram utilizadas nas respostas para a 

categorização. 

Do total de 76 questionários resultaram em 56 válidos que foram enumerados de A1 a 

A56, a fim de facilitar o entendimento e análise de cada aluno pesquisado. A partir destes, a 

confecção do trabalho teve início em julho de 2015 e conclusão no início de dezembro, também 

de 2015. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

No primeiro quesito foi questionado se os professores geralmente utilizam textos ou 

abordagens históricas nos diversos conteúdos ministrados. Nesse primeiro momento não foi 

citado especificamente o conteúdo de Leis de Newton. 

Analisando a Figura 1, é percebido que apesar da maioria dos docentes utilizarem esses 

recursos, aproximadamente 1/3 dos professores não utilizam essa metodologia. É importante 

notar que a abordagem histórica pode ser feita com textos, vídeos, animações, entre outras, 

ajudando a desvincular um pouco a ideia de semelhança entre Física e Matemática.  

 

 

Figura 1. Utilização de textos e abordagens históricas pelos professores durante as 

aulas. IFRN, 2015. 
 

Na segunda pergunta da pesquisa foi investigada a opinião dos alunos quanto a motivação 

em relação a utilização de elementos históricos na abordagem de Leis de Newton, pedindo que 

justificassem o porquê da escolha. 

Observando a Figura 2, percebe-se claramente que a maioria (82%) se interessa por 

conhecer um pouco da vida e obra do autor estudado, Isaac Newton. 

 

 

Figura 2. Motivação dos alunos em estudar Física usando elementos históricos. 

IFRN, 2015. 
 

Discutindo um pouco mais sobre a segunda pergunta, é apresentado na Tabela 1 algumas 

justificativas dadas pelos alunos que responderam afirmativamente à questão anterior. Vários 

são os motivos citados pelos entrevistados. Aqui é possível perceber que essa metodologia atrai 

muito a atenção. A abordagem histórica permite envolver cada vez mais os alunos durante as 

aulas. 

 

Tabela 1. Justificativa dada pelos alunos que responderam positivamente a aceitação da HFC 

durante as aulas de Leis de Newton. IFRN, 2015. 
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Aluno Pesquisado --------------Justificativa dos alunos para a utilização da HFC------------- 

A3 
Inspira o aprendizado 

A7 
Importante saber de onde veio as leis e as fórmulas 

A12 
Facilita o entendimento 

A21 
Melhora o aprendizado 

A27 
Importante saber de toda a História (o início de tudo) até a atualidade 

A31 
Fica mais interessante aprender 

A35 
Aumenta a curiosidade e estimula o conhecimento 

A36 
Gosta de história 

A38 
Ajuda a situar no conteúdo 

A44 
Saber como Newton pensava na época 

 

Na terceira pergunta, investigou-se qual foi a metodologia utilizada pelos professores 

durante a abordagem histórica das Leis de Newton. 

Analisando a Figura 3, vê-se que a maioria (43%), não respondeu o quesito. Alguns 

citaram que não havia sido abordado (25%), outros não lembravam (10%), outros disseram que 

o conteúdo foi abordado vagamente (4%), enquanto uma parte citou a oratória (10%) e que 

vídeos e/ou slides (8%) eram utilizados pelos professores.  

Nesse quesito houve uma discrepância entre os alunos em relação a resposta obtida na 

Figura 2 e Tabela 1, pois apesar de defenderem a utilização da História e filosofia da Ciência 

como fator motivador não se lembram e nem expressam com clareza o uso que teria sido feita 

dessa estratégia. 

 

 

Figura 3. Estratégias, indicadas pelos alunos, que foram utilizadas pelos 

professores na abordagem histórica das Leis de Newton. IFRN, 2015. 
 

Na quarta pergunta foi avaliado se os alunos lembravam da motivação na elaboração das 

Leis de Newton. 

A partir da análise da Figura 4, percebe se que a maioria (89%) não se recorda do principal 

ponto a ser discutido em Leis de Newton quando levado em conta a HFC.  

43%
25%

10% 10% 8% 4%
0%

50%

100%

Não
responderam

Não foi
abordada

Não lembram Oratória Vídeos ou
slides

Abordada
Vagamente



 

95 

 

Artigos         Ciências Exatas e da Terra 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Vê-se aqui um ponto que merece uma atenção especial. As orientações contidas nos 

Parâmetros Curriculares Nacionais+ (BRASIL, 2002b) indicam que o importante não é “o quê 

ensinar em Física”, e sim o “para quê ensinar a Física”. O aluno deve “[...] perceber o papel 

desempenhado pelo conhecimento físico no desenvolvimento da tecnologia e a complexa 

relação entre ciência e tecnologia ao longo da história [...]” (BRASIL, 2002b, p.67).  

 

 

Figura 4. Questionamento feito aos alunos se recordavam da motivação de Newton 

para elaboração de suas Leis. IFRN, 2015. 

 

Apesar dos alunos considerarem a abordagem histórica importante, conclui-se que o 

conteúdo não ficou marcado em suas vidas acadêmicas. Há pouco mais de um ano, todos 

discutiam esses conteúdos com seus professores. Por que os alunos não absorveram tal conteúdo 

se o consideram importante? Questões como essas fazem pensar em como utilizar a abordagem 

histórica de maneira mais efetiva. 

Bezerra e Camargo (2015) mostram que o uso da HFC não é tarefa fácil. O professor deve 

fazer um esforço extra para que esta metodologia não seja apenas um acessório e se torne 

decisivo e marcante no ensino de ciências. 

 

A HFC constitui-se de uma área de pesquisa interessada em estudar o 
desenvolvimento histórico das práticas científicas e os problemas filosóficos 
suscitados por elas. Para alcançar tal objetivo, frequentemente ela vai exigir 
um tratamento multidisciplinar, seja do conhecimento específico da ciência e 
da reflexão filosófica, seja do domínio de técnicas de pesquisa e análise de 
material histórico. (BEZERRA; CAMARGO, 2015, p.1) 

 

Na última pergunta, foi pedido que os alunos mencionassem a metodologia que 

consideravam mais importante para o entendimento dos conteúdos de uma forma geral. Não se 

limitou a quantidade de metodologias que poderiam indicar, deixando que pudessem citar mais 

de uma, caso fosse conveniente. 

A Figura 5 mostra que a maioria dos alunos acredita que a resolução de exercícios é a 

metodologia que mais contribui para o seu aprendizado. Acredita-se que este resultado é o 

resultado das avaliações realizadas durante o ano. Um aluno que é avaliado na maior parte do 

tempo por exercícios, sempre irá considerar a resolução destes como o mais importante. 

11%
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Um outro possível motivo a ser pensado, seja a má utilização da HFC, pois apesar de ser 

aceita pelos alunos, não é feita de maneira continua e sistemática de modo a passar confiança 

no processo de Ensino e Aprendizagem. 

 

 

Figura 5. Metodologias citadas pelos alunos como facilitadora do processo de 

Ensino e Aprendizagem. IFRN, 2015. 
 

CONCLUSÕES 

Durante a pesquisa não foi identificado a presença de debates, seminários, dramatizações, 

reprodução de experimentos clássicos, confecção de artefatos tecnológicos e a produção de 

texto realizada pelos professores. 

Para que a HFC seja utilizada, buscando melhor rendimento dos alunos, deve-se 

problematizar e contextualizar o conteúdo científico. Muitos professores confundem o uso da 

HFC com a simples explanação de aspectos da bibliografia dos autores, algo que não condiz 

com a proposta apresentada. 

Pode-se observar que a HFC no conteúdo das Leis de Newton, apesar de trabalhada pelos 

professores no campus Macau do IFRN, não despertou os resultados esperados para essa 

estratégia.  

Alunos afirmaram gostar de História da Ciência e, apesar disso, foram incapazes de 

lembrarem como e quando esse aspecto foi trabalhado por seus professores, demonstrando a 

ineficácia na utilização dessa estratégia.  

As Leis de Newton, quando abordadas a partir da HFC, devem possibilitar boas 

discussões sobra a natureza da ciência, abordando os problemas que Newton tentou solucionar 

em sua época, enfatizando o sucesso e o legado deixado para a atual geração. 

É preciso lembrar que o professor está à disposição de seus alunos, devendo comportar-

se como facilitador do processo de Ensino e Aprendizagem. Para isso é preciso dedicar mais 

tempo ao seu planejamento, escolhendo textos adequados, incentivando os debates em sala de 

aula e sugerindo atividades dinâmicas (seminários, dramatizações, reprodução de experimentos 
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clássicos, etc) incluindo a HFC como uma estratégia didática positiva durante o processo Ensino 

Aprendizagem. 
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RESUMO: O presente artigo descreve uma atividade lúdica para o ensino de Química e teve 

como objetivo analisar de forma reflexiva a interação dos alunos com os conteúdos de 

bioquímica e verificar se os conteúdos de bioquímica são ministrados em escolas do ensino 

médio. Sendo que o problema que levou a realizar esta investigação foi como aplicar de forma 

dinâmica os conteúdos de bioquímica para o aluno do ensino médio?  A pesquisa foi 

desenvolvida por acadêmicos do 5º semestre de Licenciatura em Química, em uma Escola 

Estadual do Amapá, através da realização de uma aula prática com os alunos do 3° ano do 

ensino médio. A pesquisa utilizou como técnicas de coleta a observação sistemática, entrevistas 

e aplicação de questionários com alunos e professores do ensino médio. Tendo como resultados 

da pesquisa o envolvimento dos futuros professores de química com a realidade dos já atuantes 

docentes da ciência química, proporcionando ainda uma reflexão quanto à forma como os 

conteúdos de bioquímica devem ser transmitidos aos alunos do ensino médio. 

Palavras–chave: bioquímica, ensino de química, experimento 

 

THE ART OF MILK: A PLAYFUL ACTIVITY FOR CHEMICAL TEACHING  
 

ABSTRACT: This article describes a leisure activity for the teaching of chemistry and aimed to 

analyze the interaction of reflective students with the contents of Biochemistry and verify if 

the contents of Biochemistry are taught in middle schools. The problem that led to this 

investigation was how to apply dynamically the contents of biochemistry for the high school 

student? The survey was developed by scholars of the 5th semester of Bachelor in chemistry, 

in Amapá State school, by conducting a workshop with students of 3° year of high school. 

Utilize research as systematic observation, collection techniques, interviews and 

questionnaires with students and high school teachers. With the search results the 

involvement of future teachers of chemistry with the reality of the already active Faculty of 

chemical science, providing a reflection on how the contents of biochemistry should be 

transmitted to the high school students. 

KEYWORDS: biochemistry, teaching of chemistry, experiment 

 

INTRODUÇÃO 

Entende-se que o conhecimento em bioquímica preconiza um conhecimento 

concomitante de química. Todavia, a recíproca não é verdadeira. A articulação interdisciplinar 

é aprender a ensinar com uma visão global e unificada de conhecimentos que se interligam 
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através do dia a dia de uma pessoa. Dessa forma, os fenômenos químicos devem ser 

compreendidos de forma contextualizada, onde o aluno deve reconhecer-se como parte 

integrante de um mundo, onde significados começam a fazer sentido e são entendidos por meio 

de um conhecimento cientifico obtido. 

A bioquímica por si só, representa uma área interdisciplinar uma vez que possui como 

base as ciências químicas e biológicas. Logo, a bioquímica constitui-se num nicho temático 

muito rico e promissor para abordagens interdisciplinares, contextualizadas social e 

experimentalmente (SANTOS; SCHNETZLER, 1996). 

A bioquímica usa bastante a abstração e a imaginação para descrever os fenômenos 

somente com o auxílio dos instrumentos mais amplamente usados no cotidiano escolar, como 

o quadro (MACHADO et al., 2010). Entretanto são necessárias as atividades lúdicas para 

melhor compreensão dos educandos.  

O lúdico funciona como um recurso facilitador do aprendizado, pois transmite o conteúdo 

de uma forma diferente, prazerosa e alternativa, colaborando diretamente para a construção do 

conhecimento de alunos em todos os níveis de ensino. Para Santos (2001), tal recurso deve ter 

como princípio uma função educativa, para isso é necessário que seja pensado e planejado 

dentro de uma proposta pedagógica. 

Kishimoto (2006), afirma que quando o lúdico é intencionalmente usado pelo educador 

com base a estimular o alunado, começa a surgir à dimensão educativa. Assim, várias pesquisas 

têm ressaltado a importância da experimentação como uma forma lúdica para o processo ensino 

aprendizagem do aluno (BENITE et al, 2009; SILVA et al, 2010; GALIAZZI et al, 2007). 

A experimentação desperta interesse entre os alunos, independentemente do nível de 

escolarização, pois para eles a experimentação tem caráter motivador, por esta relacionada aos 

sentidos (GIORDAN, 1999). Dessa forma, a experimentação é um elemento que ajudará para 

que a aula explicativa se torne mais atrativa, motivadora, levando os alunos a notar com maior 

clareza os efeitos dos fenômenos químicos envolvidos e relacioná-los ao seu cotidiano.  

 Os experimentos facilitam a compreensão da natureza da ciência e dos seus conceitos, 

auxiliam no desenvolvimento de atitudes científicas e no diagnóstico de concepções não 

científicas. Além disso, contribuem para despertar o interesse pela ciência. 

O presente trabalho tem como objetivo analisar de forma reflexiva a interação dos alunos 

com os conteúdos de bioquímica e verificar como os conteúdos de bioquímica são ministrados 

em escolas do ensino médio.  

A relevância desta pesquisa é apresentar de forma sistemática a aplicação de atividades 

metodológicas, como o uso de experimentos utilizando materiais do cotidiano de fácil aquisição 
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como ferramentas de ensino, que qualifiquem e tornem acessível à aprendizagem de bioquímica 

no ensino médio.  

Sendo assim, a pesquisa buscou responder aos seguintes questionamentos: como aplicar 

conteúdos de bioquímica para o aluno do ensino médio? Será que os professores de química 

realmente ministram o conteúdo de bioquímica no terceiro ano do ensino médio? Para isso, 

partiu-se da premissa que, a presença do lúdico no ensino de química é algo muito importante, 

que necessita de dedicação, zelo e engajamento. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Na primeira parte deste trabalho foi realizada uma pesquisa bibliográfica de teóricos que 

discutem o assunto. Posteriormente, realizou-se uma intervenção em uma Escola Estadual na 

cidade de Macapá, utilizando como instrumento a realização de uma aula prática com os alunos 

do 3° ano do ensino médio. 

Para realização da intervenção, foi ministrada uma aula expositiva de bioquímica, 

abordando benefícios do leite, conceitos sobre lipídeos, gorduras cis e trans, gorduras saturadas 

e insaturadas, bem como as diferenças existentes entre os tipos de leite: animal, vegetal e o leite 

materno. 

Em seguida os educandos realizaram a analise sensorial, com três tipos de leite, para que 

os mesmos pudessem diferenciá-los. A turma foi dividida em cinco grupos com seis alunos 

cada, os grupos receberam três amostras de leite (soja, desnatado e integral), conforme Figura 

1, sendo identificados por amostra 1, amostra 2 e amostra 3 e uma tabela com respectiva 

numeração da amostra, para que os alunos pudessem descrever qual a cor, qual o sabor e o 

cheiro das referidas amostras de leite. 

A análise sensorial é definida pela Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT 

(1993), como a disciplina científica usada para evocar, medir, analisar e interpretar reações das 

características dos alimentos e materiais como são percebidas pelos sentidos da visão, olfato, 

gosto, tato e audição. 
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Figura 1-Amostras dos tipos de leite.2014 

 

Posteriormente foi realizado o experimento a arte no leite (Figura 2A e 2B), tendo como 

objetivo explicar como ocorreram as interações químicas e os fenômenos bioquímicos. Foram 

utilizados os seguintes materiais: 01 copo de leite, detergente, corantes alimentícios, um 

recipiente de vidro e contas gotas. Inicialmente foi adicionado um copo de leite no recipiente 

de vidro, após 3 segundos foram pingadas gotas de corantes amarelo e azul, logo depois o 

detergente foi pingado sobre o corante, ocorrendo às interações. 

 

 

 

 

 

 

 

 
                   

Figura 2- Realização do experimento arte no leite. 2014 

 

Paralelo ao trabalho em sala de aula foi realizado uma entrevista com os professores de 

química da escola onde a intervenção foi realizada e em mais duas outras escolas estaduais, 

com intuito de avaliar se os conteúdos de bioquímica são ministrados no terceiro ano do ensino 

médio e como os professores ministram esses conteúdos para os alunos. 

Os questionários foram elaborados com perguntas mistas, fechadas e abertas, que 

possibilitaram uma maior liberdade para que os sujeitos pesquisados tivessem a oportunidade 

de fazerem comentários, explicações e esclarecimentos significativos a respeito dos 

questionamentos. 

 

A B 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A aplicação do questionário com os professores de química, possibilitou analisar se os 

conteúdos de bioquímica são ministrados em três escolas estaduais do ensino médio de 

Macapá. A maioria dos professores 95% responderam que não ministram conteúdos de 

Bioquímica nas aulas de química no terceiro ano do ensino médio, devido não dar tempo 

finalizar todo o conteúdo programático do ano letivo. 

Quando perguntado aos professores sobre os livros didáticos utilizados em sala de 

aula, se estes apresentam qualidade satisfatória com relação ao conteúdo de bioquímica, 50% 

dos responderam que as informações são superficiais e apresentam diversos erros ou são 

desatualizadas apresentadas em resumo ou de modo confuso e falta à interação do conteúdo 

com o cotidiano. Ao que parece, Segundo os professores pesquisados os conteúdos de 

bioquímica nos livros didáticos não tem oferecido condições para que o aluno compreenda os 

conceitos e nem quanto a sua aplicação no dia-a-dia. 

No entanto, vale ressaltar que não é suficiente ter um bom material se o professor não 

tiver consciência da prática pedagógica e das limitações do livro didático. O professor deve 

estar atualizado, ser reflexivo e bem preparado para poder valer-se de um livro ruim e 

transformá-lo, tornando-o uma ferramenta útil e eficaz em suas aulas (DE DEO; DUARTE, 

2004). 

O professor deve estar instrumentalizado para detectar e observar as fragilidades 

implícitas no livro didático, bem como em qualquer outro material a ser utilizado em sala de 

aula (DELIZOICOV, 1995). 

No questionário aplicado com os alunos após realização da aula prática, perguntou-se 

os alunos se o experimento a arte no leite facilitou a compreensão do conteúdo de 

bioquímica? A maioria dos alunos  95%, relacionou o experimento com o conteúdo abordado. 

Assim, constatou que quando realizou o experimento houve o entendimento do conteúdo de 

bioquímica, facilitando a aprendizagem dos educandos, pois conforme afirmam Paz; Pacheco 

(2010), o processo ensino-aprendizagem cabe ao professor facilitar a construção do 

conhecimento, motivando o aluno durante a aula. 

 

CONCLUSÕES 

 Com esse trabalho percebeu-se que a maioria dos professores não ministram 

conteúdos de bioquímica no terceiro ano do ensino médio. A realização do experimento a arte 
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no leite facilitou a compreensão dos conteúdos bioquímica, contribuindo para um 

aprendizado significativo, pois abordou de forma prática o conteúdo proposto. O qual, 

contribuiu para uma aula mais atrativa e dinâmica, possibilitando os educandos perceber com 

mais clareza os conceitos bioquímicos presentes no seu cotidiano. Assim, foi possível verificar 

que os docentes têm que fazer uso de novo métodos de ensino para despertar o interesse dos 

educandos em aprender os conteúdos abordados. 
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RESUMO: O presente trabalho apresenta os resultados de uma prática pedagógica 

interdisciplinar, estudando a química relacionada com diferentes disciplinas e com situações 

do cotidiano, evidenciando as possibilidades de aprendizagem proporcionadas pelo 

envolvimento nesse tipo de prática pedagógica. O referencial teórico está apoiado em 

orientações sobre a aprendizagem significativa, ensino de química e interdisciplinaridade. A 

metodologia utilizada foi uma pesquisa qualitativa de cunho descritivo. A prática pedagógica 

foi realizada durante o ano de 2015, em uma turma de 2º Ano do Ensino Médio, no Colégio 

Estadual Padre Manoel de Paiva Netto, localizado na cidade de Petrolina, PE. O material da 

pesquisa foi obtido por meio de aulas expositivas e práticas experimentais elaboradas de 

forma interdisciplinar, com a utilização de recursos gráficos, leitura de artigos referente ao 

tema e apresentação dos alunos na Culminância para a comunidade escolar. Os resultados 

indicam que trabalhar de forma interdisciplinar desperta o interesse do aluno e faz com que 

ele tenha a possibilidade de construir de forma significativa o seu conhecimento. 

Palavras–chave: Aprendizagem significativa, ensino de Química, interdisciplinaridade 

 

SCIENCE TO HAND: A PROPOSAL FOR CHEMICAL TEACHING IN 

INTERDISCIPLINARY PETROLINA - PE 
 

ABSTRACT: This paper presents the results of an interdisciplinary teaching practice, studying 

the chemistry related to different disciplines and to everyday situations, highlighting the 

learning possibilities offered by involvement in this kind of pedagogical practice. The 

theoretical framework is supported by guidance on meaningful learning, teaching chemistry 

and interdisciplinary. The methodology used was a qualitative research of descriptive nature. 

The pedagogical practice was carried out during the year 2015, in a class of 2nd high school 

year in State College Father Manoel de Paiva Netto, located in Petrolina, PE. The research 

material was obtained through lectures and elaborate experimental practice in an 

interdisciplinary way, with the use of graphics, reading articles related to the theme and 

presentation of students in the culmination to the school community. The results indicate that 

work in an interdisciplinary way arouses the interest of the student and makes him to have 

the possibility to significantly build your knowledge. 

KEYWORDS: Meaningful learning, chemistry teaching, interdisciplinarity 
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INTRODUÇÃO 

Em qualquer prática pedagógica, percebe-se um mundo complexo que não pode ser 

explicado a partir de uma única visão de uma área de conhecimento. Deste modo, articulações 

de práticas de ensino interdisciplinares e contextualizadas contribuem para o desenvolvimento 

do aluno em todos os componentes curriculares, tornando-o uma pessoa mais crítica e 

participativa, fazendo com que o professor fique atento a todas as mudanças no campo 

educacional e proporcionando-lhe avaliações continuadas de suas praticas pedagógicas. Nesse 

sentido, percebe-se que a interdisciplinaridade deve tornar-se, a cada dia, mais comum no 

discurso de diferentes atores da sociedade, especialmente entre aqueles envolvidos com a 

educação. 

Segundo Fazenda (2003), a interdisciplinaridade surgiu na França e na Itália em meados 

da década de 1960, num período marcado pelos movimentos estudantis que, dentre outras 

coisas, reivindicavam um ensino mais sintonizado com as grandes questões de ordem social, 

política e econômica da época. No final da década de 1960, a interdisciplinaridade chegou ao 

Brasil e logo exerceu influência na elaboração da Lei de Diretrizes e Bases Nº 5.692/71. Desde 

então, sua presença no cenário educacional brasileiro tem se intensificado e, mais ainda, com a 

nova LDB Nº 9.394/96 e com os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN). Segundo os PCN’s, 

A interdisciplinaridade supõe um eixo integrador, que pode ser o objeto de 

conhecimento, um projeto de investigação, um plano de intervenção. Nesse sentido, 

ela deve partir da necessidade sentida pelas escolas, professores e alunos de 

explicar, compreender, intervir, mudar, prever, algo que desafia uma disciplina 

isolada e atrai a atenção de mais de um olhar, talvez vários (BRASIL, 2002, p. 88-89). 

 

Além de sua forte influência na legislação e nas propostas curriculares, a 

interdisciplinaridade deve ganhar força nas escolas, principalmente no discurso dos 

professores dos diversos níveis de ensino. Para Fazenda (2003), a interdisciplinaridade se 

revela mais como processo que produto, ou seja, corresponde ao ato de construir pontes 

entre as diferentes disciplinas, permitindo que o conhecimento produzido ultrapasse os 

limites disciplinares e destaca a compreensão da interdisciplinaridade numa categoria de 

ação, diferenciando-a das disciplinas, que estariam na categoria de conhecimento. 

Uma disciplina científica é determinada por uma organização mental, uma matriz 

disciplinar ou um paradigma, que serve para classificar o mundo e para poder abordá-lo 

(FOUREZ, 1995). Em torno e na base de cada disciplina cientifica, existe certo número de 

regras, princípios, estruturas mentais, instrumentos, normas culturais e/ou práticas, que 

organizam o mundo antes de seu estudo mais aprofundado (FOUREZ, 1995).  O poder da 
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Química e o papel intrínseco que ela desempenha no nosso entendimento das outras ciências 

e do mundo ao nosso redor, fazem com que a Química seja considerada, além de uma 

disciplina, uma ciência central. A Química está na base do desenvolvimento econômico e 

tecnológico, da siderurgia à indústria da informática, das artes à construção civil, da 

agricultura à indústria aeroespacial, assim, não há área ou setor que não utilize em seus 

processos ou produtos os conhecimentos oriundos da Química (ABIQUIM, 2010). Portanto, 

estudar a química não só nos permite compreender os fenômenos atuais, mas esses 

conhecimentos nos ajudam a entender o complexo meio social em que vivemos. 

Sabemos que os currículos tradicionais enfatizam os aspectos conceituais, em 

detrimento do contexto social e tecnológico, reforçando um excesso de conceitos, o que leva 

os alunos a não compreender as inter-relações entre a teoria e a prática. Com vistas a 

superação desses problemas, alguns pesquisadores defendem a existência de uma serie de 

fatores que dificultam o desenvolvimento de projetos interdisciplinares. Porém, ressaltam 

que “essas não são barreiras intransponíveis, muitas dessas dificuldades podem ser 

solucionadas pelos próprios docentes”. (AUGUSTO; CALDEIRA, 2007, p. 15). 

Essa não contextualização e fragmentação dos conteúdos químicos dos demais 

conhecimentos disciplinares pode ser um dos responsáveis pela rejeição da química pelos 

alunos, dificultando assim o processo de ensino e aprendizagem. Segundo Sá e Silva (2008) a 

abordagem de conceitos químicos relacionados à vivencia dos alunos e um estudo 

interdisciplinar são promotores de uma aprendizagem ativa e significativa. Para se atingir essa 

relação, os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio – PCNEM (BRASIL, 1999), 

sugerem a utilização de temas para a contextualização de conhecimentos químicos e 

estabelecimento de inter-relações deste com os vários campos da ciência. Considerando que 

contextualização e interdisciplinaridade são eixos centrais norteadores do ensino de química. 

Vigotski (1997) defende que é no Ensino Médio que se constitui a capacidade do 

pensamento conceitual, isto é, a plena capacidade para o pensamento abstrato ou a 

consciência do próprio conhecimento. Contextualizar a química não é promover ligações 

artificiais entre o conhecimento e o cotidiano do aluno, nem citar exemplos ao final de cada 

conteúdo, mas propor “situações problemáticas reais e buscar o conhecimento necessário 

para entendê-las e procurar soluciona-las” (BRASIL, 1999, p.93). Assim, é necessário a prática 

de um ensino mais contextualizado, relacionando os conteúdos de química com o cotidiano 
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do aluno, respeitando as diversidades de cada um, visando a formação do cidadão e o 

exercício do seu senso critico. 

Grande parte dos professores ainda não considera importante os conhecimentos 

prévios dos alunos para o desenvolvimento de uma aprendizagem significativa. Ausubel apud 

Moreira (1999, p. 153) afirma que “aprendizagem significativa é um processo por meio do 

qual uma nova informação relaciona-se com um aspecto especificamente relevante da 

estrutura de conhecimento do individuo”. Nesse sentido, o aluno não apenas recebe as 

informações, mas também participa ao mostrar o que já aprendeu, de modo que ele vai 

construindo e aperfeiçoando seu próprio conhecimento. 

Através de observações feitas na escola, notou-se que os alunos têm bastante dificuldade 

na absorção de conteúdos químicos, e que estes são trabalhados de forma fragmentada e 

descontextualizada em sala de aula, o que acaba comprometendo a aprendizagem dos alunos. 

A partir desta análise pretende-se auxiliar estes alunos na aprendizagem desses conteúdos 

através do ensino com uso de experimentos interdisciplinares, tendo em vista estabelecer 

relações desses alunos de forma dinâmica e contextualizada. Este trabalho tem como objetivo 

desenvolver uma proposta pedagógica interdisciplinar, integrando as diversas áreas do 

conhecimento e os conhecimentos prévios dos alunos. 

 

METODOLOGIA 

Em todas as atividades propostas neste trabalho é considerado o conhecimento cotidiano 

do aluno, pois assim é possível compreender que as situações metodológicas no processo de 

ensino e aprendizagem são os instrumentos que direcionam e efetivam as práticas pedagógicas 

na sala de aula. A caracterização da pesquisa ocorreu por meio de uma abordagem qualitativa, 

que “explora as características dos indivíduos e cenários que não podem ser facilmente descritos 

numericamente” (HERIVELTO, 2006, p. 73), e é de cunho descritivo. 

A proposta foi desenvolvida em uma turma de segundo ano do Ensino Médio, durante o 

ano letivo de 2015, no Colégio Estadual Padre Manoel de Paiva Netto, que fica localizado na 

cidade de Petrolina, Pernambuco. Envolveram-se nessa prática integrantes do Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), do Subprojeto Interdisciplinar do IF 

Sertão-PE, Campus Petrolina. 

A elaboração deste trabalho originou-se do conceito de interdisciplinaridade e suas 

implicações na prática pedagógica. Pensando nisso, foram realizados encontros com a gestão 

da escola e o professor de Química da turma, para planejar as atividades que seriam 
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desenvolvidas com os alunos. As práticas pedagógicas desenvolvidas no projeto foram aulas 

teóricas e práticas e realização de trabalhos em grupos para apresentação na culminância do 

projeto. Foram feitas aulas teóricas, utilizando recursos gráficos, anotações, data show, leituras 

de textos. Em seguida foram feitas aulas práticas, onde eram realizados experimentos e os 

alunos poderiam relacionar as informações da aula teórica com a prática. Os conteúdos 

trabalhados foram: produção e absorção de gás carbônico (CO2), ácidos e bases, reações de 

oxidação e redução e cargas elétricas. Todas as aulas contavam com a participação dos alunos. 

Após as aulas teóricas e práticas, a turma foi dividida em três grupos, sendo solicitado 

que as equipes deveriam apresentar os conhecimentos adquiridos para toda a comunidade 

escolar na culminância de encerramento do projeto. Cada equipe ficou responsável por um 

dos conteúdos. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Na aula sobre produção e absorção de gás carbônico trabalhou-se a importância da 

preservação do Meio Ambiente para o equilíbrio da Natureza, sendo possível demonstrar que 

as plantas absorvem gás carbônico (CO2) e liberam oxigênio (O2). A aula foi iniciada com a 

explicação teórica, sendo concluída com o experimento titulado como “produzindo e 

absorvendo CO2”. Para o experimento, utilizaram-se dois copos (de 400 mL), ambos contendo 

a mesma medida de água e com uma vela fixada no fundo do recipiente (para fixação, foi 

utilizada massinha de modelar). Um dos copos continha folhas frescas recém-colhidas e água, 

e o outro continha apenas água. Após acender as duas velas, os copos foram fechados de 

maneira que nenhum ar pudesse entrar ou sair dos recipientes de vidro. 

Após alguns instantes, as duas velas se apagaram. No entanto, a vela do recipiente de 

vidro com folhas demorou mais para apagar. Isso aconteceu porque as duas velas liberaram 

dióxido de carbono e consumiram oxigênio. Depois de algum tempo, o oxigênio acabou dentro 

dos dois recipientes de vidro, pois eles estavam fechados. Entretanto, as folhas absorveram 

parte do dióxido de carbono e liberaram oxigênio, fazendo com que o oxigênio durasse mais 

tempo no recipiente de vidro com as folhas. Após a observação dos alunos e a comprovação 

no experimento, foi explanado o conteúdo sobre a função biológica das plantas no nosso 

ecossistema. O experimento explicitou a combustão da vela (produzindo o CO2) e a absorção 

do CO2 pelas plantas e destas, a sintetização, produzindo o oxigênio. Foi feita a correlação 

entre a poluição das grandes indústrias e o desmatamento que vem aumentando a cada dia. 
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A aula sobre ácidos e bases foi iniciada com um levantamento das concepções prévias 

dos alunos sobre os conceitos de ácidos e bases, em seguida foi explicado os conteúdos 

teóricos, tais como equilíbrio dos ácidos e bases no corpo humano e no meio ambiente, o 

conceito de indicador de pH. Após a explicação foi realizado o experimento “Indicador de pH 

natural”, que foi realizado com o extrato do repolho roxo, onde o mesmo indicou a coloração 

das substancias utilizadas para testar e classifica-las como substâncias ácidas ou básicas. 

Através desse simples procedimento, os alunos puderam reconhecer e classificar algumas 

substancias do cotidiano em ácidas ou básicas. 

Para o experimento utilizou-se quatro copos (de 200 mL), todos contendo a mesma 

medida de água. Acrescentou-se no primeiro copo uma colher de Bicarbonato de sódio, no 

segundo adicionou-se uma colher de hidróxido de sódio, 20 mL de vinagre no terceiro copo e 

20 mL de hipoclorito de sódio (água sanitária) no quarto copo. Após preparar as soluções, foi 

adicionado um pouco de chá de repolho roxo em cada copo. Imediatamente o indicador 

natural mostrou se as soluções eram ácidas ou básicas. 

Após adicionar o chá de repolho roxo as soluções, observou-se que houve mudanças de 

cor devido à faixa de pH de cada solução usada no experimento. A reação ocorreu, porque na 

solução os indicadores de pH ligam-se aos íons H+ positivo ou OH- negativo da solução que por 

consequência altera a configuração eletrônica dos indicadores fazendo acontecer a alteração 

da cor. Assim, os alunos puderam constatar a acidez ou basicidade das soluções. 

Na solução com bicarbonato de sódio dissolvido em água, ao adicionar o chá de repolho 

roxo observou-se que a solução apresentou coloração verde, o que apresenta pH provável de 

11 à 13, mostrando-se uma solução básica. Na solução com hidróxido de sódio (NaOH) ao 

adicionar o chá de repolho roxo observou-se que a solução apresentou coloração amarela, o 

que apresenta pH provável de 13 à 14, mostrando-se uma solução básica muito forte. Na 

solução com vinagre, ao adicionar o chá de repolho roxo observou-se que a solução 

apresentou coloração rosa, o que apresenta pH provável de 4 à 6, mostrando-se uma solução 

ácida. Na solução com hipoclorito de sódio, ao adicionar o chá de repolho roxo observou-se 

que a solução apresentou coloração verde, o que apresenta pH provável de  12 à 13, 

mostrando-se uma solução básica muito forte. O suco de repolho roxo funcionou como 

indicador de pH porque “é rico em antocianinas. As antocianinas naturalmente sofrem 

mudanças de cor de acordo com o pH do meio: ficam vermelhas em meio ácido, roxas em 

meio neutro e esverdeadas em meio básico” (ROSSI, TERCI, 2002, p. 04).  
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Na aula sobre reações de oxidação e redução e descargas elétricas pode-se explicar as 

tendências das substâncias em receber ou doar elétrons, formando íons e culminando na 

criação de correntes elétricas, o principio de funcionamento de uma pilha, como construir 

pilhas com materiais comuns do dia-a-dia. Inicialmente foi explicado que quando dois metais 

diferentes são colocados num meio liquido condutor de cargas elétricas formam uma pilha. 

Os pares de metais podem ser, por exemplo ferro e cobre, ou alumínio e cobre. Então foram 

conectados os metais por um fio condutor, montando um circuito, então obtivemos uma 

corrente de elétrons passando pelo fio. Após a explicação foi realizado o experimento “Pilha 

caseira”, realizado com fio de cobre, fio de ferro, hipoclorito de sódio, garrafas pet pequenas 

(200 mL), fio de Internet (Condutor), e leds. Para melhor demonstração foi construída uma 

maquete que representou uma praça de lazer. Para finalizar foi feita a ligação elétrica dos fios 

que forneceu energia aos postes da maquete. 

Na culminância, os alunos apresentaram para a comunidade escolar o aprendizado 

adquirido com a vivencia do projeto, evidenciando a importância da interdisciplinaridade e 

contextualização no ensino de Química. A culminância ocorreu no colégio, no dia 10 de 

dezembro de 2015 e foi aberta a toda a comunidade escolar. A atividade contou com a 

presença de mais de 200 alunos e de toda a equipe de professores do colégio, que puderam 

presenciar as apresentações dos alunos envolvidos no projeto. Todas as equipes deram um 

show de conhecimento, apresentando experimentos que evidenciaram o quão importante foi 

a vivencia do projeto, pois todos que estavam presentes tiveram a oportunidade de presenciar 

uma série de experimentos que englobam as diversas áreas do saber, indo contra o modelo 

de ensino tradicional, onde os conteúdos de química foram abordados numa perspectiva 

interdisciplinar. 

Durante a realização desse trabalho foi priorizada a realização de atividades coletivas, 

o que possibilitou perceber a aceitação e o envolvimento dos alunos nas atividades propostas. 

Os discentes se posicionaram criticamente e destacaram várias curiosidades em relação aos 

temas abordados. Ao mesmo tempo, relacionavam as informações colhidas com as demais 

disciplinas escolares e com acontecimentos do cotidiano, obtendo, desta forma, uma 

aprendizagem significativa. 

Ao término das atividades, discutiu-se a prática pedagógica com os alunos, momento 

em que eles manifestaram a satisfação pela oportunidade de participar do projeto e 
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desenvolver tais atividades, pois esta metodologia facilitou a compreensão da teoria com a 

prática, bem como a inter-relação das disciplinas. 

 

CONCLUSÕES 

Ficou evidente que o trabalho interdisciplinar pode produzir mudanças significativas 

no ensino, já que os alunos mostraram um enorme interesse na produção dos materiais e 

atividades ligadas a pesquisa, comprovando a importância do ensino contextualizado, no qual 

o aluno perceba o significado dos conceitos que estão sendo desenvolvidos, a partir da 

compreensão de problemas de sua realidade social e cultural. Desta forma, os alunos 

deixaram de ser agentes passivos no processo de ensino e aprendizagem e começaram a 

perceber as relações existentes entre a teoria estudada e as situações do seu cotidiano. 

A prática de ensino interdisciplinar foi efetivada por meio de um trabalho coletivo e 

solidário, na qual os discentes souberam contextualizar, deram valor as parcerias, valorizando 

e dinamizando a comunicação na execução do projeto. A contextualização permitiu a 

ampliação de possibilidades de interação entre as disciplinas, permitindo a 

interdisciplinaridade. 
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RESUMO: O presente trabalho apresenta a construção de um material didático que tem o 

objetivo de compor as cores existentes na natureza a partir de três outras que são nomeadas 

como primárias, o vermelho, o azul e o verde, e através disto permitir ao alunado a compreensão 

das cores do sistema RGB como resultado de superposições de ondas, bem como aplicar os 

princípios de interferência de ondas às eletromagnéticas. A idealização deste material didático 

demandou alguns conhecimentos da composição dos LED’s bem como a forma de seu 

funcionamento, assim podemos relacionar os conceitos que são aplicados aqui aqueles 

presentes na Física Moderna que encontramos no currículo do Ensino Médio de Física, pois 

existe a presença de barreiras de potencial existentes no interior destes componentes eletrônicos 

que são de natureza quântica. Os resultados após a completa construção experimental deste 

equipamento se mostraram satisfatórios, já que foi possível reproduzir todos os resultados de 

cores primárias secundárias e terciárias que existem nas bibliografias para o sistema aditivo de 

composição de cores. 

Palavras–chave: Sistema Aditivo de Composição de Cores, Ondas Eletromagnéticas, Materiais 

Didáticos, Ótica Física, Ensino de Física 

 

THE CONSTRUCTION OF A EDUCATIONAL MATERIAL FOR THE TEACHING OF 

COMPOSITIONS OF THE COLORS 
 

ABSTRACT: This paper presents the construction of an educational material that aims to make 

the colors in nature from three others are named as primary, red, blue and green, and through 

it to allow the student body to understand the colors system RGB as a result of waves of 

superposition and apply the principles of electromagnetic waves to interference. The 

idealization of this experiment demanded some knowledge of the LED's composition and the 

manner of its operation so we can relate the concepts that are applied here those present in 

modern physics we find in the curriculum of the High School of Physical as there is the 

presence of barriers existing potential within these electronic components that are of 

quantum nature. The results after the complete experimental construction of this equipment 

were satisfactory because it was possible to reproduce all the results of primary secondary 

and tertiary colors that exist in the bibliographies of the additive system. 

KEYWORDS: System Additive Dithering, Electromagnetic waves, Educational Materials, 

Physics Optic, Teaching of Physics 

 

INTRODUÇÃO 

Algumas pesquisas em Instrumentação de Ensino de Física apontam à experimentação 

de baixo custo como uma forma de transpor as barreiras impostas pela escassez de recursos 

voltados aos laboratórios didáticos, que em muitos locais de nosso contexto nacional se fazem 

presentes apenas em grandes universidades (AXT & MOREIRA, 1991). Esta proposta ainda vem 
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acompanhada em muitos casos da motivação dos alunos através de abordagens emocionais 

causadas pela descoberta do novo conceito que está sendo adquirido (SILVA & ASSIS, 2012). 

Apresentamos nas seguintes páginas um material didático que foi planejado para servir 

como aporte para verificação das cores primárias existentes na natureza, por meio dele 

podemos conhecer o resultado da soma das cores no sistema aditivo de cores (Vermelho – 

Red, Verde – Green e Azul – Blue) que podem ser feitas em pares ou ainda em trio, de acordo 

com a necessidade e curiosidade de quem o utilizar. O material didático é constituído 

basicamente com componentes eletrônicos e de baixo custo, sendo de fácil manuseio e tendo 

como pressuposto básico de que as cores que são primárias, neste sistema, não podem ser 

formadas pela junção de duas ou mais cores. 

Este material didático apresentou um alto grau de dificuldade para o seu 

desenvolvimento, tendo em vista que o principal problema era associar os três LED’s com uma 

mesma fonte de tensão e alimentação do sistema elétrico. A razão desta dificuldade reside no 

fato destes componentes eletrônicos terem diferentes valores de bandas de energia, assim o 

diodo emissor de luz vermelha, que possui barreira de potencial interna menor (Campo Elétrico 

Local), sempre ficava acionado enquanto os outros (azul e verde) eram sempre desativados. 

O problema apresentado foi resolvido de forma eficaz e completa e o resultado da 

construção e funcionamento deste se mostrou absolutamente dentro do que tinha sido proposto 

inicialmente. Outros experimentos com a mesma função lúdica que este são explorados por 

outros autores (COSTA et al., 2008), porém aqui tentamos reduzir os custos e tornar a produção 

mais acessível. 

Os temas que envolvem os conteúdos de ótica estão relacionados as sensações que são 

experimentadas por todos quase todos os seres humanos. Esta ânsia em encontrar maneiras de 

desenvolver os conteúdos relacionados a este ramo da Ciência Natural reside na necessidade 

mais básica de transpor o conhecimento que é apresentado ao contexto do educando e 

possivelmente torna-lo significativo de acordo com as teorias de conhecimento e formação do 

pensamento que são desenvolvidas e descritas por Ausubel e Novak (MOREIRA, 2011). 

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Os materiais que foram utilizados na construção deste equipamento didático estão 

descritos na listagem abaixo, no entanto podem variar de acordo com os objetivos que são 

traçados por quem deseja reproduzi-lo. 
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• Uma caixa de madeira fechada (30 cm x 12 cm x 12 cm); 

• Dois potenciômetros de 5 kΩ; 

• Três interruptores de duas posições; 

• Três LED’s (vermelho, azul e verde); 

• Seis parafusos de 03 cm; 

• Um resistor de 1,2 kΩ; 

• Fios para conexão dos componentes eletrônicos; 

• Arruelas de conexão; 

• Alças para malas ou similares; 

• Oito parafusos de fixação; 

• Fita isolante; 

• Fonte de alimentação para sistema elétrico do experimento; 

O experimento que apresentamos aqui surgiu da necessidade em determinar quais 

são as cores primárias, secundárias e a terciária no sistema RGB, tendo como ponto de 

partida a composição de cores de LED's. A razão para a escolha destes componentes 

eletrônicos principais reside no fato das cores que são emitidas não serem resultado de 

somas de outras, mas sim como composição do próprio comprimento de onda que é 

emitido de acordo com a sua construção característica.  

Logicamente que impurezas nos diodos emissores de luz fazem com que sejam 

emitidas não só a cor que desejamos, no entanto as parcelas de outras ondas 

eletromagnéticas ocorrem em pequenas porcentagens em comparação com o que é 

observado. 

Escolhemos as três cores do sistema RGB para a construção deste experimento, no 

entanto, poderíamos ter expandido o nosso modelo experimental para muitas combinações 

de LED's, sem modificar este experimento, ou seja, temos um material didático que é 

amplo em suas aplicações e construção. 

A priori tentamos ligar todos os LED’s diretamente na fonte de alimentação do 

sistema elétrico Figura 1, porém este procedimento falhou e não conseguimos obter o 

resultado desejado. O que obtivemos era que apesar de existir continuidade nas ligações 

dos nossos componentes eletrônicos, apenas o LED vermelho era acionado. 
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Figura 1: Método de conexão inicial dos LED’s. IFAL, 2016 
 

Em nossas pesquisas e constatações sobre os LED’s observamos que os outros 

diodos emissores de luz (azul e verde) tinham barreiras de potenciais maiores para serem 

atravessadas, não havendo energia suficiente para que os elétrons a atravessassem para 

verde e azul. A quantidade mínima de tensão necessária para obtermos o acendimento 

destes componentes eletrônicos está descrita na Tabela 1 

 

Tabela 1. Relação entre o comprimento característico dos Diodos Emissores de Luz e a tensão 

mínima necessária para os seus acionamento. IFAL, 2016 

 

Cor do LED Tensão mínima (V) 

Vermelho 1,49 

Verde 2,09 

Azul 2,50 

 

Foi sugerido que os LED's vermelho e verde fossem ligados em serie aos 

potenciômetros para que pudéssemos obter o acionamento dos diferentes componentes 

luminosos a uma mesma fonte de alimentação do sistema elétrico. O circuito de uma forma 

geral pode ser observado na Figura 2. 
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Figura 2: Circuito de Construção Experimental e a associação dos potênciômetros aos LED’s. 

IFAL, 2016 
 

Ao final deve-se associar um resistor que permita ao LED vermelho funcionar 

sozinho de modo que este não seja inutilizado. Este componente resistivo permitirá com 

que tenhamos um funcionamento completo, já que a fonte de alimentação do sistema 

elétrico tem tensão nominal de 06 V, que é acima do valor que é suportado pelo LED em 

questão. 

 

 

Figura 3: Ligação dos potenciômetros e circuito modificado. IFAL, 2016 

 

Os potenciômetros utilizados, que aparecem nas Figura 3, têm valores de 5kΩ, mas 

outros podem ser associados possibilitando os mesmos resultados. Este circuito foi 

acoplado a uma caixa retangular fechada das dimensões que nos referimos no tópico de 

materiais utilizados. Na Figura 4 podemos visualizar o resultado final deste experimento. 
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Figura 4: Visão Final do Experimento. IFAL, 2016 
 

Na parte frontal da caixa que foi construída, Figura 5, fizemos um furo de forma a 

obter uma passagem para a luz emitida pelos diodos emissores de luz, esta passagem 

circular e a disposição dos LED's dentro da caixa permitem com que possamos obter a 

intersecção dos feixes de luz apenas em certos pontos, assim podemos reproduzir os 

círculos de cores dos livros didáticos (HEWITT, 2011) e fazer com que o aluno tenha no 

experimento o reflexo do que se coloca neste material impresso. 

 

 

Figura 5: Experimento Completo Vista Frontal. IFAL, 2016 
 

Tentamos realizar este experimento de outras formas e por meio de outras configurações 

para o circuito elétrico, porém o que se mostrou mais cômodo, o que melhor respondeu às 

necessidades experimentais, foi a que apresentamos aqui, pois permitiu produzir um grande rol 

de cores, com as três primárias que nos propomos. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Este material didático nos mostrou resultados ótimos do ponto de vista qualitativo, 

isto pode ser mostrado na composição dos círculos de cores que construímos de forma 

simples apenas calibrando a intensidade da incidência da luz de cada LED de forma específica.  

 

 

Figura 6: Resultado da soma das cores no Sistema Aditivo. 
 

O equipamento pode ter sua resolução de imagens ampliada quando acrescentamos à 

montagem experimental uma lupa (lente convergente), nos dando a configuração que 

mostramos na Figura 6. As três cores são somadas e distinguimos as primárias (vermelha, azul 

e verde), secundárias (ciano, magenta e amarela) e a branca que é a junção de todas aquelas 

que pertencem ao sistema RGB.  

Podemos ainda acionar os LED’s em conjuntos tomados de dois a dois, produzindo as 

cores secundárias que verificamos anteriormente. Esta produção de cores ocorre de acordo 

com o que nos mostra a imagem acima, ou seja, temos a produção da cor Ciano (Azul + Verde), 

a produção da cor Magenta (Azul + Vermelho) e a produção da cor Amarela (Verde + 

Vermelho). 

As cores secundárias que descrevemos acima constituem as cores primárias do sistema 

CMY (subtrativa) que, se somadas, resultarão nas cores primárias do sistema RGB (aditiva), 

nos mostrando que os dois sistemas de cores são o inverso um do outro. 
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Figura 7: Dois sistemas de composição de cores (Aditiva e Subtrativa). 
 

Na indústria eletrônica a aplicação do sistema RGB de composição de cores é 

empregada de forma cada vez mais intensa, na fabricação de monitores de Televisores e 

computadores e em outros componentes temos a aplicação destes como os principais 

responsáveis pela geração de cores. Mas na indústria têxtil observamos uma formulação das 

cores com base no sistema CMY, já que estas podem ser amplamente aplicadas aos pigmentos. 

 

CONCLUSÕES 

 O material didático que apresentamos nestas páginas trata da soma de cores no sistema 

RGB, no entanto vai além deste objeto de estudo tendo relação direta com os conceitos de Física 

Quântica em que tratamos a energia de uma onda eletromagnética como sendo dependente 

diretamente da frequência. Esta amplitude de conceitos reside no fato de termos componentes 

eletrônicos quantizados como os LED’s sendo os responsáveis pela produção das cores 

existentes. 

Como observamos, conseguimos obter a produção das cores que chamamos de 

secundárias e terciárias, explicando satisfatoriamente o que pode ser produzido. Em práticas 

docentes que estão sendo desenvolvidas neste contexto da Física é possível observar que os 

alunos de Ensino Médio ou ainda de Graduações não conseguem determinar satisfatoriamente 

quais são as cores que caracterizamos como as primárias mesmo estes tendo uma relação 

estreita com as aplicações do Sistema Aditivo de Formação de Cores em monitores de televisão 

e outros. 

Este equipamento permite com que tenhamos uma grande relação entre os conceitos da 

Física e aquilo que aparece como sendo pertinente às aplicações lúdicas do Ensino, bem como 

ao que é experimentado pelo aluno de forma empírica e também de forma significativa. As 

perspectivas futuras para este equipamento didático estão relacionadas com o estabelecimento 

de relações entre os dois sistemas de composição de cores, sendo uma necessidade estabelecer 

uma metodologia de ensino que traga o confronto destas duas formas de compor as cores. 
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RESUMO: É quase consenso que o curso de Física no Ensino Médio não tem acompanhado os avanços 

tecnológicos ocorridos principalmente nas últimas três décadas. A comunidade escolar, especialmente 

os professores de Física já há algum tempo vem questionando o conteúdo presente no currículo da 

disciplina, principalmente quando interpelados pelos alunos quanto ao “por que” e o “para que” 

aprende-los. Esse trabalho propõe a introdução de tópicos de física Moderna no Ensino Médio, e 

também proporcionar uma melhor compreensão dos fenômenos Físicos Clássicos através de suas 

aplicações em Física Médica. Acreditamos que dessa forma consigamos fornecer uma atualização 

pedagógica que não foge aos ideais curriculares sugeridos nos PCNEM e PCNEM+ para a disciplina de 

Física e paralelamente promover a profissão de Físico Médico, que está cada vez mais presente na área 

de saúde, mas ainda é pouco difundida no meio escolar. Criamos uma sequência didática para um 

curso de Física Médica adaptado ao conteúdo tradicional de Física do Ensino Médio, parametrizada 

nas bases da Teoria da Transposição Didática proposta por Yves Chevallard e na Teoria do 

Desenvolvimento Cognitivo de Jerome Bruner, criando possibilidades de contextualização com as 

ciências biológicas e químicas. 

Palavras–chave: Desenvolvimento Educacional, Física Moderna, Físico Médico 

 

MEDICAL PHYSICS MODERNIZATION TOOL OF TEACHING PHYSICS 
 

ABSTRACT: It is almost consensus that the physics course in high school has not kept pace with 

technological advances mainly occurred in the past three decades. The school community, especially 

physics teachers have for some time been questioning the content present in the course curriculum, 

especially when asked by students about the "why" and the "to" learn them. The teaching of physics 

has been increasingly farther from the student reality. Currently, although we found a huge facility to 

obtain information, education has not shown the same progress and continues leaving aside important 

issues for educational development. This paper proposes the introduction of modern physics topics in 

high school, and also provide a better understanding of the phenomena Physical Classics through its 

applications in Medical Physics. We believe that this way we can provide an educational update that 

does not escape the suggested curriculum ideals PCNEM and PCNEM + for the discipline of physics and 

parallel to promote the profession of Physical Medical, which is increasingly present in the health area, 

but is still little known at school. We created a didactic sequence for a Medical Physics course adapted 

to the traditional content School of Physics, parameterized on the basis of Transposition Theory 

Teaching proposed by Yves Chevallard and Cognitive Development Theory of Jerome Bruner, creating 

possibilities for contextualization with the biological sciences and chemical. 

KEYWORDS: Educational Development, Modern physics, Medical physicist 
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INTRODUÇÃO 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNS Brasil 2002) orientam que o ensino de Física 

deve ser tratado pelo currículo das escolas focado no ensino de Física Contemporânea, 

relacionando conteúdos e assuntos que fazem parte da vida cotidiana dos alunos. A Física das 

Radiações que literalmente envolve a todos nós está presente no dia a dia dos alunos quer 

seja quando se comunicam aos celulares, bem como quando são submetidos a procedimentos 

de diagnósticos e/ou terapêuticos, que utilizam como instrumentos de trabalho os raios x e 

substâncias radioativas, componentes centrais da Física Médica. Apesar de toda essa 

aplicabilidade cotidiana e potencialidade didática, o tema é quase totalmente excluído do 

Currículo Escolar e pouco ou nada divulgado nos materiais didáticos de Física do Ensino Médio. 

Esta falta de informação refletida na ignorância da maioria da população sobre o tema 

dificulta o desenvolvimento tecnológico e como consequência possibilita a ocorrência de 

fenômenos nocivos como o ocorrido no Brasil em Goiânia em 1987 com o Césio 137. 

O projeto apresenta a Física Médica, obviamente de forma superficial, segundo Jerome 

Bruner: é sempre possível apresentar os conteúdos aos alunos, desde que de forma adequada 

às suas representações, retomando-os mais tarde, a níveis de representação mais elaborados. 

Os fenômenos tratados em Física Médica estão diretamente relacionados com o conteúdo da 

Física Clássica já inserido no currículo atual, este, abrangendo desde os conceitos de 

Grandezas de Medidas, Energia, Termologia, Eletromagnetismo e principalmente a Física das 

Radiações, pode ser visto de forma diferenciada quando associado a questões cotidianas e 

que podem ser mais relevantes aos olhares da sociedade. Podemos até mesmo incluir tópicos 

de Física Moderna tão necessários para a modernização do Ensino norteados pelo programa 

da Física Médica. É bom salientar que o próprio Ministério da Educação, sugere por meio da 

Secretaria da Educação Básica, a introdução de conceitos básicos de Física das Radiações nas 

Orientações Curriculares para o Ensino Médio – Ciências da Natureza, Matemática e suas 

Tecnologias (Brasil, 2006).     

Os jovens certamente estão atentos aos temas relacionados às ciências de uma forma 

geral, principalmente quando esses temas recebem um tratamento especial e até mesmo com 

certo sensacionalismo pela imprensa mundial. Os temas abordados pela Física Médica 

incorporam forte aspecto futurista, um apelo até recentemente só realizado pela ficção 

científica. A Física tem contribuído de forma significativa para o desenvolvimento das 

engenharias e da medicina, porém, o ensino de Física no Ensino Médio não acompanha esse 
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desenvolvimento, ao contrário, vai se afastando insistentemente das necessidades e 

ansiedades dos alunos. A distância entre o conteúdo curricular atual da forma como é 

repassado aos alunos e aquilo que por eles é absorvido principalmente através da mídia 

globalizada sobre os avanços e descobertas cientificas no campo da Física no Brasil e no 

mundo é imensa. Esta defasagem resulta numa prática pedagógica descontextualizada do 

cotidiano do aluno, que faz com que ele não compreenda a necessidade de estudar e 

compreender esta disciplina. 

A ideia desse projeto nasceu durante a realização de um curso no LIP Laboratório de 

Instrumentação e Física Experimental de Partículas, em Lisboa e no CERN (Conseil Europeénne 

pour la Recherche Nucléaire) na Suíça voltado justamente para professores do Ensino Médio 

incentivando a utilização e divulgação da Física de Partículas junto ao alunado do Ensino 

Médio. Neste curso, uma das disciplinas tratava justamente da Aplicação dos Aceleradores de 

Partículas em Física Médica mostrando a importância da Física nas questões, tanto do 

diagnóstico quanto da terapia médica, apresentando o que há de mais moderno nesse ramo 

de pesquisa e desenvolvimento tecnológico. Isto resultou em uma mudança radical no projeto 

inicial, embora mantendo os objetivos definidos a princípio, percebemos a grandeza que a 

oportunidade surgida incorporava ao esboço inicial, pois obtivemos a possibilidade de uma 

colaboração impensável anteriormente de poder contar com apoio do maior centro de 

estudos de Física do mundo, através de pesquisadores de primeira linha como o professor Dr. 

Luiz Peralta, pesquisador do LIP e profissional ligado ao experimento LHCb do CERN, que 

forneceu vasto material didático e deixou portas abertas para uma cooperação em trabalhos 

futuros o que visamos efetivar com esse projeto. 

A profissão Físico Médico é praticamente desconhecida pelos estudantes do Brasil, mas 

os profissionais brasileiros da área como pude constatar, gozam de grande respeito no meio 

acadêmico no exterior. A disciplina está bem difundida na região sudeste do Brasil, 

especificamente no Estado de São Paulo onde além da capital outras cidades se destacam 

como Ribeirão Preto, Botucatu, São Carlos e Campinas entre outras, no Estado de Minas 

Gerais o triângulo mineiro se destaca com as cidades de Uberaba e Uberlândia, o Estado do 

Rio de Janeiro também apresenta resultados expressivos, no Nordeste a profissão é bem 

reconhecida nas grandes metrópoles, mas somente o Estado de Sergipe oferece um curso de 

graduação no Nordeste. Recentemente tivemos a oportunidade de cursar a primeira turma 

de Especialização em Física Médica formada pela UNCISAL – Universidade Estadual de Ciências 
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da Saúde de Alagoas, pioneira no tipo de curso no Norte-Nordeste. O curso contou com a 

participação de grandes profissionais, e conseguiu formar uma turma de mais de 20 alunos 

entre Físicos e Profissionais da área de saúde capacitados. 

Sabemos que a realização desse projeto ainda é pouco e que o tema merece maior 

investimento e divulgação. Esperamos oferecer um maior conhecimento da matéria, ao 

mesmo tornar o ensino de Física tradicional mais atrativo e contextualizado perante aos 

alunos, abrindo novas portas acadêmicas e outras oportunidades profissionais. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Inicialmente elaboramos um curso teórico de 40 horas versando sobre o histórico da 

Física voltada para a medicina notadamente no trato das interações irradiantes bem como as 

tecnologias de ressonância magnética e de ecodiagnosticos. Foi realizada uma pesquisa e feita 

à seleção e confecção do material didático. A turma foi composta por alunos selecionados do 

2º ano dos cursos de Meio Ambiente e Açúcar e Álcool do Instituto Federal de alagoas Campus 

Penedo.  

O trabalho inicial serviu como norteador e motivador para a sequência do projeto. O 

interesse da turma e o desenvolvimento demonstrado em conteúdos complexos como estudo 

das ondas, decaimento radioativo foi muito relevante. No momento estamos preparando 

apresentações para eventos futuros no IFAL e adequando o conteúdo para o currículo 

tradicional acompanhando o conteúdo anual, inicialmente para turmas do 2º ano do Ensino 

Médio, mas certamente podemos estender o projeto para as demais séries observando suas 

especificidades.  

Na sequência estamos agendando visitas técnicas, para isso contamos com o apoio do 

Prof. Dr. Uriel Medeiros da UNCISAL (Universidade de Ciências da Saúde de Alagoas) e dos 

Físicos Médicos Dr. Joaquim Ferro e Landoberg Silva Barros da Santa Casa de Misericórdia de 

Maceió. No mês de dezembro de 2016 será realizada uma visita virtual ao experimento LHCb 

localizado no CERN e que produz a mais moderna tecnologia voltada para a medicina nuclear 

utilizando aceleradores de partículas com hádrons (prótons e núcleos de átomos) no 

tratamento de tumores com resultados muito mais eficientes do que os realizados 

normalmente com fótons e elétrons  (pósitrons).  
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Perceber uma maior interatividade entre o aluno e a disciplina, por si só nos dá uma 

grande satisfação. Notar uma maior empatia, o encontro de uma maior significância nos 

conteúdos adquiridos em sala de aula, além de despertar para novas possibilidades 

profissionais, vislumbrar a possibilidade de fornecer recursos humanos ao mercado futuro. 

Esses alunos, se bem qualificados poderão servir à sociedade não só como profissionais da 

saúde, o que por si só já representa uma grande importância do projeto, mas também poderão 

servir a indústria desenvolvendo produtos ou determinando rotinas seguras de 

empreendimentos industriais. 

Certamente ainda é cedo para estabelecermos resultados definitivos, mas as 

perspectivas são as melhores possíveis. Estamos realizando um acompanhamento que 

resultará em um comparativo entre a assimilação do conteúdo tradicional abrangido no 

projeto pelos alunos participantes do curso e pelos demais alunos da mesma série do Campus 

Penedo. 

De momento, podemos adiantar que na compreensão dos fenômenos ondulatórios foi 

acentuada a diferença de assimilação entre os dois grupos estudados, ou seja; participantes e 

não participantes do projeto de Física Médica. Outro tema de difícil compreensão pela maioria 

dos alunos e que notamos ter sido completamente assimilado pelos alunos do projeto foi a 

interpretação de gráficos como constatamos no estudo de um efeito da Física Moderna 

utilizado na tecnologia moderna da Física Médica, a difração de Bragg. Esse efeito demonstra 

as vantagens entre a técnica da Hádrons Terapia que utiliza prótons e íons substituindo fótons 

(raios x) na terapia contra o câncer. Na figura 1 observamos que a terapia com prótons e mais 

recentemente com íons de carbono não atravessa o corpo do paciente o que ocorre na terapia 

por raios x. A explicação física do fenômeno é dada pelo chamado pico de Bragg e pode ser 

visto com clareza através da figura 2 que mostra um gráfico da dose de radiação pela 

profundidade da interação. Constatamos que a radiação dos raios x interage com o tecido logo 

ao entrar em contato com o mesmo e vai decaindo e chega ao “tumor” profundo com pouca 

energia e ao atravessa-lo ainda deposita radiação. O próton penetra o tecido interagindo 

pouco e deposita toda radiação no ponto desejado, o pico de Bragg no gráfico. Os alunos 

compreenderam o fenômeno conseguindo analisar o segundo experimento representado na 

figura 3 de modo correto. 
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Figura 1: A radioterapia convencional x Hadron CERN 2015 

 

 

 

Figura 2: Comparação Hadron Terapia e 

terapia convencional  CERN 2015 

 

. 

Figura 3: Comparação Hadron Terapia e terapia 

convencional  CERN 2015 

 

CONCLUSÕES 

O trabalho relatado é um embrião de um projeto maior, até onde chegamos podemos 

concluir que está atingindo a meta principal esperada, criar significância aos conceitos 

utilizados em Física no Ensino Médio através das utilizações físicas na área medica e, desta 
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forma, tornar mais interessante o convívio com a disciplina em sala de aula, despertando o 

interesse dos alunos levando-os à busca de informações estendendo o aprendizado para fora do 

ambiente escolar tradicional.  

Criar uma ferramenta didática para tornar o ensino de Física mais agradável aos 

discentes. Exemplificar pela associação dos conteúdos inseridos em sala de aula aos 

procedimentos médicos, visando ensejar o aprendizado. Optamos por este estreitamento à 

Física Médica devido à vastíssima gama de correlações dos conteúdos físicos, visto que fazem 

parte de todas as engenharias e dos mais diversos fenômenos humanos. Restringindo a 

abrangência do trabalho, podemos avaliar os resultados obtidos durante o processo e, 

posteriormente, sequenciar o projeto aos demais conteúdos do currículo. 
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RESUMO: O ensino de Matemática passa por momentos de reflexão acerca das possibilidades 

de um ensino de qualidade e uma aprendizagem mais significativa. Na tentativa de superar 

velhos processos de ensino que não atendem às expectativas dos professores e nem a dos alunos, 

vários estudos são realizados por professores em relação a sua prática pedagógica em sala de 

aula. Esta pesquisa objetiva descrever a importância da implantação de um laboratório de 

matemática nas escolas, em geral. Através de estudos teóricos e experiências adquiridas na 

graduação e pós- graduação percebeu-se a relevância desse ambiente no ensino. A importância 

da utilização de materiais concretos no ensino vai além de conteúdos meramente teóricos, vai 

da teoria à prática, da percepção à reflexão. O aluno como sujeito ativo no ensino, a sala de aula 

torna-se um ambiente de construção e reconstrução do conhecimento. Ao observar- se a 

quantidade de materiais que podem ser desenvolvidos, criados e/ou recriados, elaborados, 

adaptados, pode- se inovar de diversas formas e de maneira lúdica tornar as aulas mais 

dinâmicas.     

Palavras–chave: aprendizagem, conhecimento, ensino, qualidade, reflexão 

 

THE IMPORTANCE OF A MATHEMATICS LABORATORY IN EDUCATION 

 

ABSTRACT: The teaching of mathematics goes through moments of reflection about the 

possibilities of a quality education and a more meaningful learning. In an attempt to overcome 

old teaching processes that do not meet teachers' expectations and not the students, several 

studies are conducted by teachers in relation to their teaching in the classroom. This research 

aims to describe the importance of implementing a math lab in schools in general. Through 

theoretical studies and experiences in undergraduate and graduate programs was realized the 

importance of this environment in education. The importance of using concrete materials in 

teaching goes beyond merely theoretical content, going from theory to practice, the 

perception reflection. The student as an active subject in the teaching, the classroom becomes 

an environment of construction and reconstruction of knowledge. When observing the 

amount of material that can be designed, created and / or recreated, prepared adapted, we 

can innovate in various ways and in a playful manner make more dynamic classes. 

KEYWORDS: learning, knowledge, education, quality, reflection 
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INTRODUÇÃO 

Sabe-se que a Matemática é vista com grande dificuldade pelos alunos, devido o 

grande nível de abstração da disciplina. Assim, entende-se que se o professor não utilizar 

estratégias diferenciadas em sua metodologia dificilmente os alunos irão assimilar os 

conteúdos. 

O problema da falta de interesse dos alunos pela disciplina acarreta baixo desempenho 

e de alguma forma reflete na qualidade no ensino. Através dessa experiência identificou-se 

que com uma metodologia diferenciada os alunos são capazes de superar dificuldades e fazer 

construções de qualidade e identificar através dos materiais concretos um maior interesse 

pela disciplina através da experiência, da prática, pois eles serão sujeitos ativos no processo 

de aprendizagem.  

            O professor deve abordar os conteúdos no processo de ensino-aprendizagem da 

Matemática como sendo uma construção do pensamento lógico-matemático, despertando o 

espírito da investigação, além de fornecer elementos básicos para a participação desses 

alunos na vida em sociedade. Observa-se que os educadores possuem interesse em melhorar 

a qualidade do ensino com os discursos relacionados à busca de novas práticas de ensino que 

possam viabilizar uma nova estrutura a partir da identidade do aluno, ou seja, “uma grande 

mudança e que implica um novo pensar, uma prática com um novo conteúdo, novos 

conhecimentos, novas formações, novas formas de intervenção” (MACIEL, 2004, p.98). 

A proposta aqui apresentada é a mostrar a importância da implantação de um 

Laboratório de Matemática nas escolas, tendo em vista que: 

O papel do professor diante deste ambiente é o de estimular, instigar, e pesquisar 

outras formas de motivar o gosto pela matemática, como também, planejar e 

organizar esse espaço de modo a facilitar a aprendizagem do aluno. Este espaço deve 

conter material didático como jogos, equipamentos, sucata, instrumentos de 

medidas, e materiais diversos que ofereçam a possibilidade de trabalhar os conceitos 

e a prática dos conhecimentos matemáticos (TRIGO, 2011, p.27).   

              Com isso, objetiva-se promover um ensino aprendizagem de Matemático dinâmico e 

significativo.  Incentivar professores a utilizarem metodologias que proporcionem a construção 

dos conceitos matemáticos de forma ativa e participativa adotando o uso de recursos como 

jogos, materiais concretos e outros, de forma diversificada e lúdica no ensino de Matemática. 

O professor deve ter consciência da importância de criar vínculos com os seus alunos 

através das atividades cotidianas, construindo e reconstruindo métodos de ensino diante das 
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necessidades de cada aluno. Para Caillois (1994), atividade lúdica é entendida como “o prazer 

que se sente com a resolução de uma dificuldade tão propriamente criada e tão arbitrariamente 

definida, que o fato de a solucionar tem apenas a vantagem da satisfação íntima de o ter 

conseguido”. 

Após algumas discussões de professores e coordenadores do curso a disciplina 

Laboratório de Matemática foi implantada na matriz curricular da graduação e da Pós- 

graduação, exclusivamente para que fossem alocados materiais manipuláveis no LABMAT 

(Laboratório de Matemática- IFPI Teresina- central).  

Seguindo estes preceitos, Maciel (2004) ratifica a necessidade do docente em 

compreender a formação de seus educandos como uma implicação de novas formas de 

intervenção, acarretando o desencadeamento de novas práticas educativas. Em decorrência 

deste processo de formação, especificamente nos cursos de graduação, são expostos 

componentes curriculares que elucidam a especificidade do curso, bem como o bom 

desenvolvimento do profissional da educação. 

O Ifpi campus Teresina Central dispõe de um laboratório bem estruturado, baseado em 

pesquisas sobre o ensino tanto da Matemática, quanto da Física, ou seja, uma conexão 

interdisciplinar que trás grandes contribuições para o ensino e para a aprendizagem. Esse 

espaço, hoje, serve tanto para alunos da Instituição quando para a comunidade acadêmica e para 

a sociedade em geral. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Este Projeto de Pesquisa se caracteriza por ser de natureza qualitativa.  Quanto ao 

tipo, esta se configura em uma pesquisa de campo.  

Bogdan e Biklein (1994) declaram que esse tipo de pesquisa tem como fonte direta 

de dados o ambiente natural e o pesquisador, seu principal instrumento, já que mantém 

contato prolongado com a situação investigada. A coleta de dados envolve a obtenção de 

dados descritivos, pois se vale de descrições de fatos e situações no laboratório, e exige grande 

atenção do pesquisador, que deve dar mais ênfase ao processo de construção do 

conhecimento. 

O presente trabalho foi realizado através de estudos sobre a importância de um laboratório 

de Matemática e experiências práticas na graduação (Licenciatura em Matemática) e pós- 

graduação (Especialização no Ensino da Matemática). A turma foi levada a desenvolver 
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projetos de pesquisas e a confeccionar obetos concretos associados ao ensino da Matemática 

(ver anexos).  

Primeiramente foram feitas leituras de vários artigos relacionados à importância de um 

Laboratório de Matemática no Ensino Básico e a utilização de materiais concretos no ensino, 

após diversas leituras foram feitas discussões sobre os artigos. Em seguida fizeram- se 

levantamentos de possíveis projetos que poderiam ser desenvolvidos e de objetos que seriam 

confeccionados e teriam suas devidas aplicações em sala de aula. Os materiais apresentados 

foram em sua maioria confeccionados em uma marcenaria, utilizando materiais acessíveis, 

práticos e fáceis de serem manuseados. Todos os projetos foram apresentados durante o curso 

na disciplina Modelagem matemática juntamente seu respectivo material e com o resultado de 

suas aplicações práticas.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Partindo do principio que o uso do material concreto é um importante recurso que 

auxilia na prática do professor sabe- se que a implantação de um Laboratório de Matemática 

torna o ensino mais prazeroso e dinâmico.  

A participação na construção deste ambiente de aprendizagem através da elaboração 

de projetos e da confecção de materiais é relevante, pois durante a elaboração pode-se ver e 

tentar entender como o aluno aprende e como determinado conteúdo pode ser abordado de 

forma a criar na sala de aula um ambiente participativo e continuo de discussões e construção 

do conhecimento.   

As aplicações dos projetos em sala de aula mostraram-se de grande relevância, pois os 

alunos tiveram a oportunidade de tocar, manusear, experienciar e elaborar conceitos 

matemáticos antes vistos somente na teoria.  Partindo dessas experiências nas escolas e a 

partir da disciplina de Modelagem elaborou-se um projeto para a implantação de um 

laboratório em uma escola da rede pública de ensino de Teresina, no Bairro Piçarreira. A 

proposta foi aceita na escola e já está em processo de implantação. 

Segundo Lorenzato (2006), a construção de um Laboratório não é objetivo para ser 

atingido a curto prazo, uma vez construído, ele demanda constante complementação, a qual 

por sua vez, exige que o professor se mantenha atualizado. Com isso almeja-se que o esse 

ambiente seja um local onde se possa realizar atividades voltadas não só para o 

desenvolvimento de conhecimentos matemáticos, mas também para a formação geral do 

aluno. 
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Um Laboratório é um importante espaço que é utilizado para discussões, debates, 

elaboração de aulas e também pode ser utilizado por outros professores de forma 

interdisciplinar abrangendo elaboração de projetos, oficinas e palestras de forma a 

complementar as atividades desenvolvidas em sala de aula. Esse espaço é um facilitador do 

trabalho do professor e onde os alunos podem vivenciar situações concretas assimilando os 

conteúdos matemáticos abordados. 

CONCLUSÕES  

Sabe-se que as exigências no cenário educacional são emergentes, pois todo 

investimento de melhorias na educação será um investimento em uma nova geração que trará 

melhorias para as futuras formações.  A criação de um laboratório de Matemática deveria ser 

uma realidade em todas as escolas e centros de formações, pois é um investimento em uma 

educação diferenciada e com resultados positivos para o ensino. É criar-se um ambiente 

dinâmico, participativo que pode ser inventado e reinventado em cada construção, além de 

novas descobertas que podem ser feitas nesse ambiente.  

Ressalta-se ainda que, mediante nesse ambiente, além da sala de aula, o aluno assume 

a postura de investigador e agente construtor de seu conhecimento, mediado pelo professor, 

o que torna o processo de resolução de problema mais relevante no ensino, valorizando-se o 

desenvolvimento do pensamento.  

Este estudo será relevante para que a comunidade acadêmica possa pensar e/ou 

repensar e/ ou rever aspectos sobre o ensino da Matemática e sobre novos métodos que 

podem ser utilizados no ensino.  Tentou-se contribuir para o fortalecimento do ensino com a 

inserção de praticas pedagógicas diferenciada tentando alcançar a melhoria no processo 

individual de atuação do professor de matemática e consequentemente a aprendizagem 

significativa do aluno. 

O laboratório por si só não e uma alternativa para melhorar o ensino, para isso o 

professor deve esta disposto a se capacitar, a aprender, trazer o imaginário para o real, a 

abstração para o concreto. O papel do professor é fundamental para que o aluno seja 

estimulado a participar das atividades e a desenvolver o raciocínio lógico matemático. 

Cada experiência se concretiza na satisfação do aluno, o laboratório não é um fim, mas 

um meio de aprendizagem e realização de atividades que tornam o conhecimento mais 

prazeroso e aberto a novas práticas. Um ambiente que transforma o inacessível em acessível 

e o invisível em algo palpável.  
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Toda escola deveria ter um laboratório, não custa muito, basta um espaço adequado, 

a escolha de materiais para trabalhar os conceitos matemáticos sobre diferentes perspectivas 

e preparo dos professores para dinamizarem suas aulas. 
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ANEXOS  

Alguns Projetos criados e elaborados pelos alunos do IFPI Campus Teresina Central. 

 

 Projeto: A ilusão da Espiral     

http://www.ifrj.edu.br/webfm_send/3048
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   Projeto: Curva Cicloid 

  Projeto: Sinuca Eliptica 

  Projeto: Principio de Cavaliere 
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RESUMO:  Este artigo visa o desenvolvimento de novos materiais autoestruturados formada 

pela técnica de evaporação controlada de solvente. Entre estes materiais, destacaram-se as 

esferas de látex pela sua capacidade de se autoarranjar em estruturas cristalinas definidas com 

o potencial de formar nano compósitos com as mais diferentes composições químicas. A síntese 

das partículas descritas neste artigo realizou-se por meio da polimerização em uma única etapa 

do monômero estireno através de um iniciador persulfato de potássio dissolvido em meio 

aquoso sem a presença de nitrogênio. As esferas de látex foram autoarranjadas em substratos 

metálicos e vítreos apresentando diferentes topografias de superfície. No substrato metálico, 

observou-se a formação de uma superfície compacta enquanto no substrato vítreo houve a 

presença de nanofios alinhados com a superfície. Tal fato foi associado à carga superficial das 

esferas de látex que induzem a sua aglomeração por processos de coagulação. Os nanofios 

apresentaram dimensões em torno de 250 nm que os tornam atraentes para a fabricação de 

biomateriais, sensores e células solares. 

Palavras–chave: camadas, microscopia, modelagem química, nanotecnologia, polímeros  

 

 

The influence of substrate for generation of latex spheres films by evaporation 

induced self-assembly (EISA) process. 
ABSTRACT:  The main goal of this article consists on the development of new self assembly 

materials generated by evaporation induced self-assembly. Latex spheres have been 

highlighted as a good self-assembly material due to their ability to generate well defined 

crystalline structures present in nanocomposites with different chemical compositions. Latex 

spheres have been synthesized in this work by a single polymerization step using styrene as 

monomer and water as solvent. Two kinds of substrate have been coated for generation of 

self-assembled latex spheres films (metal and glass) showing different surface topographies. 

It has been observed a compact layer for films coated at metal substrates and nanowires 

aligned along the glass suface. This alignment has been associated to the surface charge of 

latex spheres which induced their binding by coagulation processes. Nanowires had diameter 

around 250 nm which become them attractive for fabrication of biomaterials, sensors and 

solar cells. 

KEYWORDS:coatings, microscopy, chemical template, nanotecnology, polymers  
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INTRODUÇÃO      

 A nanociência tem desenvolvido novas rotas de síntese que viabilizaram a preparação de 

diferentes materiais metálicos e não metálicos. Tais materiais são constituídos por partículas 

coloidais com modificações em sua superfície que podem ser funcionalizadas com grupos 

funcionais como carboxilatos, amônia ou oligo etileno glicol (WUELFING et al., 1998). 

Através das modificações induzidas nas superfícies das nano partículas,  monocamadas 

autoarranjadas (self assembled monolayer - SAM) e materiais densos (bulk materials) foram 

gerados com as mais diferentes morfologias e topografias de superfícies.    

 Entre estas morfologias, duas têm sido particularmente exploradas na literatura: nano fios 

e esferas monodispersas. Os nano fios têm diferentes aplicações tecnológicas que se estendem 

desde a microeletrônica até biomateriais (DU et al., 2016; FENG et al., 2016; HUI et al., 2016; 

HOU et al., 2016; JAYARAMUDU et al., 2016; LIZUNDIA et al., 2016).   Um dos métodos 

mais usuais para síntese de nano fios é o processo vapor-líquido-sólido (MORALES E 

LIEBER, 1998). Tal método tem sido utilizado para o crescimento de nano fios de silício em 

que a presença de uma nano gota de Fe-Si num ambiente saturado de vapor de silício leva ao 

crescimento de nano fios com uma orientação de crescimento vertical perpendicular ao plano 

{111} da rede cristalina do silício. A orientação dos nano fios vai depender de fatores tais como: 

tamanho da nano gota e interações energéticas da superfície.   

 Polímeros também podem ser gerados na forma de nano fios por meio de uma técnica 

denominada eletrorrotação (electrospinning). Esta técnica baseia-se na aplicação de um campo 

elétrico em uma solução polimérica no interior de um capilar metálico (JALILI et al., 2006; LI 

et al., 2004). É possível por meio desta técnica obter fios poliméricos em monocamadas ou 

multicamadas com diferentes composições e espessura. A morfologia na forma de nano fios 

tem se destacado na nanociência a partir do trabalho original de Iijima que obteve nano tubos 

de carbono a partir de folhas de grafite (1991). Vários outros processos têm se destacado na 

literatura para produzir nano tubos de carbono tais como: aplicação de alta energia elétrica e 

deposição química a vapor (CVD) (LITTLE, 2003; RAO E GOVINDARAJ, 2002).  Os nano 

tubos têm propriedades elétricas e mecânicas que divergem das encontradas no grafite tais 

como: condutividade elétrica, térmica e resistência mecânica.          

 As partículas esféricas de polímeros têm sido aplicadas na nanotecnologia devido a sua 

fácil obtenção e formação de arranjos auto estruturados bem definidos. Existem relatos na 

literatura do uso de partículas poliméricas para a fabricação de cristais fotônicos (DING et al.; 

2016), sistemas de liberação de fármacos (LIU et al., 2016) células solares (YANG et al., 2008) 

e biosensores (UZUN E TURNER, 2016). Estas aplicações são baseadas na sua capacidade de 
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formar auto arranjos estruturados em uma específica escala de tamanho. O poliestireno tem sido 

um dos polímeros mais utilizados na preparação destes nano materiais desde o trabalho original 

de Holland et al.(1999). Pode-se a partir deste trabalho obter óxidos porosos de Si, Ti, Zr, Al, 

W, Fe, Sb, e uma mistura de  Zr/Y numa reação de um único passo com esferas de poliestireno. 

Utilizaram-se técnicas convencionais de formação de arranjos autoestruturados como 

centrifugação, sedimentação e evaporação controlada de solvente  Este artigo tem como 

objetivo discutir a geração de filmes de esferas de látex autoarranjados por ECS em dois tipos 

de substratos: metal e vidro. A superfície do filme foi analisada por técnicas convencionais de 

caracterização de superfície como MEV. Observa-se por MEV que há uma forte tendência de 

aglomeração destas partículas particularmente quando são depositadas em substratos metálicos. 

A mesma técnica foi utilizada em lamínulas de vidro e observou-se a formação de fios alinhados 

numa orientação preferencial devido à ação de forças capilares. Dois fatores devem influenciar 

na geração dos nano fios: i ) – carga superficial que deformam as esferas de modo a alterar a 

geometria de esférica para cilíndrica; ii ) - forças capilares que definem a orientação 

cristalográfica para as esferas de látex decorrente da técnica de deposição utilizada. Há assim 

uma nova topografia divulgada neste artigo que pode ser posteriormente aplicada como moldes 

para fabricação de cristais fotônicos e biossensores.      

   

MATERIAL E MÉTODOS                                                                                           

Reagentes           

 Os seguintes reagentes foram utilizados no trabalho experimental:  água mili-Q – Tipo 3 

– Rejeição de contaminante, partículas (%) ≥ 99%; estireno – Sigma Aldrich – Fórmula química 

C8H8; Persulfato de Potássio – Sigma Aldrich  (K2S2O8).                                                                                                                            

Acessórios           

 Os seguintes acessórios foram utilizados no trabalho experimental: frasco de vidro de 

1,5L; tampa com 6 orifícios ( entrada   para gás, saída para gás, entrada    do condensador,  

coleta de alíquotas,  entrada do termômetro, entrada da haste do agitador ); proveta de 

polipropileno de 1000 mL; balão volumétrico de 100 mL; proveta de vidro de 100mL; seringa 

com tubos de silicone para remoção de alíquotas; termômetro comercial para ajuste da 

temperatura; placas de Petri de 15 cm de diâmetro; pipeta plástica para gotejar dispersão; 

lamínulas de vidro; durex ou fita dupla face comerciais.                                                                       
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Equipamentos          

 Os seguintes acessórios foram utilizados no trabalho experimental: agitador e aquecedor 

magnético GEHAKA (Modelo AA-2050); agitador mecânico digital AM-20; microscópio 

eletrônico de varredura TESCAN VEGA 3LMU                

Síntese das esferas de látex          

  A síntese de esferas de poliestireno foi realizada de acordo com os procedimentos 

descritos por Holland et al. (1998,1999). No entanto, algumas modificações foram introduzidas 

referentes à geometria do recipiente e as condições da síntese. O recipiente utilizado na síntese 

das esferas de látex é um frasco de vidro comercial de baixo custo ( < R$10,00) e uma tampa 

de poliacetato com três entradas para termômetro, condensador e retirada ou entrada de líquidos 

como mostra a Figura 1A. Há também mais uma entrada central para a haste do agitador e duas 

válvulas para entrada e saída de gases. Este frasco foi colocado sobre um agitador e aquecedor 

magnético GEHAKA (Modelo AA-2050) e fixado pela haste do agitador mecânico digital AM-

20. A síntese foi realizada com os seguintes parâmetros: temperatura de 85 oC, rotação da 

dispersão de 600 RPM; 75 mL do monômero estireno e a concentração do iniciador de 

0,0965g/L.       A síntese iniciava-se com a introdução de 

900 mL de água Mili-Q no recipiente cuja temperatura era fixada através de um termopar 

interligado ao aquecedor e agitador magnético. Uma vez atingida a temperatura desejada, 

inseria-se o volume pré-determinado de estireno com água em agitação constante. Durante 1 

hora era introduzida uma solução aquosa de persulfato de potássio em intervalos de 10 minutos. 

O término da síntese ocorria após quatro horas do seu início. A dispersão permanecia em 

repouso e resfriando a temperatura ambiente  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

Figura 1. Aparato necessário para a síntese das esferas de látex: (A) – recipiente cilíndrico; (B) – 

Dispersão da esfera de látex.  

(B) (A) 
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por 24 horas. Após este período, a dispersão era filtrada em papel de filtro comum para evitar 

a formação de aglomerados e armazenada na geladeira. A Figura 1B mostra a aparência geral 

da dispersão. Esta é opaca o que é típica de dispersões coloidais com partículas na escala 

nanométrica ( < 1000 nm).  

Geração dos filmes por ECS 

 As esferas de látex foram caracterizadas por MEV através da formação de filmes por 

ECS. A dispersão foi diluída em água numa concentração de 10% V/Vo. Dois tipos de filmes 

foram produzidos de acordo com o tipo de substrato. O primeiro tipo de substrato foi o porta 

amostra metálico do microscópio eletrônico de varredura TESCAN VEGA 3LMU. Algumas 

gostas da dispersão foram espalhadas de modo a recobrir homogeneamente o substrato que 

era seco a temperatura ambiente. O segundo tipo de substrato eram lamínulas de microscópio 

comercial. Este segundo substrato foi recoberto por durex de forma a definir uma área central 

de aproximadamente 1cm2. Garantia-se assim que a evaporação da dispersão ocorreria numa 

área pré-determinada sem escorrer nas extremidades. Adicionaram-se algumas gotas da 

dispersão com uma pipeta plástica, espalhou-se o líquido e deixou-se secar por um período 

de 30 minutos. Este procedimento foi realizado numa chapa aquecedora com dois pares de 

placas de Petri. Uma das placas continha água e estava em contato na lateral com o termopar 

servindo como referência para temperatura do aquecedor. O outro par de placa de Petri era 

utilizado como recipiente para a geração de filmes por ECS. Havia a evaporação do solvente e 

formação de um filme transparente após um período de 30 minutos. Observava-se para alguns 

filmes o surgimento de reflexos coloridos de tons vermelhos ou verdes de acordo com a 

incidência da luz.  

Caracterização da superfície 

 A caracterização por MEV foi realizada no microscópio eletrônico da marca TESCAN, 

Modelo VEGA 3 LMU. A amostra foi quebrada em um pedaço de área menor do que 50 mm2 

que posteriormente foi levada a uma evaporadora de ouro. A deposição de ouro durou 

aproximadamente 10 min e formou-se uma camada condutora homogênea. O filme foi levado 

à câmera de vácuo sendo submetido à varredura do feixe de elétrons para caracterização de 

sua superfície em termos de morfologia e topografia de superfície 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 A caracterização por microscopia eletrônica dos filmes depositados em substratos 

metálicos mostrou que há formação de filmes por evaporação de solvente. Nota-se na Figura 

2 que os filmes gerados em substratos metálicos são compactos e apresentam trincas ao 

serem submetidos a uma evaporação rápida do solvente. Em algumas regiões, nota-se que há 

uma visível deformação das esferas de látex formando agregados que se destacam na 

superfície. As esferas de látex estão presentes ao longo do filme de forma discreta sem um 

tamanho definido.  Tal resultado mostra que há um recobrimento completo do substrato e 

que as esferas de látex tendem a se aglomerar fortemente formando diferentes topografias 

ao longo do substrato metálico. Esta tendência está associada à sua carga superficial que deve 

ser mais acentuada do que a encontrada em esferas de látex comerciais. 

          As esferas de látex foram depositadas em substratos de vidro e observou-se por MEV 

que há um alinhamento na forma de nanofios como mostra a Figura 3. Esta topografia 

apresenta uma direção definida e ocorre ao longo de todo o substrato. Há uma nítida 

diferença desta topografia em relação àquela apresentada na Figura 2 o que mostra a 

influência do substrato na topografia dos filmes de esferas de látex. Os nanofios gerados 

durante a formação do filme devem ser alinhados por forças capilares atuantes na direção 

paralela ao substrato. Os resultados obtidos a partir da caracterização por MEV dos filmes 

gerados em  
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Figura 2. Caracterização por MEV referente ao filme de esferas de látex gerado em substrato metálico por 

ECS. As setas brancas indicam a presença de trincas e esferas ao longo do filme. 

 

 

 

            

    

 

 

 

 

 

             

            

            

    

 

 

 

 

 

Figura 3. Caracterização por MEV para filme  gerado em substrato de vidro por ECS com a 

presença de nano fios. 

substratos de vidro indicam que o processo de aglomeração das esferas aliado à técnica de 

deposição por ECS resulta em uma nova topografia para as esferas de látex com geometria 

cilíndrica bem diferente daquela observada em esferas de látex sintetizadas na presença de 

nitrogênio em que a sua forma esférica é preservada. Tal resultado poderá ser posteriormente 

aplicado em pesquisas que envolvam a geração de nanocompósitos de sílica e titânia para área 

de biomateriais e células solares. 

 

CONCLUSÕES 

 Os resultados obtidos durante a vigência do projeto mostram que é possível sintetizar 

esferas de látex na ausência de nitrogênio. As dispersões obtidas são opacas e estáveis por um 

longo período de tempo (> 6 meses). A caracterização por MEV mostrou que a natureza do 

substrato influencia na topografia do filme gerado por evaporação controlada de solvente. Nas 

condições utilizadas, observou-se a formação de um filme compacto no substrato metálico que 

recobre homogeneamente o substrato. Tal fato foi associado a uma forte tendência de 

aglomeração das esferas de látex devido à sua carga superficial. A geração de filme em 

substratos de vidros pela mesma técnica resultou na formação de nano fios. Estas estruturas 
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foram associadas a dois fatores: (i) -  forte tendência de aglomeração das esferas; (ii) -  presença 

de forças capilares ao longo do substrato. As forças capilares alinham os nanofios em uma 

direção horizontal ao longo do substrato. Isto poderá implicar em limitação na penetração de 

precursores inorgânicos ao longo do filme o que certamente só poderá ser comprovado por 

medidas de adsorção gasosa.  No entanto, os resultados aqui reportados mostram que há a 

formação de uma arquitetura de poros cilíndrica que tem potencial para gerar materiais porosos 

ordenados especificamente na área de cristais fotônicos, biomateriais e sensores químicos. 
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RESUMO: O presente artigo justifica-se devido aos níveis consideráveis de evasão no ensino 

e, por isso, objetivando atenuar ou ainda erradicar esses índices foi desenvolvida uma 

metodologia de ensino simplificada e divertida, com caráter multidisciplinar, por abordar 

conceitos das disciplinas de biologia e química, aos discentes das séries finais do ensino médio 

da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Marcos Bispo da Silva, localizada em um 

bairro de classe média baixa da cidade de Ji-Paraná, estado de Rondônia, Brasil. Sendo assim, 

foi desenvolvido um jogo lúdico de tabuleiro com perguntas exigindo respostas objetivas e 

discursivas referentes aos conteúdos estudados ao longo de todo o ensino médio, auxiliando os 

educandos a relembrarem esses conteúdos vistos anteriormente e ajudando-os a se prepararem 

para o ENEM e outros vestibulares, possibilitando o trabalho em grupo além do 

desenvolvimento do raciocínio lógico dos mesmos. Ao final, foi pedido aos alunos para que 

atribuíssem uma nota de 0 a 100 ao jogo a fim de avaliar a viabilidade do mesmo e a média 

obtida foi de 91.5, um resultado satisfatório, considerando-o uma ferramenta eficaz para o 

ensino. 

Palavras–chave: ensino, facilitação, jogos 

 

THE INSERTION OF PLAYFUL AS A TOOL IN THE LEARNING PROCESS IN BIOLOGY 

AND CHEMISTRY 
 

ABSTRACT: This Article is justified because of the considerable levels of evasion in teaching 

and therefore aiming to mitigate or eradicate these indexes a simplified and entertaining 

teaching methodology was developed with multidisciplinary, by addressing concepts of biology 

disciplines and chemistry, the students of final years of high school at the State School of 

Elementary and Secondary Education Marcos Bispo da Silva, located in a lower middle class 

neighborhood of the city of Ji-Paraná, Rondônia state, Brazil. Thus, a board playful game with 

questions requiring objective and discursive answers regarding the contents studied throughout 

high school was developed, helping the students to remind them these visas content earlier and 

helping them prepare for the ENEM and other vestibular, allowing the group work in addition 

to development of logical thinking of them. At the end, he asked the students so that they 

attributed a score from 0 to 100 to the game in order to assess the feasibility of it and the average 

was 91.5, a satisfactory result, considering it an effective tool for teaching. 

KEYWORDS: education, facilitation, games 
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INTRODUÇÃO 

A evasão escolar é uma problemática antiga que persiste até os dias de hoje nos mais 

diversos níveis de ensino. O fenômeno da evasão pode ser entendido como o ato de o aluno 

abandonar a escola antes do período de término dos estudos. São vários os fatores que levam 

os educandos ao abandono escolar em detrimento de cidadãos críticos diante de uma 

sociedade em constate transformação. Cury; Vieira; Gambardella (2010) declaram que: 

 

A evasão escolar pode ser vista como o fenômeno em que um ou mais alunos 

abandonam a Instituição de Ensino [...] durante o ano letivo, por desinteresse, por 

falta de estímulo, por se considerarem incapazes de serem aprovados ou por 

motivos socioeconômicos (p. 51). 

 

A dificuldade dos conteúdos aliada à falta de professores formados nas áreas específicas 

além da ausência de metodologias diferenciadas faz com que haja altos índices de evasão nas 

instituições de ensino e conforme dados do Ministério da Educação a taxa de evasão no ensino 

médio no ano de 2007 chegou a 13,3% e dos 8,3 milhões de alunos matriculados, em 

instituições públicas e privadas, neste mesmo ano, metade não finalizaram seus estudos 

(BRASIL, 2007). 

 

Em 08 anos de administração [...] o número de professores das disciplinas de exatas 

encolheu de 1,7 mil para metade. [...]. Há cidades que nunca tiveram um professor 

realmente graduado em Física ou Matemática e cabem aos professores de outras 

disciplinas como pedagogia, biologia ou até mesmo administrador de empresas 

lecionarem física, por exemplo. Professor com apenas a formação de nível médio 

(antigo magistério) lecionando química ou matemática através dos contratos 

emergenciais que se alastram há anos (BACON, 2011). 

 

Bacon (2011), em seu discurso, trata da realidade vivida no Estado de Rondônia, entre 

os anos de 2003 a 2011. Segundo a autora, professores estão em extinção e isso provoca a 

ausência de eficientes metodologias de ensino e, consequentemente alunos desmotivados. 

O presente trabalho justifica-se devido aos níveis consideráveis de evasão no ensino 

básico e, por isso, objetivando atenuar ou ainda erradicar esses índices será demonstrada uma 

metodologia de ensino simplificada e divertida, desenvolvida com caráter multidisciplinar aos 

discentes das séries finais do ensino médio da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio 

Marcos Bispo da Silva, localizada em um bairro de classe média baixa da cidade de Ji-Paraná, 

estado de Rondônia, Brasil. Sendo assim, desenvolveu-se um jogo de tabuleiro com perguntas 
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exigindo respostas objetivas e discursivas sobre os conteúdos estudados ao longo de todo o 

ensino médio, possibilitando o trabalho em grupo além do desenvolvimento do raciocínio 

lógico desses alunos. 

O caráter multidisciplinar justifica-se pelo fato de abordar as disciplinas de biologia e 

química que são ministradas no ensino médio; as mesmas são ramificações da ciência 

estudada no ensino fundamental. A multidisciplinaridade pode ser definida como a conexão 

das disciplinas para estudar um determinado sistema. A mesma é de extrema importância 

visto que contribui para abolir o ensino muito especializado, particularizado, limitado a uma 

única disciplina (ÉRIS, 2011). 

A palavra lúdico deriva do latim “ludus” e significa brincar. A utilização do lúdico no 

ensino é uma estratégia que não pode ser substituída, pois serve de estímulo para construir o 

conhecimento, sendo uma importante ferramenta para o progresso pessoal e até mesmo para 

o alcance de objetivos institucionais (SANTOS; JESUS, 2010). 

Embora muitos professores não adotem metodologias lúdicas para o ensino, por 

acharem desnecessárias, ineficazes ou por não encontrarem tempo para preparar aulas 

diferenciadas, devido à sobrecarga de atividades, essas metodologias devem ser reconhecidas 

como um importante instrumento pedagógico, vindo a desenvolver a capacidade intelectual 

e social dos educandos (ALVES; BIANCHIN, 2010). 

Vale ressaltar que a utilização do lúdico não visa substituir o papel que o livro didático 

tem no ensino, mas complementar a prática docente, tornando o processo de ensino-

aprendizagem mais prazeroso visto que jogos são instrumentos motivadores e estimulam a 

busca pelo conhecimento de forma divertida. 

De acordo com Vygotsky (1984, p. 27):  

 

É na interação com as atividades que envolvem simbologia e brinquedos que o 

educando aprende a agir numa esfera cognitiva. [...] a criança comporta-se de forma 

mais avançada do que nas atividades da vida real, tanto pela vivência de uma 

situação imaginária, quanto pela capacidade de subordinação às regras (apud 

SANTOS; JESUS, 2010). 

 

E com a intenção de analisar a viabilidade da utilização de jogos lúdicos no ensino, 

elaborou-se e aplicou-se um jogo como opção didática no ensino de biologia e química na 

tentativa de despertar nos alunos um maior interesse pelas disciplinas, objetivando demonstrar 

uma interligação dos conteúdos teóricos vistos em sala aplicando-os em atividades práticas; 
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ampliar a atuação dos educandos em seu desempenho escolar auxiliando-os em atividades 

futuras, como ENEM e vestibulares, garantindo seu ingresso no ensino superior; contribuir para 

a diminuição do índice de evasão em todos os níveis do ensino escolar.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O presente trabalho iniciou-se com a caracterização da pesquisa, o conhecimento da 

unidade de análise e, ao final, analisou-se os métodos de coleta e análise dos dados: 

 

Caracterização da pesquisa 

Quanto aos objetivos, a pesquisa teve caráter descritivo uma vez que esteve buscando 

o levantamento de dados e a aplicação de técnicas estatísticas. 

Quanto aos procedimentos, a pesquisa teve um caráter experimental, pois, conforme 

afirma Calil (2009), esse tipo de pesquisa “utiliza a manipulação das variáveis relacionadas 

com o objeto em estudo para determinar a interação entre elas e, assim, explicar as causas 

do fenômeno estudado”. Utilizou-se também a pesquisa bibliográfica já que pesquisou-se a 

respeito do tema em revistas eletrônicas, livros e artigos científicos. 

Dentro de uma pesquisa, quanto a sua natureza, é sempre utilizado o termo variável. 

De acordo com Callegari-Jacques (2003), “entende-se por variável toda característica que, 

quando observada dentro de uma determinada situação experimental, pode variar de um 

indivíduo para o outro”. A variável utilizada na presente pesquisa foi à quantitativa discreta. 

Quantitativa, pois as respostas necessitam de valores numéricos e, discreta devido a englobar 

respostas com números inteiros. 

 

Unidade de análise 

Conforme supracitado, a unidade de análise escolhida foi a Escola Estadual de Ensino 

Fundamental e Médio Marcos Bispo da Silva, localizada na cidade de Ji-Paraná, estado de 

Rondônia, Brasil, em um bairro de classe média baixa. 

 

Coleta de dados 

A pesquisa realizou-se através da utilização das seguintes fontes de coletas de dados: 
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 Revisão de Literatura: constituiu-se de uma pesquisa bibliográfica em fontes confiáveis 

para buscar estudos já publicados a respeito de jogos lúdicos, evasão dos alunos nas 

redes de ensino e a formação de professores no Estado de Rondônia. 

 Levantamento na Unidade de Análise: foi nesse momento em que realizou-se a parte 

prática da pesquisa visto que desenvolveu-se a pesquisa propriamente dita, ou seja, 

após a professora da disciplina de química ceder a sua aula, os componentes da 

pesquisa estiveram aplicando o jogo e um questionário a fim de avaliar se os alunos gostaram 

ou não e se os mesmos são, frequentemente, ensinados através de diferentes metodologias 

de ensino. 

  

Análise de dados 

Depois de colhido todos os dados, eles foram tratados de forma quantitativa onde estão 

apresentados nos resultados, a seguir. Ao final, solicitou-se aos alunos que eles atribuíssem 

uma nota ao jogo para que fosse possível verificar se o mesmo foi útil, interessante e de fácil 

entendimento ou não. 

 

O jogo 

O jogo é um tabuleiro constituído de até quatro jogadores. Possui fichas com perguntas 

objetivas a respeito de conteúdos estudados em todo o ensino médio, relacionados à biologia 

e a química, como, por exemplo, em biologia são abordados temas como a origem da vida, 

citologia, parasitoses humanas, dinâmicas das populações e comunidades, etc., enquanto que 

em química conteúdos como os de ligações entre átomos e moléculas, pH, misturas, algumas 

abordagens da química orgânica, etc., estão citados em algum momento do jogo. 

O jogo não possui um juiz; ele é controlado pelos próprios jogadores, isto é, o jogador 

da direita sempre faz a pergunta para o jogador da vez. Antes de a rodada começar o jogador 

da vez joga o dado e, se ele acertar a pergunta, ele anda o número de casas referentes ao 

dado. Existem casas especiais no jogo. O jogador que cair na casa de cor preta retornará ao 

início do jogo visto que essa casa é caracterizada por um buraco negro. A casa colorida faz o 

jogador avançar duas casas e a casa que possui o sinal de interrogação exige que o jogador 

responda a uma pergunta que não possua alternativas de respostas. Se o jogador não 

responder à pergunta corretamente, ele ficará uma rodada sem jogar. 
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As fotos da escola, da aplicação do jogo e do tabuleiro estão disponíveis para 

visualização na figura 1, a seguir. 

 

 

Figura 1: (a) Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Marcos Bispo da Silva; (b) 

Aplicação do jogo; (c) Tabuleiro. MBS, 2015. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Assim, como o presente artigo é referente ao curso de Especialização em Metodologia 

do Ensino de Biologia e Química, a criação do jogo foi válida para as respectivas disciplinas, 

porém, pode ser aplicado a outras disciplinas, desde que o conteúdo seja referente às 

mesmas. 

O lúdico foi aplicado na Escola E. E. F. M. Marcos Bispo da Silva para a única turma de 

alunos do 3º ano do ensino médio do turno vespertino. No dia da aplicação do jogo haviam 

13 alunos em sala de aula e todos contribuíram e participaram do jogo. A turma estava 
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constituída em quatro pessoas do sexo masculino e nove pessoas do sexo feminino. A idade 

dos alunos variava entre 16 e 18 anos sendo que a maioria dos alunos possuíam 18 anos. 

Dessa forma, foram utilizados quatro tabuleiros, dentre os quais, dois eram referentes 

às perguntas da disciplina de biologia e os outros dois relacionados à área da química. Havia 

um grupo com quatro pessoas e outros três grupos com três pessoas, totalizando os 13 alunos 

supracitados. 

Após jogarem à vontade, foi entregue uma folha para cada aluno responder a um 

questionário de verificação da viabilidade do jogo visando avaliar se o mesmo foi útil, 

interessante e de fácil entendimento ou não. As respostas dos educandos estão contidas na 

tabela 1, descrita abaixo. 

 

Tabela 1: Relação de perguntas e respostas do questionário. MBS, 2015. 

 

PERGUNTAS RESPOSTAS 

1. Você gostou do jogo? 100% dos alunos responderam que sim. 

2. Você é sempre ensinado através de 

jogos? 

77% não 

23% sim 

3. Para você, metodologias diferenciadas 

facilitam o aprendizado? 

100% dos alunos responderam que sim 

4. O jogo contribuiu para que você 

lembrasse os conteúdos estudados ao 

longo do Ensino Médio? 

100% dos alunos responderam que sim 

5. Qual foi seu nível de compreensão do 

conteúdo exposto no jogo? 

53% bom 

47% regular 

0% ruim 

6. O jogo é de fácil entendimento? 92% sim 

8% não 

7. Atribua ao jogo uma nota de 0 a 100. Média = 91.5 

 

A questão 02 do questionário chama atenção, pois pode-se observar que na escola ainda 

prevalecem métodos tradicionais no ensino, e pouco se aplica metodologias diferenciadas, já 

que dos 100% de alunos que participaram da pesquisa, apenas 23% já foram ensinados através 

do lúdico. 

As questões 01, 03 e 04 comprovaram a viabilidade do jogo, demonstrando que os 

alunos gostaram do mesmo e concordaram que a aplicação de metodologias de ensino facilita 
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o aprendizado além de ter contribuído para que estes se lembrassem de conteúdos estudados 

ao longo de todo o ensino médio. 

Sobre a questão de número 05, chamou atenção a respeito do conteúdo exposto no 

jogo. Boa parte dos alunos responderam que o conteúdo do jogo era regular. Acredita-se que 

os mesmos não estavam se lembrando dos conteúdos estudados ao longo do ensino médio, 

até mesmo por falta de professores formados nas áreas específicas e metodologias para 

facilitar a aprendizagem, o que acabou dificultando para responder corretamente às questões 

do jogo, mas, apesar disso, 92% declararam que o jogo é de fácil entendimento. 

E para finalizar, foi pedido aos educandos que atribuíssem uma nota de 0 a 100 ao jogo 

e, na contagem dos dados, pode-se obter uma média de 91.5, o que demonstra que a 

aplicação do mesmo foi muito satisfatória. 

 

CONCLUSÕES 

O emprego de metodologias diferenciadas faz com que os discentes se envolvam com o 

tema a ser estudado, aprendendo os conteúdos de forma eficaz visto que deixam de serem 

empregadas metodologias tradicionais de ensino, proporcionando uma melhora, paulatina, 

em todos os níveis da educação. A utilização de jogos, tanto no ensino básico, como no ensino 

superior é de grande valia uma vez que tende a estimular os educandos a aprenderem de 

forma divertida além de proporcionar seu desenvolvimento integral. 

O jogo lúdico aplicado na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Marcos Bispos 

da Silva obteve sucesso já que pode-se observar o interesse dos alunos em aprender o mesmo; 

a eficácia do trabalho em grupo visto que um colega ajudava o outro a relembrar os conteúdos 

estudados nos anos anteriores. Tudo isso contribuiu para a mudança de comportamento 

desses educandos tanto dentro da sala de aula como também fora dela uma vez que os 

mesmos se mostraram mais receptivos e participativos. 

Após a aplicação do jogo, o resultado dos questionários e a obtenção satisfatória de uma 

média 91.5 ao mesmo, verificou-se que a utilização de métodos diferenciados no ensino tanto 

de biologia quanto de química e certamente de outras disciplinas, facilita a compreensão dos 

alunos em relação às dificuldades encontradas nos conteúdos tendo em vista que a utilização 

de jogos em sala de aula não substitui o papel do professor e a importância do livro didático, 

porém, auxilia na resolução dos conteúdos já vistos anteriormente. 
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Os jogos lúdicos vêm para destronizar a problemática da evasão e oferecer, aos 

educandos, condições da obtenção de conhecimento de forma prática e divertida e, 

consequentemente, motivação a fim de não desistirem dos estudos. Conclui-se então que, a 

aplicação de jogos para o ensino é muito eficaz, pois além de prender a atenção dos alunos, 

auxilia na fixação dos conteúdos, estimula o trabalho em grupo e o raciocínio lógico. 
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RESUMO: O avanço tecnológico desatou diversas experimentações magnéticas especialmente 

em especiarias alimentícias, sendo que, o Brasil se classifica como um dos países que mais 

manipula esta ciência, o cultivo dos transgênicos. A abordagem deste tema será cogitada de 

forma clara, sempre buscando esclarecer diversas questões do uso exacerbado de tais alimentos 

e seus riscos existentes. O Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional alertou 

que existem vários riscos de doenças devido ao uso destes produtos, como o aumento de alergias 

e o aumento da resistência a antibióticos. Perscrutar, através de uma abordagem bibliográfica, 

em busca de respostas para todo o contexto da mudança genética, comercialização e 

consumismo, será propósito a se firmar no decorrer deste artigo científico. Quais fatores 

contribuem para o elevado índice do consumismo exacerbado de alimentos transgênicos? 

Transgênicos, desde a modificação interna até a comercialização externa, quais os benefícios e 

malefícios de tais usos alimentares? Alimentos transgênicos realmente são prejudiciais à saúde 

humana? Como lidar com esse problema sem afetar os produtores e os consumidores? São 

paradoxos, que trataremos irão gerar respostas que encontrará no decorrer de nossas pesquisas, 

e lhe fará questionar o verdadeiro benefício e malefício de alimentos transgênicos em seu 

cardápio. 

Palavras–chave: comercialização, consumismo, experimentação, genética, transgênicos 

HANDLING OF NATURAL MATERIALS: THE PROPERTIES OF CHEMICAL 

TRANSGENIC AND CONSEQUENTIAL OUTCOME MARKET 
 

ABSTRACT:Technological advances unleashed several trials in genetics, especially in food 

spices, and, Brazil, ranks as one of the countries that handles this science, the cultivation of 

GMOs. The approach of this theme will be entertained clearly, always seeking to clarify a 

number of issues of overuse of such food and its risks. The National Council for Food and 

Nutritional Security warned health risks due to the use of these products, such as increased 

allergies and increased resistance to antibiotics, this will bring into focus all the progress as 

well as its development. Peering in search of answers to the whole context of genetic change, 

commercialization and consumerism, will aim to establish in the course of this scientific 

article. What factors contribute to the high rate of exacerbated consumerism of GM foods? 

Transgenic from the internal modification to the foreign trade, which benefits and detriments 

of such food uses? GM foods are actually harmful to human health? How to deal with this 

problem without affecting producers and consumers? They are paradoxes that will generate 
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answers you will find in the course of our research, and make you question the real benefit 

and harm of GM food on their menu. 

 

KEYWORDS: marketing, consumerism, experimentation, genetics, transgenics 

 

INTRODUÇÃO 

A partir da década de 70, com as experimentações dos cientistas Cohen e Boyer, que 

coordenavam um grupo de pesquisas em Stanford e na Universidade da Califórnia, conseguiram 

transferir um gene de rã para uma bactéria, foi o ápice para a extensão de demais estudos na 

área da transgênica. Com a modificação dos genes através do DNA de seres divergentes, foi 

propício ao surgimento dos alimentos transgênicos. Técnica usada durante muitos anos atrás, 

na pré-história, porém, de modo seletivo e sem uma visão holística do resultado final.  

          Com a Lei de 

Biossegurança – Lei 11.105, de 28/03/2005, aprovada no Brasil na câmara dos deputados, 

regimentou a pesquisa com células-tronco embrionárias assim como também das vendas e o 

plantio de produtos quimicamente modificados. Alimentos geneticamente modificados 

compõem diretamente desse decreto, por regime completo com restrições, como por parte dos 

consumidores secundários, o uso propício na rotulagem das embalagens de alimentos 

transgênicos, identificando que os mesmo foram modificados.   Um fator relevante 

na transgênica é usá-la como benefício em áreas secas e frias, modificando para que acabe a 

escassez no mundo, no entanto, essa cogitação é bastante ríspida e com dualidade, pois existem 

enormes riscos quando se trata de mudança genética, como exíguo de espécies do meio 

ambiente.        A comum utilização de matérias 

primas naturais para estudos em laboratório, a constante manipulação de substâncias em 

conjunto com as informações defasadas sobre alimentos transgênicos instigaram a nossa 

pesquisa, buscando assim elementos que pudessem absorver as incógnitas em relação à 

alimentação transgênica, o uso de alimentos geneticamente modificados, seguindo a visão 

holística dos consumidores primários, secundários e terciários, em busca de respostas para todo 

o contexto da mudança genética, comercialização e consumismo.  

Um fator relevante na transgênica é usá-la como benefício em áreas secas e frias, 

modificando para que acabe a escassez no mundo, no entanto, essa cogitação é bastante ríspida 

e com dualidade, pois existem enormes riscos quando se trata de mudança genética, como 

exíguo de espécies do meio ambiente.Que fatores evidenciam o alto índice de produção e 
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consumismo exacerbado de alimentos transgênicos? Transgênicos, desde a modificação interna 

até a comercialização externa, quais os benefícios e malefícios de tais usos alimentares? 

Alimentos transgênicos realmente são prejudiciais à saúde humana? Como lidar com esse 

problema sem afetar os produtores e os consumidores? São respostas que encontrará no decorrer 

de nossas pesquisas, e lhe fará questionar o verdadeiro benefício e malefício de alimentos 

transgênicos em seu cardápio. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O presente artigo trata-se de uma pesquisa bibliográfica de teor teórico, na qual aborda 

toda a evolução gradativa dos transgênicos, desde sua matéria prima, até seu estopim no 

consumismo. Autores como Green 2008, na qual, afirma inicialmente, o processo evolutivo da 

modificação genética, com estudos voltados principalmente para a hereditariedade, asserção 

que dentro de cada planta e animal existem grupos de substâncias químicas chamadas de genes, 

em que o mesmo compõe todo o funcionamento e característica própria de cada ser, DNA, 

sendo assim ao longo do tempo transformado por cientistas, por sua vez, chamada de 

modificação genética.  

Foram utilizados de métodos persuasivos, em âmbito de informações globais, trazidas e 

adaptas para a nossa realidade, com o contexto histórico, e o salto que a ciência deu, sobre a 

genética, em que mostra quea história da manipulação de genes de espécies naturais para o 

benefício do homem é antiga, iniciando na Pré-História, com métodos superficiais e a partir de 

um conhecimento hereditário cultural, o homem começou a selecionar variedades específicas 

de cultivos que serviam melhor aos seus interesses, através da domesticação e do cruzamento 

seletivo de animais e plantas para melhorar suas espécies (ANDREIA, 2009). Detectou-se 

através da pesquisa aguçada, que ao longo dos anos, com o grande avanço tecnológico, em 

química foi possível fazer testes detalhados e com perspicácia por parte dos condutores, em 

nível operacional e diretamente ligado ao fator de manuseio de matérias primas, há diversos 

tratamentos preliminares que correspondem ao bom uso, qualidade e modificação dos 

alimentos, como limpeza, seleção e classificação, fumigação, resfriamento e armazenamento. 

A efetivação das pesquisas com os genes mostrou seu uso eficaz laboratorialmente, como 

um processo de inovação, na procura de mudanças que ajudassem no dia a dia dos indivíduos; 
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modificação genética da espécie de variadas plantas como melancia, cientistas tem o poderio 

de transformá-las para que amadureça devagar, isso significa que elas ficaram frescas por mais 

tempo e, consequentemente sua durabilidade se estenderá, sendo possível também no estudo 

dos transgênicos a modificação para afastar insetos ou doenças, sendo passivo o uso 

momentâneo, e ativo o percurso de modificações genéticas durante toda a história. 

 Dado o período constante de estudos sobre os transgênicos, o estopim para exatidão deu-

se em 1973, com as experimentações dos cientistas Cohen e Boyer, que coordenavam um grupo 

de pesquisas em Stanford e na Universidade da Califórnia, conseguiram transferir um gene de 

rã para uma bactéria, o primeiro experimento ocorrido com sucesso usando a técnica do DNA 

recombinante. 

Então, a partir da década de 70, os cientistas passaram a utilizar de genes para modificar 

os organismos vegetais, animais, na procura de melhorias. A partir desses estudos, muito outros 

feitos foram observados na prática alimentícia; um fator relevante de transgênicos e sua 

evolução na área de alimentos seguem assiduamente no decorrer dos anos, na qual, suas 

modificações diretas com uso de genes de outras espécies contribuem na qualidade, resistência 

de pestes, durabilidade e consequentemente nos sabores, que são bastante influenciados com as 

mudanças, tanto naturais, quanto artificiais (PAULINO, 2006). 

Foram desenvolvidas pesquisadas detalhadas, na qual, afirma que o consumismo 

exacerbado de alimentos transgênicos é gerador de grande controvérsia, sendo modificado com 

finalidades de rapidez na evolução gradativa de comercialização, sendo uma alternativa para 

que venha reduzir a escassez mundial, porém, a incerteza de danos à saúde é que leva a 

cogitação e receio por parte dos consumidores em usufruir de tais alimentos; de acordo com a 

Organização Mundial de Saúde “Até o presente não foram provados danos á saúde dos 

consumidores, mas reconheceu que esta tecnologia tem riscos potencias e recomendou mais 

pesquisas”. 

Diante disso, o assíduo conhecimento sobre transgênicos, observou-se que as medidas a 

serem tomadas em relação a tais alimentos, por seu consumismo exacerbado, e por ser cerca de 

70% das prateleiras dos supermercados existirem variados de milho e soja, que pode ser 

transgênico, deveriam ser de modo constante, no entanto, as experimentações em humanos são 

esporádicas, porém, em animais é mais frequente, e tem como resultados insatisfatórios, além 

de observações de campo, o habitual, clima, aquilo que pode influenciar na experimentação, 
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relata-se diversos distúrbios por parte dos animais usados nos testes, como alergias, 

infertilidade, malformações congênitas, alterações no sistema imunológico, desenvolvimento 

de tumores e taxas de mortalidade mais altas que o normal. 

No Brasil, um dos países que mais cultivam transgênicos, a cogitação do uso de tais 

alimentos e seus riscos ainda está em exíguo, o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e 

Nutricional alertou para o surgimento de doenças ligadas ao consumo de tais produtos, como 

aumento de alergias e aumento da resistência a antibióticos. Estudos conduzidos sob os 

comandos da Associação Brasileira de Saúde Coletiva relataram que o uso prolongado de 

sementes modificadas e pesticidas tem provocado alergias, câncer, depressão, esterilidade e 

problemas neurológicos e mentais, entre outros, de modo que, além da modificação nos genes, 

deixando os alimentos mais resistentes a insetos, o uso de inseticidas é desnecessário. A 

Associação Médica Britânica considera que o risco para a saúde é pequeno, mas em declaração 

oficial de 2004 enfatizou que o conhecimento sobre o tema ainda é precário:  

"A despeito da grande quantidade de estudos sobre os alimentos geneticamente 

modificados (AGMs), muitas questões permanecem sem ser respondidas, 

particularmente a respeito dos potenciais impactos de longo prazo de AGMs sobre a 

saúde e o meio ambiente. Os poucos estudos realizados sobre os efeitos dos AGMs na 

saúde são de curto prazo e muito específicos. Ainda há falta de estudos baseados em 

evidências a respeito dos impactos de médio e longo prazo sobre a saúde e o meio 

ambiente — questões que estão hoje no centro da polêmica".  

No entanto, os produtores optam por deixar sua plantação protegida ao extremo com uso 

de inseticidas; os alimentos ficam contaminados com tais produtos usados, e passam por um 

processo fabril com tais excessos, e chegam até as mesas dos consumidores com mudanças 

drásticas pondo em risco a vida humana, segundo Sindicato Nacional dos Trabalhadores de 

Instituições de Pesquisa Agropecuária e Florestal (2014). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Ao longo dos anos, com o grande avanço tecnológico, em química foi possível fazer testes 

detalhados e com perspicácia por parte dos condutores, em nível operacional e diretamente 

ligado ao fator de manuseio de matérias primas, há diversos tratamentos preliminares que 

correspondem ao bom uso, qualidade e modificação dos alimentos, como limpeza, seleção e 

classificação, fumigação, resfriamento e armazenamento. 
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Os alimentos quimicamente modificados apresentam riscos para o homem como o mais 

conhecido, sendo o aumento de alergias, pois ao ser ingerido novos composto são 

desenvolvidos, modificando as proteínas e aminoácidos. AssimLajolo e Nutti (2011), afirmam 

que: 

Os riscos potenciais estão, portanto, associados ao novo DNA introduzido, ao produto 

de expressão desse DNA (proteína) ou a efeitos não intencionais, decorrentes da 

introdução no genoma e da expressão desse novo gene (efeito pleiotrópico) e de 

eventuais mutações. (p. 43) 

 

Embora a alergia seja um dos diversos riscos, também existe outro quando a resistência 

se torna maior, diminuindo os efeitos do antibiótico, assim como aumento das substâncias 

tóxicas nos alimentos, riscos ao meio ambiente e outros. Diante os fatos salientados de forma 

singular sobre os transgênicos, consideramos alguns dentre os demais outros benefícios e 

malefícios no qual se deparamos rotineiramente como é observado na tabela a seguir: 

 

  Tabela 1 – Esquema dos malefícios e benefícios dos produtos transgênicos. 
 

MALEFÍCIOS BENEFÍCIOS 

Aumento de alergias Aumento na produção de alimentos 

Transmissão ou desenvolvimento de 

pragas e agrotóxicos 

Longo prazo de vida útil dos alimentos 
 

Aumento das substâncias tóxicas nos 

alimentos 

Melhores características nutricionais do 

que as das espécies naturais 
 

Riscosaomeioambiente Prevenção, redução de riscos a doenças, através 

da produção de proteínas e vacinas. 

Consequênciasem material genético Resistentes às adversidades como pragas, seca, 

geadas e outras. 

Surgimento de superervas daninhas   * 

* nãocontem.  

Como resultado se tornou perceptível que esses produtos quimicamente modificados 

trazem dois frutos de formas opostas. Basicamente todo lado tende-se a ser benéfico embora 

haja contradições insatisfatórias, mas somente com a descoberta e estudo de ambos podemos 

aplicar em nosso meio. Esse momento de interação foi importante para o desenvolvimento do 
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assunto tirando proveito de toda a peculiar e profunda composição, como também suas 

propriedades. 

 

CONCLUSÕES 

No decorrer dos anos com o avanço tecnológico houve muitas modificações no meio 

científico, consequentemente a eclosão do sentido analítico por parte de pesquisadores que 

possibilitou grandes descobertas, como a ciência da hereditariedade, genética, que com 

perspicácia experimental, houve a detenção do saber detalhado sobre genes. Alimento 

transgênico, a genética transformada, passa a atuar assiduamente nos banquetes de alimentação 

em todo o mundo. Há grande dualidade em relação a benefícios e malefícios do consumo desses 

alimentos, muitas pessoas ainda optam por alimentos naturais, enquanto que, pesquisadores 

afirmam que com essa descoberta se pode acabar com o exíguo de pessoas que passam fome 

no mundo. No entanto, essa tecnologia ainda precisa de muitos experimentos, um 

melhoramento constante, e por parte dos consumidores bastante atenção ao consumir os 

mesmos. 

A rapidez que esses alimentos são produzidos, em conjunto com a aparência e 

devidamente qualidade, somado as grandes inflações e aumentos de preço de alimentos 

naturais, fazem com que os consumidores recorram a alimentos mais acessíveis, como óleo 

vindouro de mudança transgênica, que é comum nas cozinhas por seu uso constante na 

preparação de alimentos. 

Por fim, muitas leis sobre o uso de tais substâncias em agricultura e no meio como todo, 

e posterior com êxito na venda em supermercados, estão em vigor, na qual, tem como 

primordial a preservação tanto do meio ambiente como do ser humano em si, demonstrando 

acompanhamento em relação ao uso de alimentos geneticamente modificados, que estão cada 

dia ganhando mais espaço na sociedade, em paralelo com a incógnita de ainda não se saber ao 

certo os efeitos colaterais de seu uso, como elementar o melhor a se fazer é explorar mais o 

poderio que está em nossas mãos de tais avanços, trazendo experimentos mais constantes, e 

priorizando os consumidores a informações seguras, não interferindo assim no gerenciamento 

de consumidores primários, secundários e muito menos aos terciários, que por sua vez, sofrem 

com alienação por parte da mídia capitalista, que por efeito egocêntrico manipula informações, 

retrocedendo a interligação das diretrizes no que diz respeito ao conhecimento total do que é 

consumido. 
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RESUMO: Novas estratégias e metodologias vêm sendo aperfeiçoadas na matemática, com o 

objetivo de facilitar o processo de ensino-aprendizagem, bem como dar sentido aos conteúdos 

ministrados em sala de aula. Desenvolver competências, hábitos e automatismos práticos, é 

objetivo fundamental da educação e papel fundamental do professor. O estudo da geometria 

assume uma função importante no desenvolvimento social e científico na vida de um educando 

quando ministrada de maneira interdisciplinar. A abordagem do ensino da geometria quando 

ministrada de modo abstrato, e sem nenhum cunho prático desfavorece fatores essenciais como 

a percepção, a linguagem e o raciocínio geométrico. Ao manipular objetos, o aluno passa a ter 

mais confiança e domínio sobre o conjunto de requisitos mentais e físicos básicos para o 

desenvolvimento dos conceitos geométricos. A metodologia utilizada neste estudo possui 

caráter científico, os métodos foram caracterizados como uma pesquisa exploratória com 

abordagem qualitativa. Neste estudo foi proposto a construção de materiais e a descrição 

minuciosa dos passos para que docentes e discentes possam reproduzir posteriormente, 

possibilitando que os atores do processo educacional possam interagir com a matemática de 

forma mais prática. Em suma, baseado em pesquisas nacionais e no presente estudo, considera-

se indispensável a utilização de materiais concretos nas aulas de geometria espacial em todos 

os níveis de ensino.  

Palavras–chave: metodologias de ensino, visualização, material concreto 

 

THE USE OF DIDACTIC RESOURCE LOW COST IN TEACHING SPATIAL GEOMETRY 

ABSTRACT: New strategies and methodologies have been improved in mathematics, in order to 

facilitate the process of teaching and learning, and make sense of the material taught in class. Develop 

skills, practical habits and automatism, it is fundamental goal of education and fundamental role of the 

teacher. The geometry of the study takes an important role in social and scientific development in the 

life of a student when given in an interdisciplinary way. The approach to teaching geometry when given 

in the abstract, without any practical value discourages essential factors such as perception, language 

and geometric reasoning. By manipulating objects, the student now has more confidence and mastery 

over all mental and physical requirements for the development of basic geometric concepts. The 

methodology used in this study has scientific, methods were characterized as an exploratory 

qualitative research. This study proposed the construction materials and the detailed description of 

the steps that teachers and students can play later, allowing the actors of the educational process can 

interact with the math more practical. In short, based on national surveys and in this study, it is 

essential to the use of concrete materials in spatial geometry classes at all educational levels. 

KEYWORDS: teaching methodologies, visualization, concrete material 
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INTRODUÇÃO 

A educação pode ser considerada como sendo um processo cognitivo e social, formado 

através da descoberta, observação, exploração e formação do conhecimento. O método 

utilizado no desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem é a peça principal na 

mudança do conhecimento formal e sistematizado. Ensinar requer uma didática eficiente, que 

em conjunto com uma metodologia adequada poderá apresentar esse conhecimento ao aluno de 

maneira estimulante, formativa e eficiente (MACHADO, 2010).  

No processo de ensino-aprendizagem de Matemática tem-se verificado dificuldades no 

aprendizado de conteúdo, onde o processo de construção do saber não é abordado de maneira 

intuitiva, tornando-se mecânico, dificultando a abstração dos conceitos formais e as relações 

deles com o meio em que vivem. Para Freitas (2013), o ensino da geometria contribui para o 

processo de abstração e sistematização das relações percebidas no cotidiano, favorecendo a 

articulação entre o intuitivo e o formal.  

O ensino de geometria espacial surgiu no currículo escolar de nosso país a partir de 1930. 

Conforme explana Muller e Nehring (2006), antes desse período, a geometria, álgebra, 

aritmética e trigonometria eram disciplinas isoladas e tratadas de modo fragmentado nos cursos 

primário e secundário. No século XX, um fato relevante e marcante na história da educação 

matemática repercutiu intensamente no ensino da geometria no Brasil, que segundo Meneses 

(2007), acentuou as dificuldades no ensino de geometria, foi o movimento da matemática 

moderna. Este movimento centrava o estudo da matemática a partir da teoria dos conjuntos. No 

Brasil isso resultou em abandono impactante no ensino de geometria e uma defasagem na 

formação dos professores. Para Pavanello (1993, p.8), o tratamento dado a geometria é 

puramente abstrato, sem qualquer preocupação com as aplicações práticas. Os livros utilizados 

também desenvolvem cada assunto progressiva e sistematicamente como um todo, sem 

procurar estabelecer qualquer relação dos diferentes ramos da matemática.  

O ensino da geometria quando ministrado de modo abstrato, e sem nenhum cunho prático 

desfavorece fatores essenciais como a percepção, a linguagem e o raciocínio geométrico. O 

obstáculo no ensino da geometria espacial consiste fundamentalmente em trabalhar a 

tridimensionalidade através do livro didático. Não é interessante que essa geometria seja 

desenvolvida apenas na bidimensionalidade. "Conseguir fazer com que o aluno saia do mundo 

(MONTEIRO, 2013 p. 45)”. 

A utilização de materiais concretos estimula a criatividade e o interesse dos discentes 

oportunizando-os a estabelecerem relações entre a teoria vista em sala de aula e as aplicações 

práticas observadas em seu cotidiano. 
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Diante das pesquisas realizadas, foram propostas construções e análises didático-

pedagógicas de materiais concretos direcionados ao ensino e aprendizagem da geometria 

espacial métrica. As abordagens metodológicas utilizando os materiais confeccionados podem 

proporcionar ao discente uma aprendizagem significativa, dinâmica, participativa e efetiva, e 

ao docente o aperfeiçoamento de sua prática pedagógica. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Está pesquisa tem caráter científico, possui o intuito de construir materiais para que novas 

metodologias para o ensino da geometria espacial com aplicação na educação básica possam 

ser desenvolvidas, utilizando materiais concretos de baixo custo. Em relação aos objetivos, os 

métodos foram caracterizados como uma pesquisa exploratória. Quanto à forma de abordagem, 

a mesma será obtida através de pesquisa qualitativa, onde a interpretação dos fenômenos e a 

designação dos significados será o ponto mais importante do processo.  

Neste sentido as fontes bibliográficas se baseiam em estudos análogos ao pretendido. No 

desenvolvimento das metodologias com a utilização de materiais concretos, haverá uma 

adaptação e fundamentação em metodologias como as de Nascimento (2013), Silva (2013); 

Versa e Souza (2015).  

Na primeira etapa do estudo, foi realizada a construção de materiais concretos alternativos 

para o ensino e aprendizagem da geometria espacial, posteriormente realizou-se uma avaliação 

dos materiais confeccionados observando os seguintes aspectos nas análises didático-

pedagógicas: 

 Questão orçamentária e utilização total ou parcial em um conteúdo;  

 A utilização contempla quais séries da educação básica e o uso é individual ou coletivo?  

 É de fácil manuseio? É necessário instrução para o uso? O material confeccionado é auto-

instrutivo? O produto é atrativo ao público alvo?  

 O material construído possui resistência para o dia a dia da sala de aula e/ou oferece riscos 

à saúde dos alunos? Quais os possíveis riscos?  

 O produto necessita de eletricidade para funcionamento?  

 O produto explora o conhecimento matemático dentro da realidade do aluno, a fim de ele 

compreenda a matemática como parte de sua vida cotidiana?  

 O produto valoriza a troca de experiências entre os alunos e o trabalho cooperativo?  

 A utilização do produto valoriza diferentes formas e compreensão na resolução de 

situações-problema?  

 Expõe situações onde a criança valoriza e usa a linguagem matemática para expressar-se 

com clareza e precisão?  

 O produto valoriza o progresso pessoal do aluno e do grupo?  

 

Almeja-se que o fruto deste estudo sirva de suporte para os profissionais da educação 

básica da disciplina de matemática, na busca de novas perspectivas quanto à integração de 
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teoria e métodos pedagógicos inovadores e eficientes, mostrando-lhes possibilidades 

alternativas para o ensino da geometria espacial.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Neste capitulo, será apresentado o kit de sólidos construídos com hastes de madeira e 

esferas de poliestireno expandido, em seguida uma análise didático pedagógica e passos para 

construção do mesmo. 

 

Kit de sólidos geométricos construídos com hastes de madeira e esferas maciças de 

poliestireno expandido 

Este kit de sólidos de Platão, como apresenta a Figura 01, possibilita a visão 

tridimensional dos sólidos, este é ideal para trabalhar conteúdo específico e conceitos como 

vértice, aresta e face. Sua utilização é bastante indicada no ensino de poliedros.  

 

 
Figura 01- Conjunto com parte dos sólidos de Platão confeccionados com haste de madeira e esferas 

maciças de poliestireno. 

Fonte: Autor.  

 

Analise didático  - Kit de sólidos geométricos construído com hastes de madeira e esferas de 

poliestireno expandido  

Este kit de sólidos geométricos é ideal para o estudo dos sólidos de Platão em séries 

onde ocorre uma abordagem introdutória sobre o mesmo. Concomitantemente é importante 

que nestas series seja relacionado a estes sólidos curiosidades e fatos históricos. Esta técnica 

como as demais supracitadas permite a construção de uma diversidade de outros sólidos 

geométricos como prismas, pirâmides dentre outros.  

O uso deste material valoriza a troca de experiências entre os alunos e o trabalho 

cooperativo de modo natural. A perspectiva dos alunos, quanto a resolução de situações 

problemas, é otimizada durante as aulas com manipulação deste kit. No entanto as atividades 

desenvolvidas baseadas na utilização deste kit devem ser supervisionadas, pois os materiais 

utilizados na confecção podem oferecer riscos aos educandos se não utilizadas medidas de 

segurança com os materiais.  
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O valor comercial deste kit é de baixo custo. A customização o torna atrativo, pois permite 

a personalização das cores e dimensões. O kit pode ser de uso individual e coletivo e possui 

baixa resistência.  

Passo a passo da construção do kit  

Para a construção de alguns sólidos regulares de Platão com hastes de madeira e esferas 

de poliestireno expandido, forma utilizados diversos materiais listados abaixo e mostrados na 

figura 02.  

  Os materiais utilizados nesta construção foram: Estilete, Espeto de com hastes de 

madeira (palito de churrasco), Esferas maciças de poliestireno expandido (2,5mm de diâmetro), 

Tinta guache, Pincel, Régua.  

Para realizar a construção de todas as peças que compõe o kit é necessário seguir um 

passo geral, que consiste em fixar as hastes de madeira em um pedaço de poliestireno expandido 

para realizar a pintura dos mesmos com tinta guache, conforme ilustra a figura 02, em seguida 

com o auxílio da régua determinar tamanho padrão para os espetos. Os espetos devem possuir 

pontas nas duas extremidades, as pontas são obtidas com a ajuda do estilete.  

 
Figura 02 – Passo geral para  construção de sólidos regulares de Platão com hastes de madeira e poliestireno 

expandido. 

Fonte: Autor.  

 

A Construção do Tetraedro com Hastes de Madeira e esferas de poliestireno pode ser 

visualizada na figura 03. 

  O primeiro passo para esta construção é ajustar o comprimento dos espetos para 15 cm 

certifique-se de que todos possuam em suas extremidades pontas, reserve quatro esferas de 

poliestireno e seis espetos para churrasco para realização desta construção.  

Posteriormente é necessário construir um triangulo equilátero. Ao perfurar a esfera 

introduza apenas uma pequena parte do espeto. Observe o alinhamento dos espetos na esfera, 

para que não ocorram desníveis. Faça a medição das arestas para certificar-se de que todas 

possuam o mesmo comprimento.  

Nesta etapa da construção introduza um espeto em cara vértice formado, de modo a 

dispor com certa inclinação, proporcionando altura a nossa construção.  
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No quarto passo, junte todas as pontas restantes com uma esfera atendendo a todas as 

observações mencionadas anteriormente. Realize a medição de todas as arestas para 

certificação de que todas as medidas são iguais.  

 

 
Figura 03 - Passo a Passo - Construção do tetraedro com hastes de madeira e esferas de poliestireno 

expandido. 

Fonte: Autor. 

 

A Figura 04 apresenta a construção do Hexaedro com hastes de madeira e esferas de 

poliestireno. No primeiro passo ocorre o ajuste do comprimento das hastes de madeira para 

15cm, certifique-se de que todos possuam em suas extremidades, pontas. Reserve oito esferas 

de poliestireno expandido, e doze espetos de madeira para churrasco para realização desta 

construção.  

No segundo passo são construídos dois quadrados. Ao perfurar as esferas maciças de 

poliestireno introduza apenas uma pequena parte da haste de madeira. Observe o alinhamento 

dos espetos dispostos na esfera, para que não ocorram desníveis. Faça a medição das arestas 

para certificar-se de que todas possuam o mesmo comprimento.  

Neste passo em cada vértice formado pelas esferas são introduzidos um espeto de modo 

perpendicular à base.  

No último passo são fixadas uma esfera de poliestireno expandido em cada ponta restante, 

ligue os vértices formados com palitos.  

 

 
Figura 04: Passo a Passo - Construção do hexaedro com hastes de madeira e esferas de poliestireno 

expandido. 

Fonte: Autor. 

 

A Figura 05 apresenta a construção do Octaedro com hastes de madeira e esferas de 

poliestireno. O primeiro passo baseia-se em ajustar o comprimento dos espetos para 15cm, 

certifique-se de que todos possuam em suas extremidades, pontas. Reserve seis esferas de 

poliestireno expandido, e doze espetos de madeira para churrasco para realização desta 
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construção. Construa um quadrado. Ao perfurar a esfera introduza apenas uma pequena parte 

do espeto. Observe o alinhamento dos espetos dispostos na esfera, para que não ocorram 

desníveis. Faça a medição das arestas para certificar-se de que todas possuam o mesmo 

comprimento.  

No segundo passo fixe um espeto, de modo inclinado em cada vértice formado. O passo 

três por sua vez consiste na junção de todas as pontas restantes com uma esfera, formando então 

uma pirâmide de base quadrada.  

No quarto passo em cada vértice da base (quadrada) fixe um espeto com a mesma 

inclinação utilizada no passo anterior.  

No quinto passo são todas as pontas restantes são juntas fixando uma esfera, formando 

então outra pirâmide de base quadrada.  

 

 

 
Figura 05 - Passo a Passo - Construção do octaedro com palitos de churrasco e esferas de poliestireno 

expandido. 

Fonte: Autor. 

 

A construção do Icosaedro com hastes de madeira e esferas de poliestireno, pode ser 

visualizada na Figura 06. Para a construção do icosaedro o primeiro passo baseia- se em ajustar 

o comprimento dos espetos para 8cm, certifique-se de que todos possuam pontas em suas 

extremidades. Reserve doze esferas de poliestireno expandido e 30 hastes de madeira para 

churrasco para realização desta construção. Construa uma sequência de dez triângulos 

utilizando as esferas de poliestireno como vértices dos mesmos. Ao perfurar a esfera introduza 

apenas uma pequena parte da haste. Observe o alinhamento dos espetos dispostos na esfera e 

no ultimo triângulo deixe os palitos sem um vértice para que não ocorram dificuldades o passo 

a seguir. Faça a medição das arestas para certificar-se de que todas possuam o mesmo 

comprimento.  

No segundo passo são unidas as duas extremidades da sequência formada no passo 

anterior até que forme uma espécie de cinto.  

O terceiro passo consiste em fixar uma haste de madeira em cada vértice e junte todas 

as extremidades com uma só esfera de poliestireno. Refaça os procedimentos supracitados. 
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Figura 06 – Passos para a construção do icosaedro com hastes de madeira e esferas de poliestireno 

expandido. 

Fonte: Autor. 

 

CONCLUSÕES 

Diante do exposto nesta pesquisa, percebeu-se que apesar de existir uma variedade 

significativa de materiais concretos disponíveis para compra e construção, a utilização deles em 

aulas não é frequente, este comportamento metodológico passa por progresso ao longo da 

história do ensino de Geometria no Brasil.  

As construções realizadas neste estudo demandaram pouco tempo, com fácil aquisição 

e baixo custo. A utilização de diferentes técnicas e materiais propicia determinada 

flexibilidade na aplicação, adequando-se ao público a que se destina e ao ensino do conteúdo 

pretendido. 

Em suma, baseado em pesquisas nacionais e no presente estudo, considera-se 

indispensável a utilização de materiais concretos nas aulas de geometria espacial em todos os 

níveis de ensino.  
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RESUMO: É próprio do homem a investigação e a criação de estratégias que viabilizem a sua 

adaptação em um meio. A invenção da roda e de outros instrumentos de rolamento, como o 

ioiô, são exemplos de descobertas antigas e que vêm contribuindo ao longo dos anos para tais 

fins. O ioiô, por exemplo, é um objeto cujos movimentos não se restringem apenas às 

brincadeiras, mas à elaboração de mecanismos que favorecem a indústria, transportes, dentre 

outros setores. A evolução de seus modelos tem permitido que competidores realizem ousadas 

manobras durante os campeonatos. Esse brinquedo é considerado um verdadeiro laboratório de 

física, pois estudar seu movimento permite perceber fenômenos como: energia cinética e 

potencial, torque, rotação, translação, momento linear e angular, atrito, velocidade, aceleração 

e força. Sendo assim objetiva-se neste trabalho analisar grandezas envolvidas no movimento 

do ioiô e usá-lo como objeto de aprendizagem nas aulas de Física, possibilitando que 

professores e alunos realizem análises e tornem o ensino da disciplina significativo. Para isso 

foram feitos estudos bibliográficos e experimentações, que resultaram na exploração de uma 

gama de conceitos físicos e na verificação de suas influências na subida do ioiô até a mão do 

praticante. Esses resultados confirmam a relevância de usar objetos simples para explorar a 

Física, reforçando que é uma ciência voltada à explicação de fenômenos da natureza. 

Palavras–chave: fenômenos físicos, investigação, ludicidade, material alternativo. 

 

THE UTILIZATION OF YOYO AS A TOOL OF EDUCATIONAL RESEARCH 
 

ABSTRACT: It is man's own the research and the creation of strategies that enable his adapt 

in a way. The invention of the wheel and other instruments of bearing, such as the yo-yo, are 

examples of old findings that had contributed over the years for such purposes. The yo-yo, for 

example, is an object whose movements aren´t restricted only to jokes, but the development 

of mechanisms that favor the industry, transport, among other sectors. This toy is considered 

a true physics laboratory, for studying his movement allows us to understand phenomena 

such as kinetic and potential energy, torque, rotation, translation, linear and angular 

momentum, friction, velocity, acceleration and force. Therefore, this work has like objective 

to analyze quantities involved in the movement of the yo-yo and use it as an object of learning 

in physics classes, allowing teachers and students to perform analysis and to make the 

teaching of the discipline significant. For that were made bibliographic studies and trials, 

which resulted in the exploration of a range of physical concepts and on verification their 

influence on the rise of yo-yo to the hand of the practitioner. These results confirm the 

relevance of using simple objects to explore the physics, stressing that it is a science focused 

on the explanation of natural phenomena. 

KEYWORDS: physical phenomena, investigation, ludicity, alternative material. 
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INTRODUÇÃO 

Desde os tempos mais longínquos, o homem vem fazendo aplicações da Física em suas 

atividades cotidianas, embora muitas vezes, a utilização não seja percebida por quem a 

emprega. A invenção da roda revolucionou grande parte do que se conhece atualmente, seja na 

fabricação dos transportes, nos equipamentos industriais ou no entretenimento.  

Há relatos de que povos antigos da ilha de Páscoa utilizaram toras de madeira como rolos 

para deslocarem imensas estátuas de pedra por vários pontos da ilha. Posteriormente, visando 

a necessidade do homem em chegar mais rápido ao seu destino, criaram-se os primeiros 

transportes com rodas (carroça, carruagem) que devido ao seu funcionamento bem sucedido, 

evoluíram dando espaço a veículos mais sofisticados. O uso de sistemas de rolamento é vasto 

podendo ainda ser encontrados em eletrodomésticos, motores de automóveis e até mesmo em 

brinquedos como o ioiô. (HALLIDAY, RESNICK, 2008)  

O uso de mecanismos de rolamento na indústria eletrônica e automotora é bastante 

comum. Facilmente é possível associá-las a invenções científicas. Entretanto considerar tais 

leis em atividades simples como em brincadeiras, não é algo tão trivial. O ioiô é um exemplo 

disso, portanto, pode ser amplamente estudado, desde que a percepção dos fenômenos seja 

evidenciada. 

O ioiô é um dos objetos mais antigos da humanidade, portanto é difícil afirmar com 

precisão o local de seu surgimento. Alguns estudiosos indicam seu aparecimento na Grécia, 

onde foram encontrados objetos semelhantes a cerca de 2500 anos, outros defendem que na 

China surgiram os primeiros brinquedos e há quem afirme ainda que surgiram na Índia. Há 

muito tempo esse objeto vem sendo usado para diferentes fins. Os primeiros foram criados para 

a caça, sendo feitos de pedra. Nas Filipinas nasceram os primeiros modelos similares aos atuais, 

e do idioma filipino originou-se o IOIÔ, significa “volta aqui”. (IOIOBRASIL, 2013)  

Passados os anos, o artefato sofreu modificações em seu formato e em sua funcionalidade. 

A popularização do ioiô pelo mundo teve inicio em 1928, saído das Filipinas graças a Pedro 

Flores, um filipino, que saindo de seu país, o levou aos Estados Unidos onde foi comercializado 

e tornado um brinquedo de desejo de milhares de crianças por todo o mundo. 

(ORIGEMDASCOISAS, 2012) 

O objeto foi se atualizando cada vez mais nos anos seguintes, e ficando sempre mais 

tecnológico. Na década de 80 foram criados os ioiôs “inteligentes” que voltavam para a mão do 

usuário automaticamente. Já nos anos 90, os brinquedos foram ganhando rolamentos, além de 

terem novos materiais nas suas fabricações. Tal avanço resultou no aprimoramento de manobras 
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e na criação de associações, as quais passaram a organizar competições esportivas voltadas para 

o público praticante de ioiô. (IOIOBRASIL, 2013) 

O que permite a muitos competidores executar giros, subidas e descidas bem elaboradas, 

não é magia, mas a Física. Estudar o movimento de um ioiô significa evidenciar fenômenos 

como torque, momento linear e angular, rotação, translação, atrito, energia cinética e potencial, 

velocidade, aceleração e força. No presente trabalho todos esses fatos foram analisados, através 

de estudo prático e teórico. (HALLIDAY, RESNICK, 2008)  

Trabalhar esse tema permite compreender como se dar o funcionamento de um ioiô, 

considerando as leis da Física. A partir disso é possível ainda fazer analogias desse objeto com 

sistemas de rolamento encontrados em motores de automóveis e eletrodomésticos, por exemplo, 

verificando além de suas potencialidades, quais variáveis físicas possibilitam seu melhor 

desempenho. Tais constatações são de grande significado, visto que elas despertam a atenção 

de quem está analisando para a importância do conhecimento na área da Física e isso não 

somente no âmbito da pesquisa, mas também do ensino.  

O presente trabalho tem por objetivo resgatar a história do ioiô, bem como, analisar o 

movimento do mesmo considerando os princípios físicos nele aplicados, levando em conta as 

modificações sofridas pelo objeto ao longo do tempo, a fim de permitir a realizar de manobras 

diversificadas.  

 

A evolução dos modelos de ioiô 

O designe do ioiô tem se modificado ao longo dos anos. Os modelos mais antigos 

consistiam apenas em uma corda atada ao eixo que une os dois discos do ioiô. Esse modelo 

tornou-se muito popular na Europa entre os séculos XVII e XIX, onde foi chamado por 

diferentes nomes, entre os quais bandelore, quiz e L'emigrette. (COMOTUDOFUNCIONA, 

2013) 

Nos ioiôs trazidos no século XX para os Estados Unidos das Filipinas, a corda não era 

mais atada fixamente ao eixo, agora se tratava apenas de um laço em torno deste. Na figura 

abaixo é possível verificar a diferença principal desses dois modelos. (ORIGEMDASCOISAS, 

2012) 
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Figura 1- Designe dos modelos mais tradicionais do ioiô. 

A singela mudança influencia nos princípios físicos envolvidos nos dois modelos. A 

diferença mais significativa entre eles consiste basicamente na presença do atrito: No ioiô 

moderno o eixo “corre” livremente dentro do laço, visto que o atrito entre a corda e o eixo é 

menor do que o presenciado no modelo antigo.  (COMOTUDOFUNCIONA, 2013) 

As modificações não pararam com o passar dos anos. A popularização do brinquedo, as 

competições, e a busca por movimentos mais sofisticados acarretaram em alterações cada vez 

mais tecnológicas. O próximo modelo a surgir foi o ioiô composto por rolamentos de esferas.  

 

Figura 2- Ioiô com sistema de rolamento com esferas. 

Esse mecanismo garante ao usuário um tempo maior de “dormida” do ioiô. "Dormir” para 

praticantes de ioiô significa manter o objeto girando em volta do seu próprio eixo em equilíbrio, 

isto é, promover o movimento de rotação do objeto suspenso pelo fio. Fisicamente falando, o 

modelo foi criado a fim de diminuir ainda mais o atrito entre o eixo e a corda que passam a não 

se tocar como nos modelos anteriores.  O mecanismo de rolamento com esferas, estas sendo 

devidamente lubrificadas, garantem essa característica apreciada na utilização do brinquedo. 

(COMOTUDOFUNCIONA, 2013) 

No século XX, começaram a surgir os ioiôs automáticos. A nova invenção prometia um 

ioiô inteligente capaz de saber a hora exata de “dormir” e “acordar”. O princípio de 
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funcionamento conta com uma embreagem centrífuga, e braços de mola metálica com massas 

nas extremidades ao redor do eixo central, tal estrutura, mais uma vez não permite que corda e 

eixo se toquem como mostrado na figura a seguir: 

 

Figura 3- Ioiô com sistema automático. 

A embreagem desprende-se do eixo quando o objeto está se movendo rapidamente e 

prende-se quando a velocidade diminui antes que pare totalmente de girar. Isso acontece graças 

à força centrífuga: quando o ioiô acelera, a força “joga” as extremidades, onde contém as 

massas, para fora, contra as molas, o que acarreta o desprendimento dos braços ao eixo. À 

medida que a aceleração diminui, as molas voltam ao seu estado original e predem-se ao eixo, 

fazendo o ioiô e o eixo se comportarem novamente como objetos integrados. 

(COMOTUDOFUNCIONA, 2013) 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O presente trabalho foi realizado no período de janeiro a junho de 2016 por alunos do 

curso de licenciatura em Física do Instituto Federal do Ceará- IFCE, Campus Acaraú. 

Constituiu-se de pesquisas bibliográficas, estudo de livros e experimentações.  

 Na experimentação foram usados dois ioiôs de modelo bem popular onde a corda é presa 

ao eixo de rotação. Analisou-se a subida e descida de cada um deles, desenhou-se esquemas no 

quadro branco analisando as forças que atuam no objeto em questão, discutiu-se quais delas 

provocavam o enrolamento do fio e como cada uma influencia no movimento. Foram analisados 

movimentos simples e foram testadas formas diferentes de lançar o ioiô: colocando mais força, 

menos força, dando um puxão maior, não puxando. 

 Por fim, foram realizados estudos em grupo para discutir as variáveis físicas envolvidas, 

fazer análises dos materiais pesquisados e realizar as anotações resultantes da conversa. A 

discussão gerada no grupo permitiu ampliar a visão de cada membro acerca dos princípios 
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físicos investigados, dessa forma, a socialização das pesquisas individuais no grupo, garantiu 

uma melhor compreensão e convicção do que estava sendo trabalhado. 

  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Nos estudos realizados verificou-se vários fatores que influenciam na quantidade de giros 

que o ioiô faz quando o fio está totalmente desenrolado. Há modelos profissionais já tem uma 

estrutura melhorada para conseguir isso e desenvolver mais movimentos enquanto o ioiô 

“dorme”. Um dos fatores para que isso aconteça é o aumento do momento de inércia. Se este 

fator aumenta o ioiô ficará mais tempo “dormindo”. Assim deve-se aumentar um pouco a massa 

do ioiô e distribuí-la de modo um pouco mais distante do eixo de rotação, já que: 

 

onde l é a distância entre as extremidades do ioiô.  

O ioiô possui momento linear e angular, pois se desloca em linha reta e gira em torno de 

seu próprio eixo. Durante a descida e a subida a energia se conserva. Quanto à energia, no 

momento em que o ioiô está preso na mão do jogador ele possui energia potencial gravitacional, 

ao ser lançado ela vai ser converter em energia cinética a qual será usada para realizar um 

movimento de rotação (em torno do eixo central) e de translação (mudando de posição). Ao 

desenrolar todo o fio a energia acumulada no ioiô é apenas a cinética de rotação.  

Quando é lançado, a força exercida pelo jogador ajuda a aumentar a velocidade e permite 

que o objeto rotacione por um tempo maior. Chegando ao final da corda, ele atinge sua posição 

final e para de transladar. Porém, pela conservação da energia, ele continua a girar e esta energia 

de rotação novamente é convertida em energia cinética de translação, permitindo assim à volta 

até a mão do praticante. 

O movimento de translação é provocado pela força de tensão do fio e pela força peso. 

Dessa forma, analisando as forças que atuam sobre o ioiô, peso (P) e tensão (T): 

 

Figura 4- Forças que atuam no ioiô. 
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    (I) 

E sabendo-se que: 

   (II) 

onde τ é o torque exercido, r braço de alavanca, F a força perpendicular ao braço de alavanca e 

I o momento de inércia do objeto. Sendo T (tensão) a força F no fio e R (raio do ioiô) o braço 

de alavanca, e observando que raio é perpendicular a tensão, tem-se: 

 

 

 

   (III) 

Utilizando o resultado encontrado em (II) na equação (I), tem-se: 

 

 

 

Conhecendo-se o momento de inércia I do objeto, é possível encontrar sua aceleração. Se 

considerarmos o ioiô como um disco, o momento de inércia será:  

 

Então, substituindo: 
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Essa será a aceleração linear do ioiô considerando-o como disco. Na descida o brinquedo 

realiza um movimento acelerado. Em ioiôs onde a corda fica presa no eixo, o aumento da 

velocidade faz com que, quando a corda estiver toda alongada, ele continue a girar e como não 

pode descer mais, o único caminho a seguir é subir para a mão do praticante. Um leve puxão 

ajuda o brinquedo a vencer gravidade e a compensar perdas de energia. Em ioiôs modernos, o 

sistema de rolamentos permite que ele fique “dormindo” por algum tempo, o puxão servirá para 

aumentar o atrito entre o rolamento e o eixo a fim de fazer o ioiô subir enrolando 

organizadamente o fio.  

Há dois pontos importantes a considerar quando se questiona por que o ioiô sobe. O 

primeiro é o fato dele possuir movimento de rotação. Isso faz com que ao desenrolar toda a 

corda, ele retorne fazendo o mesmo movimento. Caso a corda estivesse totalmente desenrolada 

e ele não possuísse movimento de rotação, quando puxado não seria possível enrolar o fio. O 

segundo é a força de atrito entre o eixo e a corda e entre a própria corda ao ser enrolada. Quando 

é dado um puxão, aumenta o atrito entre o eixo e a corda obrigando o ioiô a subir. Ao subir, 

esta força permite enrolar o fio organizadamente. Caso não houvesse o atrito não seria possível 

o enrolamento do fio nem a volta do objeto à mão do jogador. 

 

CONCLUSÕES 

É próprio do homem mostrar curiosidade a respeito da natureza e de tudo o que o cerca. 

Fazer perguntas, analisar fatos e apresentar respostas são comportamentos comuns e que têm 

se aprimorado com o tempo. Desde os séculos passados que personalidades como Tales de 

Mileto (século VI a.C), Galileu Galilei (1564-1642), Kepler (1571-1630), Isaac Newton (1643-

1727) e Albert Ainstein (1879-1955), por exemplo, vêm revolucionando não somente a Física, 

mas também o mundo com suas descobertas. (ALUNOSONLINE, 20XX) 

Perceber as leis dessa ciência em fenômenos cotidianos é um aspecto de grande relevância 

quando se trata da importância de dar sentido a tudo o que acontece. Abandonar a zona do 

obscuro, do fantasmagórico e encontrar respostas concretas para fatos similares, é de grande 

significado para quem pesquisa e para quem observa. 

Assim, a realização do presente trabalho possibilitou reforçar o valor que se da Física 

como ciência exata e inovadora. A partir das investigações executadas sobre o movimento do 

ioiô, fez-se favorável a percepção de eventos como torque, momento linear e angular, rotação, 

translação, atrito, energia cinética e potencial, velocidade, aceleração e força. Conceitos que 
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antes eram associados apenas a sistemas mais complexos, foram notados em um simples 

brinquedo que encanta não só quem o usa como diversão, mas também quem o usa como objeto 

de pesquisa. 

Sob essa perspectiva, faz-se importante a utilização desse material na abordagem de 

conteúdos da Física, visto que essa prática pode ser utilizada como um método de tornar o 

ensino mais significativo. O ato de se trabalhar a fenomenologia por meio de experimentos, 

facilita a compreensão do discente a cerca dos assuntos discutidos, estimula-o a prosseguir em 

investigações relacionadas e ainda permite uma maior interação entre ele e seu professor.  
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RESUMO: Esta pesquisa tem por objetivo apresentar um breve estudo sobre a utilização do 

software livre LibreOffice Calc como ferramenta auxiliadora do ensino e aprendizagem da 

estatística tendo como alvo da pesquisa uma turma composta por 23 alunos do curso Técnico 

em Logística do Instituto Federal do Tocantins, campus Porto Nacional. A pesquisa de caráter 

qualitativo, com procedimentos técnicos iniciado na pesquisa bibliográfica e a coleta de dados 

por meio do levantamento com características do estudo de caso. A pesquisa ocorreu através da 

realização de cinco aulas utilizando o LibreOffice Calc associado a conteúdos de estatística, 

após as aulas foi aplicado o questionário semiestruturado afim de verificar as contribuições do 

software para o ensino e aprendizagem do conteúdo. Os resultados demostraram que o uso de 

tecnologias na educação proporciona um ensino mais dinâmico auxiliando a demonstração dos 

resultados, contribuindo para o raciocínio e facilitando a aprendizagem. 

PALAVRAS CHAVE: Estatística, libreoffice, ensino, aprendizagem. 

 

THE USE OF LIBREOFFICE CALC IN THE TEACHING-LEARNING 

PROCESS OF THE STUDENT IN A CLASS OF THE TECHNICAL 

COURSE IN LOGISTICS 

ABSTRACT: This research aims to present a brief study on the use of free software as a 

tool of Menan Calc LibreOffice teaching and learning of 

statistics research targeting a class composed of 23 students of the technical 

course in Tocantins Federal Institute of logistics, Porto Nacional campus. The 

research of qualitative character, with technical procedures started on bibliographical 

research and data collection by means of lifting with characteristics of the case study. The 

search occurred through fiveclasses using the LibreOffice Calc associated 

with statistical content, after school semi-structured questionnaire was applied in order 

to check the contributions of software for teaching and learning the content. The 

results demonstrated that the use of technologies in education provides a more 

dynamic teaching assisting the income statement, contributing to the reasoning and 

facilitating learning. 

KEYWORDS: statistics, libreoffice, teaching, learning. 
 

INTRODUÇÃO 

A estatística é o ramo da matemática que trata dos métodos científicos para coleta, 

organização, resumo, apresentação e análise de dados. Segundo Besson (1995, p. 17) “é um 

conjunto de técnicas matemáticas de tratamento dos dados numéricos. Ela tem um caráter 
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universal.” Hoje em dia, praticamente todas as informações veiculadas pelos meios de 

comunicação utilizam dados estatísticos. 

A realidade política e socioeconômica de hoje exige que os indivíduos saibam utilizar 

informações para que possam exercitar plenamente a cidadania. No ambiente acadêmico, a 

estatística é uma disciplina importante e essencial para produção de conhecimentos científicos 

por meio da pesquisa. Desse modo, a disciplina de Estatística se faz presente na matriz 

curricular do curso Técnico em Logística do Instituto Federal do Tocantins, campus Porto 

Nacional. 

Sabe-se que a estatística com disciplina é essencial em todas as áreas do conhecimento, 

abordando conhecimentos de outras áreas nos campos sociais, econômico, matemático, 

biológico, agrícola, médico sanitário, demográfico, industrial e educacional. Atualmente com 

o uso de tecnologias educacionais livres, que podem auxiliar no processo de ensino e 

aprendizagem e ainda auxiliar os professores em suas técnicas pedagógicas, a aliança entre 

tecnologias e determinado conteúdo proporciona o dinamismo na apresentação de conteúdos. 

O uso de ferramentas tecnológicas com a estatística, por exemplo, facilitam situações que 

envolvam coleta de dados, organização e análise das informações coletadas, interpretação e 

divulgação de forma clara e objetiva. 

Na educação o software livre, além de ser uma opção de baixo custo, pode contribuir 

também para educação e inclusão digital. Inserir o espaço de ensino na cultura da informação 

é munir-se com um arsenal de recursos disponíveis para a utilização como benefício para a 

educação. No entanto, “esses recursos têm valor apenas se tiverem seu uso submetido a um 

tratamento pedagógico adequado, pois de nada adianta ter disponibilidade de ótima 

infraestrutura tecnológica, sem os recursos humanos capacitados.” (ROCHA, 2012, p.02).   

Partindo-se dessa perspectiva surge a questão, qual a contribuição do software 

LibreOffice Calc no processo de ensino e aprendizagem da estatística em uma turma do curso 

técnico em logística do Instituto Federal do Tocantins, campus Porto Nacional? 

Entende-se que a questão apresentada oportuniza o estabelecimento de um espaço de 

reflexão e discussão, o qual possibilite elucidar aspectos que envolvam abordar alguns itens 

para que o software LibreOffice Calc no ensino de estatística em uma turma do ensino técnico 

em logística seja trabalhado de forma a contribuir com o ensino e a aprendizagem dos 

conteúdos. 

Ao oportunizar um espaço de reflexão e discussão, o qual possibilite esclarecer aspectos 

que envolvam tornar o desenvolvimento da estatística em uma turma de ensino técnico em 
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logística de forma contextualizada. Prazerosa e interativa, em um ambiente de investigação sem 

perder o rigor científico podem contribuir para melhorar a aprendizagem e o ensino. 

O objetivo geral da investigação é analisar a utilização do LibreOffice Calc como 

ferramenta de ensino da Estatística no curso Técnico em Logística. Os objetivos específicos 

são: realizar atividades orientadas para uso do LibreOffice Calc, de acordo com o conteúdo 

estatístico proposto pela ementa do curso; Elaborar um caderno de atividades pedagógicas da 

unidade curricular vigente com as atividades propostas. 

 

MATERIAL E MÉTODO 

A pesquisa possui objetivo explicativo, com perspectiva qualitativa de cunho 

exploratório, permitindo ao pesquisador aproximação do tema e objeto de estudo, construir 

questões importantes para pesquisa, aprofundar conceitos preliminares e identificar um novo 

aspecto sobre o tema pesquisado (LAKATOS & MARCONE, 2000). A investigação ainda se 

coloca como diagnóstica, uma vez que se busca interação com a tecnologia e de que forma fazer 

o melhor uso pedagógico desta buscando informações e dados para respaldar o referido estudo. 

Quantos aos procedimentos técnicos utilizou-se a pesquisa bibliográfica referente à 

tecnologia na educação, estatística, pacote de aplicativos LibreOffice e ensino/aprendizagem. 

Utilizou-se também o levantamento com características de estudo de caso para a coleta de 

dados, que foi realizado por meio de questionário (aplicado na finalização das cinco aulas de 

estatística e com o Calc) (SILVA e MENEZES, 2001).  

A investigação foi desenvolvida junto a grupo de 23 alunos do 3º módulo do curso 

Técnico em Logística do Instituto Federal do Tocantins, campus Porto Nacional. Os alunos 

foram submetidos a cinco aulas com a utilização do software LibreOffice Calc, as aulas foram 

desenvolvidas seguindo-se etapas, melhorando assim o acompanhamento das aulas e conteúdo 

por parte dos alunos. No inicio das aulas foram coletados dados descritivos da turma, por meio 

de inquérito, para utilização posterior na conceituação de estatística e exemplificação no 

LibreOffice Calc. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A coleta dos dados inicial resultou na elaboração de um planilha semelhante a proposta 

na tabela 1, onde os dados foram utilizados pata explicação da estatística e fórmulas do Calc. 
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Tabela 1: Dados obtidos no inquérito inicial 

 

Fonte: A pesquisa. 

 

 Ao se trabalhar com esta ferramenta, procurou-se instigar o pensamento e a análise dos 

gráficos e em contrapartida havendo a explicação de conceitos teóricos como população, 

amostra, indivíduo e objetos que são termos estatísticos assim como os tipos de variáveis, 

qualitativa e quantitativa. Os dados obtidos no inquérito permitiu trabalhar com ferramentas do 

Calc como os gráficos de segmentos, barra, setores e histograma. E ainda fórmulas como cont, 

cont-se, raiz, medição (maior ou menor), média e frequência. 

 Com a finalização das aulas de estatística com o LibreOffice Calc, foi aplicado um 

questionário semiestruturado afim de verificar o resultado das aulas e contato dos alunos com 

o software. 

 Os primeiros questionamentos procuraram traçar um perfil dos alunos que participaram 

das aulas, permitindo a cada aluno sentir-se mais a vontade em responder todo o questionário. 

Infere-se dos resultados que o público participante da pesquisa era composto em sua totalidade 

de mulheres, com idade entre 15 e 40 anos e renda mensal (em maioria) de até dois salários 

mínimos. 

 Referente ao LibreOffice foi questionado se as alunas havias tido algum tipo de contato 

com o software ou com outras planilhas eletrônicas. 
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Figura 2: Contato com planilhas eletrônicas 

 
Fonte: A pesquisa 

 

 Das 23 alunas, 57% confirmaram ter algum contato com o LibreOffice e outras planilhas 

eletrônicas, neste questionamento considerou-se tanto o uso do LibreOffice Calc, quanto do 

Microsoft Office Excel, software proprietário que também é muito utilizado atualmente. 

 Em complemento a questão anterior, os alunos foram questionados sobre opinião de 

cada um a respeito do LibreOffice Calc auxiliar na resolução de problemas estatísticos e no 

aprendizado em sala de aula. 

 

Figura 3: LibreOffice na resolução de problemas estatísticos 

 
Fonte: A pesquisa 

 

 Todos as alunas afirmaram que o LibreOffice pode auxiliar na resolução de problemas 

e ainda contribuir para o ensino em sala de aula. Em complemento ao questionamento acima, 

foi proporcionado um espaço para os alunos discorrerem sua opinião, alguns alunos apontaram 

que o software “agiliza” os cálculos diminuindo o número de erros, auxilia na economia de 

tempo por não haver a necessidade de realizar cálculos manuais, e que mesmo sendo um 

software desconhecido tinha grande importância para o curso Técnico em Logística. 

57%

43% Sim

Não

100%

0%

Sim

Não
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 Quanto as experiências com o LibreOffice Calc, os alunos responderam se 

consideravam o nível de utilização fácil, médio ou difícil. 

 

Figura 4: Nível de Utilização do LibreOffice 

 
Fonte: A pesquisa 

  

Maioria das alunas classificaram o uso do LibreOffice como médio (93%), isso se dá 

principalmente porque existe a necessidade de utilizar fórmulas, que antes não conheciam, para 

que se obtenham resultados. 

 Quanto a dificuldade de utilização do LibreOffice, 71% apontaram ter dificuldades. 

 
Figura 5: Dificuldade na Utilização do Software 

 
Fonte: A pesquisa 

  

Entre as dificuldades destacam-se ausência de domínio do computador, fórmulas 

matemáticas e a linguagem técnica, durante as aulas foi perceptível que algumas alunas ainda 

não sabiam manusear o computador, apresentando dificuldades em até mesmo ligar e desligar 

a máquina. Quanto às fórmulas, tanto a dificuldade matemática quanto a lógica interferiram na 

compreensão imediata da formulação de cálculos até chegar o resultado. 
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 Ainda referente à utilização do software em sala de aula, as alunas foram questionadas 

se consideravam que o uso do programa proporcionou uma evolução maior no ensino 

aprendizagem do que somente com a caneta e papel. Todos os alunos consideraram que sim, e 

ainda apontaram que na prática, o contato direto [com computador e software] proporciona um 

aprendizado melhor do que somente a teoria, e que o dinamismo da ferramenta facilita a 

compreensão.  

  

CONCLUSÕES 

Apesar das dificuldades encontradas todos os alunos tem consciência de que o uso de 

softwares educacionais favorece a construção de conhecimentos matemáticos. Esta informação 

revela que o grupo tem conhecimento da influência que o uso das TIC, associado a alguma 

proposta, tem no processo de ensino e aprendizagem, podendo torná-lo mais criterioso, 

autônomo e investigativo. Fato ressaltado por Franzoni & Alevato (2007) ao afirmar que, a 

utilização das tecnologias, neste caso o Calc, conduz os estudantes a modos de pensar e 

construir conhecimentos típicos do ambiente informático e então este se tornam favoráveis à 

aprendizagem de conteúdos ou compreensão de conceitos matemáticos. 

Além disso, a utilização do Calc em sala de aula contribui de maneira significativa para 

exemplificação dos conteúdos, visto que os alunos aprendem na prática e logo obtém resultados. 

Ainda associa-se o fato do software ser livre, o que favorece sua utilização por todos os alunos, 

inclusive os que não podem adquirir licenças dos softwares proprietários. 
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Ana Luiza Arruda da Silva1, Bruna Beatriz Alves de Freitas Albuquerque1, Celi Beatriz 

Costa Lopes1, Lenise Souza Cardoso de Andrade1, Ana Karla Costa de Oliveira2. 
 
1Discentes do curso técnico subsequente em petróleo e gás - IFRN. e-mail: luizaarruda97@gmail.com; 

brunaalbuquerqu@hotmail.com; celibia80@gmail.com; lenise.andrade@live.com; 2Professora do curso técnico 

subsequente em petróleo e gás - IFRN. e-mail: karla.costa@ifrn.edu.br. 

 

RESUMO: O gerenciamento da água produzida de petróleo se constitui em um enorme desafio 

para as empresas petrolíferas. Para se adequar as normas do Conselho Nacional do Meio 

Ambiente, órgão responsável pela regulamentação das leis ambientais brasileiras, o processo 

de remoção de petróleo utilizado neste trabalho foi a adsorção. O presente artigo tem como 

objetivo comparar a eficiência do processo de adsorção em águas produzidas contaminadas 

com petróleo, através de uma amostra cedida pela PETROBRAS – RN/CE. O procedimento foi 

realizado utilizando-se materiais adsorventes (parafina granulada, grafite em pó e areia de 

praia) depositados no papel filtrante (onde fez-se o teste em branco para hidrocarbonetos) 

contendo o adsortivo, onde os contaminantes permaneceram retidos no meio poroso do 

sólido e a água tratada acumulou-se em um elermeyer. Os resultados mostraram uma 

eficiência de 95,90% na remoção de turbidez (utilizando a areia como adsorvente), 88,90% na 

remoção de turbidez (utilizando a parafina como adsorvente) e 76,05% na remoção de 

turbidez (utilizando o grafite como adsorvente). 

Palavras–chave: contaminantes, hidrocarbonetos, remoção, turbidez 

 

ADSORPTION PRODUCED WATERS IN THE PETROLEUM INDUSTRY - GUAMARÉ 

- RN/EC, USING BEACH SAND, GRAPHITE AND PARAFFIN 
 

ABSTRACT: The management of the oil produced water constitutes a major challenge for oil 

companies. To suit the standards of the National Environmental Council, the body responsible 

for regulating the Brazilian environmental laws, the oil removal process used in this work was 

the adsorption. This article aims to compare the efficiency of the adsorption process in 

produced water contaminated with oil, through a sample courtesy of PETROBRAS - RN / EC. 

The procedure was performed using adsorbent materials (granulated paraffin, graphite 

powder and beach sand) deposited on filter paper (where blank test for hydrocarbons was 

made) containing the adsorptive (produced water), where the contaminants remained 

withheld in the porous solid medium and the treated water was accumulated in a elermeyer. 

The results showed a 95.90% efficiency in removing turbidity (using sand as adsorbent), 

88.90% in the turbidity removal (using paraffin as adsorbent) and 76.05% in the turbidity 

removal (using graphite as adsorbent). 

KEYWORDS: contaminants, hydrocarbons, removing, turbidity 
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INTRODUÇÃO 

Durante a produção de petróleo e gás é comum a produção conjunta de água, 

chamada de água produzida. Este fluido é basicamente composto pela água de formação do 

próprio reservatório e pela água do mar injetada no campo (IWAKI et al., 2015). 

 As alternativas usualmente adotadas para o seu destino são o descarte, a injeção e o 

reuso (MOTTA et al., 2013). 

 A água produzida possui alto potencial de poluição, tendo em vista a sua composição 

rica, sobretudo, em produtos químicos e óleo dissolvido (IKAWI et al., 2015). 

Dentre os tratamentos utilizados, o processo de adsorção se torna um tratamento com 

grande potencial. Muitos estudos têm comprovado a eficiência destes adsorventes para o 

tratamento de águas e efluentes contaminados por óleo, metais pesados e outras substâncias 

tóxicas (CURBELO et al., 2002).  

Devido a isso, no presente trabalho, utilizou-se o método de adsorção adotando 

diferentes tipos de adsorventes analisando a eficiência de cada um, observando a redução da 

porcentagem de TOG (Teor de óleo e graxa) em ppm e Turbidez em NTU. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

A princípio, realizaram-se estudos bibliográficos e científicos sobre água produzida e 

adsorção. Em seguida, analisaram-se os parâmetros: pH (indicador universal), densidade 

(picnometria em balança analítica - Shimadzu), condutividade (condutivímetro portátil 

MOD.LUCA – 150MC/P) e turbidez (turbidímetro – Fast Tracker). Após essa etapa, foram 

selecionados os seguintes materiais adsorventes: parafina granulada (granel), grafite em pó 

(Vonder) e areia da praia (Praia do Meio – Natal/RN), devido às suas composições possuírem 

afinidade com o petróleo. Assim, iniciou-se o tratamento para remoção dos efluentes na AP.  

Iniciou-se o procedimento de adsorção com a retirada de 240ml da AP do funil de 

decantação de 1000ml, medindo-se sua turbidez de entrada (água bruta). Em seguida, o papel 

de filtro (Malu 103) foi colocado no funil simples de laboratório e, na base do suporte, um 

erlenmeyer para recepção das amostras tratadas. Pesou-se a quantidade determinada de 

adsorvente utilizando a balança analítica, depositando-o no filtro (no qual foi feito um teste em 

branco) e logo após foi inserido o volume de água medido. Padronizou-se 30min para observar 

a eficiência do tratamento nesse intervalo de tempo e ao final do período, mediu-se a turbidez 
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de água tratada.  Esse método foi repetido, em triplicata com as seguintes massas: 5g, 30g, 60g, 

90g, 120g e 140g; com os três tipos de adsorventes escolhidos. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Inicialmente, a água de produção bruta submetida ao processo de adsorção, obteve os 

seguintes resultados: (Tabela 1). 

 

Tabela 1. Resultados dos parâmetros medidos inicialmente com a água produzida. IFRN, 2016. 

pH    Condutividade (ᶆS) Turbidez (NTU) Densidade (g/ml) 

7            8,558  35,2 1,0035 

 

A leitura realizada na entrada e saída resultou uma redução de turbidez de 64,87%, para 

o adsorvente 1 – areia, conforme mostra a Tabela 2 e a Figura 1.  

  

Tabela 2. Resultados da remoção de turbidez com o adsorvente 1. IFRN, 2016.  

------------------ Areia --------------------- 

Massa 

(g) 

Turbidez Remoção 

(%) Entrada (NTU) Saída (NTU) 

5 94,80 70,20 25,90 

30 90,00 48,00 46,70 

60 50,50 15,90 68,51 

90 98,50 4,04 95,90 

120 20,20 3,18 84,25 

140 229,00 73,30 68,00 
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Figura 1. Remoção de turbidez x Massa, com o adsorvente 1. IFRN, 2016. 

 

De acordo com a Tabela 2 e a Figura 1, observou-se que a maior porcentagem de remoção 

(95,9%) do petróleo ocorreu no ponto 4, utilizando-se 90g 

 de areia. Abaixo desse ponto houve um decréscimo no processo de remoção. A menor 

porcentagem de remoção (25,9%) ocorreu na utilização de 5g de areia, como esperado desde o 

planejamento. 

As características naturais da areia em armazenar os hidrocarbonetos nos poros, fez com 

que sua eficiência fosse confirmada. 

A leitura realizada na entrada e saída resultou uma redução de turbidez de 88,9%, na sua 

maior eficiência de remoção para o adsorvente 2 – parafina, conforme mostra a Tabela 3 e a 

Figura 2.  

 

Tabela 3. Resultados da remoção de turbidez com o adsorvente 2. IFRN, 2016. 

------------------ Parafina --------------------- 

Massa 

(g) 

Turbidez Remoção 

(%) Entrada (NTU) Saída (NTU) 

5 232,00 177,00 23,70 

30 133,00 52,20 60,75 

60 14,60 5,72 60,82 

90 70,10 11,70 83,31 

120 18,10 2,01 88,90 

140 63,90 21,30 66,70 
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Figura 2. Remoção de turbidez X Massa, com o adsorvente 2. IFRN, 2016. 

 

De acordo com a Tabela 3 e a Figura 2, constatou-se uma menor capacidade de remoção, 

quando comparado com o adsorvente 1 (areia). O maior valor atingido se deu no ponto 5, 

utilizando-se a massa de 120g, com porcentagem de 88,9%, e o menor valor atingido se deu no 

ponto 1, utilizando-se a massa de 5g, com porcentagem de 23,7%. 

Por ser um derivado do petróleo, a parafina possui afinidade química com o 

hidrocarboneto.  

A leitura realizada na entrada e saída resultou uma redução de turbidez (a mais eficiente) 

de 76,05%, para o adsorvente 3 – grafite, conforme mostra a Tabela 4 e a Figura 3. 

 

Tabela 4. Resultados da remoção de turbidez com o adsorvente 3. IFRN, 2016. 

------------------ Grafite --------------------- 

Massa 

(g) 

Turbidez Remoção 

(%) Entrada (NTU) Saída (NTU) 

5 101,00 47,40 60,72 

30 152,00 74,90 68,96 

60 204,00 72,60 72,15 

90 204,00 79,70 74,01 

120 223,00 68,90 75,34 

140 343,00 109,00 76,05 
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Figura 3. Remoção de turbidez X Massa com o adsorvente 3. IFRN, 2016. 

 

Com base na Tabela 4 e na Figura 3, o grafite obteve uma maior eficiência entre todos os 

adsorventes utilizados. Devido sua pequena granulometria, tem-se um aumento na área 

superficial de contato, promovendo uma melhor retenção, além de ser a configuração mais 

frágil do carbono, em oposição ao diamante (maior dureza). Sendo o elemento base dos 

hidrocarbonetos. 

O ponto 6, com massa de 140g apresentou o maior percentual de remoção (76,05%), e o 

ponto 1, com massa de 5g apresentou o menor percentual (60,72%).  

Conforme o aumento da massa de adsorvente elevou-se a retenção de contaminantes na 

água produzida. 

A partir dos resultados de remoção de turbidez, as mesmas amostras foram submetidas a 

análises de TOG (Teor de óleos e graxas), instalado no laboratório de materiais – Departamento 

de Engenharia Química (DEQ) - da UFRN. A partir das leituras realizadas no TOG, estas foram 

comparadas aos resultados de turbidez do IFRN e os resultados foram plotados via programa 

excel confeccionando-se uma curva de correlação entre os dois aparelhos (Turbidímetro e TOG 

Infracal) a qual gerou uma equação TOG (ppm) x Turbidez (NTU), conforme mostra a Figura 

4. 
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Figura 4. TOG x Turbidez. IFRN, 2016. 

 

A seguir tem-se a equação da curva comparativa entre os aparelhos: (Turbidímetro e 

TOG Infracal).  

Y = 2,1947x - 14,2010            

A partir da equação citada foram calculadas as porcentagens de remoção em TOG para 

todos os adsorventes. A primeira etapa foi realizada com o adsorvente 1 – areia, conforme 

mostra a Figura 5.  

 

 

Figura 5. TOG x Turbidez com o adsorvente 1. IFRN, 2016. 

 

Com base na Figura 5, todos os pontos se adequam a uma configuração linear. 

Observando-se que quanto maior a diminuição de turbidez, maior é a remoção de petróleo 

apresentada. 

A segunda etapa foi realizada com o adsorvente 2 – parafina, conforme mostra a Figura 

6. 
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Figura 6. TOG x Turbidez com o adsorvente 2. IFRN, 2016. 

 

De acordo com a Figura 6, a maioria dos resultados apresentou-se com baixa dispersão 

em relação à curva, possivelmente pelo fato da parafina ser um subproduto do petróleo, 

demonstrando quimicamente apolaridade e insolubilidade em água- substância polar e 

afinidade com o petróleo. 

A terceira etapa foi realizada com o adsorvente 3 – grafite, conforme mostra a Figura 7.  

 

 

Figura 7. TOG x Turbidez com o adsorvente 3. IFRN, 2016. 

 

A Figura 7 acima demonstra que os testes realizados com o grafite resultaram pontos 

mais dispersos da linha de tendência, porém, a remoção de maior eficiência para petróleo foi 

a adição de grafite para 240mL de amostra bruta (76,05%), provavelmente justificada pela 

composição química do material adsorvente, a dispersão verificada na figura possivelmente 
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foi ocasionada pela fragilidade do material e sua granulometria finíssima, solubilizando 

parcialmente o adsorvente no líquido. 

 

CONCLUSÕES 

 Em razão do enorme volume de água produzida gerado em poços maduros na Bacia 

Potiguar e o atendimento da legislação ambiental (CONAMA 357), atualmente, é necessário 

constantes pesquisas e estudos em torno do tratamento de águas industriais produzidas para 

reaproveitamento, sendo estas de grande importância industrial, econômica e ambiental. 

Com base nas pesquisas bibliográficas, científicas e testes laboratoriais realizados, foi 

comprovada a eficiência e eficácia dos materiais adsorventes (areia, parafina e grafite) 

estudados.  

Apesar de o material adsorvente grafite apresentar a maior porcentagem de remoção no 

ponto 6 (76,05%), industrialmente, a areia possui menor custo e fácil acesso, ou seja, mais 

adequada para fins de adsorvente já que não se solubiliza em água e apresenta resultados 

consideráveis de remoção de petróleo.  

Já a parafina possui uma restrição na temperatura, tendo que ser armazenado em ambiente 

arejado para evitar a mudança no estado físico do adsorvente. 

Nesse contexto, a água produzida tratada é reutilizada na injeção de poços de petróleo na 

fase de recuperação convencional e o rejeito pode ser reaproveitado nos estudos de compósitos 

e sinterização e novos materiais.   

O processo de adsorção apresenta-se como uma alternativa bastante simples e promissora, 

gerando um potencial significativo para novas linhas de pesquisas.  
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RESUMO: Os livros de Física destinados aos estudantes do Ensino Médio, apresentam de 

maneira geral, uma abordagem incompleta e inconsistente ao considerarem a gravidade 

terrestre como uma constante. A informação quando investigada com rigor, a partir de estudos 

teóricos experimentais, evidencia que a gravidade depende de vários fatores nos quais 

destacam-se, diferentes altitudes, variações na latitude, topografia, geologia e distribuições 

contínuas de massas. Diante de tal análise, verifica-se que a gravidade terrestre assume 

intensidades distintas dependendo da localização do sistema a ser analisado. A presente 

pesquisa traz como objetivo principal a aferição da massa da Terra a partir de um estudo teórico 

e experimental quantitativo da gravidade local tendo como base as equações que descrevem o 

Movimento Harmônico Simples (MHS) realizado por um pêndulo de pequenas amplitudes. A 

partir da determinação da gravidade local a partir da equação do período para o pêndulo simples 

e a comparação entre a Lei da Gravitação Universal e a força de atração que a Terra exerce 

sobre um corpo (ambas formuladas por Isaac Newton), é possível mensurar com pouca 

estimativa de erro a massa da Terra. Portanto, de acordo com a perspectiva mostrada, o aluno 

poderá identificar e colocar em prática as teorias aprendidas, não se restringindo aos valores 

impostos pelos autores, desenvolvendo, assim, um estudo mais eficiente e completo acerca do 

tema abordado, despertando o interesse e melhor aplicação no estudo da Astronomia. 

Palavras–chave: astronomia, ensino, mhs, newton 

 

EXPERIMENTAL VERIFICATION OF EARTH’S MASS THROUGH 

PENDULUM EQUATIONS FOR SMALL OSCILLATIONS 

 
ABSTRACT: The Physics books for students of High School introduce generally an incomplete 

and inconsistent approach to consider the Earth’s gravity as a constant. When the information 

is investigated rigorously, from theoretical and experimental studies, evidencing the gravity 

depends on a several factors in which stand out, different altitudes, latitude variation, 

topography, geology and continuous distribuitions of the weight. Based on that analysis, 

checks whether that Earth’s gravity takes on differents intensities depending on the location 

of the system to be analyzed. This research introduces as a main purpose estimate of Earth’s 

mass from an theoretical, and experimental quantitative study of the local gravity based on 

equations that describe the Simple Harmonic Motion (SHM) performed by a small oscillations 

pendulum. Whith the determination of local gravity through the period equation for the 

simple pendulum, and the comparation between the Law of Universal Gravitation, and the 

attractive force the Earth exerts on a body (both formulated by Isaac Newton), is possible 

measure Earth’s mass with a few error estimation. Therefore, according the perspective 

mailto:allysson_macario@yahoo.com.br
mailto:arthur_56@live.com
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shown, the students will identify and put into practice the learned theories, not being 

restricted to numerical values imposed by authors, developing, therefore, a study more 

efficient and complete about the issue adressed, bringing up the interest and better 

application in Astronomy study. 

KEYWORDS: astronomy, education, newton, shm 

 

INTRODUÇÃO 

Os astros são corpos celestes presentes no universo, que possuem a capacidade de atrair, 

em diferentes níveis de intensidade, outros corpos que estão em suas proximidades. Esta 

capacidade de atração ocorre por conta da tendência dos astros de originarem um campo 

gravitacional. Considerando que o vetor aceleração da gravidade varia em módulo, direção e 

sentido, surge a problemática presente nos livros do ensino médio, os quais consideram a 

aceleração gravitacional como uma constante de intensidade 9,8 m/s². Sendo assim, evidencia-

se a partir de estudos que a gravidade terrestre assume intensidades distintas dependendo da 

localização do sistema a ser analisado e, buscamos a partir do pêndulo simples, calcular o valor 

da gravidade de João Pessoa – PB, localizada em uma latitude de 07°06’54’’ S e altitude de 

47m acima do nível do mar.  

Galileu Galilei foi o primeiro a observar que o período do movimento pendular era 

constante, quando comparou as batidas de seu coração com o movimento de oscilação de uma 

lâmpada pendurada por um fio no teto da catedral de Pisa, na Itália. O pêndulo simples é um 

sistema constituído de partícula suspensa por um fio ideal que quando afastado de sua posição 

de equilíbrio e solto, oscila no plano horizontal em torno do ponto de fixação do fio, por conta 

de sua abertura e a ação da aceleração da gravidade.  

O campo de gravidade terrestre coincide com o campo gravitacional, quando não forem 

levados em consideração a rotação da Terra, assim como a ação do Sol, da Lua e dos outros 

planetas e astros. A partir do cálculo da gravidade local por meio do pêndulo simples, pode-se 

ir além ao calcular o valor da massa da Terra, utilizando como meio a Lei da Gravitação 

Universal e a força de atração que a Terra exerce sobre um corpo. Baseado neste discurso, o 

presente trabalho propõe aferir a massa da Terra a partir de um estudo teórico e experimental 

quantitativo da gravidade local tendo como base as equações que descrevem o Movimento 

Harmônico Simples (MHS) realizado por um pêndulo de pequenas amplitudes. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Primeiramente, foi realizado um estudo teórico das equações que fazem parte do 

Movimento Harmônico Simples, da força de atração que a Terra exerce sobre um corpo e a Lei 
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da Gravitação Universal. Demo (1985) classifica a pesquisa teórica como a que estrutura e 

descobre quadros teóricos de referência e completa que não existe pesquisa puramente teórica, 

pois seria uma mera especulação, cujo caráter seria subjetivo, pois o cientista não conseguiria 

refazer ou controlar. 

A equação matemática que rege o comportamento do pêndulo simples, é o período (T) 

em função do comprimento do fio utilizado (L). O movimento do pêndulo simples, para 

oscilações de até 10°, é dado por:  

𝑇 = 4𝜋 √
𝐿

𝑔
 (1) 

Onde: T é o período, L é o comprimento do fio utilizado e g é a aceleração local da 

gravidade.  

Reestruturando a equação 1 evidenciando a aceleração local da gravidade em função do 

comprimento do fio e do período tem-se: 

𝑔 =  
4𝜋2𝐿

𝑇2  (2) 

Na sequência, foi realizado um estudo experimental do pêndulo simples para mensurar o 

período em que o pêndulo realiza uma oscilação. Cervo, Bervian, Silva (2007), dizem que a 

pesquisa é experimental quando manipula diretamente as variáveis que envolvem o objeto de 

estudo, proporcionando o estudo da relação entre as causas e efeitos do fenômeno.  Sendo assim, 

para construir e realizar os objetivos relacionados ao pêndulo simples, os seguintes materiais 

foram utilizados: uma pequena esfera de massa de 23 g, um fio de comprimento variado, um 

suporte para ajustar o fio e a esfera, régua e fita métrica para medir o tamanho do fio, um 

transferidor para medir a abertura angular e um cronômetro. 

 

 

Figura 1. Pêndulo simples construído para realizar o experimento. IFPB, 2016. 
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O experimento para mensurar o período da oscilação foi realizado com fios de 

comprimentos de 30, 40, 50 e 55cm, os quais foram realizadas 15 repetições para cada pêndulo. 

Após medir o período das oscilações, a gravidade local foi calculada de acordo com a equação 

(2).  

Possuindo o valor estimado da gravidade local e a gravidade tratada equivocadamente 

como uma constante, foram calculadas as respectivas massas terrestres a partir da comparação 

entre a Lei da Gravitação Universal e a força de atração que a Terra exerce sobre um corpo, por 

meio da equação:  

𝑀 =  
𝑔𝑑2

𝐺
 (3) 

Onde: M é a massa da Terra, g é a aceleração gravitacional, d é a distância do centro da 

Terra até a altitude da cidade onde foi realizada a pesquisa e G é a constante da gravitação 

universal.  

  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Ao analisar o comportamento do pêndulo simples, para pequenas oscilações de aberturas 

(não superiores a 10°), percebe-se que ele realiza um movimento harmônico simples (MHS).  

 

 

Figura 2. Ilustração de um pêndulo simples. IFPB, 2016. 

 

Estudando o movimento harmônico simples realizado por um pêndulo simples, pode-se 

tirar várias conclusões. Primeiramente, é importante ressaltar que por conta de o ângulo de 

abertura ser bem pequeno, o arco AB (figura 2) pode ser considerado retilíneo. A distância de 

uma amplitude para o centro O será considerada como x.  
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Figura 3. Forças envolvidas em um pêndulo simples com um sistema livre de 

interferência externa. IFPB, 2016. 

 

Analisando as forças envolvidas no pêndulo simples, percebe-se que Px é o responsável 

por variar velocidade do sistema. Sendo assim, a componente Px está presente no movimento 

harmônico simples. Por meio de cálculos matemático, conclui-se que o valor algébrico de Px 

é:  

𝑃𝑥 = 𝑚𝑔 𝑠𝑖𝑛 𝜃 (4) 

Onde: m é a massa do corpo e g é a gravidade.  

Analisando o sistema do pêndulo simples, pode-se reescrever Px da seguinte maneira:  

𝑃𝑥 = 𝑚𝑔
𝑥

𝐿
  (5) 

Em que: x é amplitude do sistema e L é o comprimento do fio utilizado.  

O movimento circular uniforme (MCU) e o movimento harmônico simples (MHS) estão 

relacionados de modo em que um pode ser estudado por meio do outro. Dessa forma, Px está 

diretamente associado com a força resultante de um sistema de um movimento circular, de 

forma que pode ser escrito como: 

𝑃𝑥 = 𝑚𝜔2𝑅 (6) 

Onde: ɷ é a pulsação ou frequência angular e R é o raio que equivale à amplitude do 

sistema. 

Já que Px pode ser escrito conforme as equações (5) e (6), igualando-as tem-se que:  

𝑚𝑔
𝑥

𝐿
= 𝑚𝜔2𝑅 (7) 

Resultando em:  

ɷ2 =
𝑔

𝐿
 (8) 
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A frequência angular pode ser associada a velocidade angular no movimento circular 

uniforme, ou seja, o tempo gasto para percorrer uma volta completa por uma circunferência. 

Dessa forma, ɷ pode ser escrito como:   

𝜔2 =  
2𝜋

𝑇
 (9)  

Em que T é o período. 

Como visto, a frequência angular por ser descrita como as equações (8) e (9). Desse modo, 

igualando ambas se obtém: 

𝑔

𝐿 
=

(2𝜋)2

𝑇2  (10) 

Isolando a aceleração da gravidade (g), tem-se que:  

𝑔 =
4𝜋2𝐿

𝑇2
 (11) 

Possuindo domínio do valor numérico do comprimento do fio (L) utilizado no pêndulo 

simples e o período de uma oscilação (T), é possível, portanto, calcular o valor da aceleração 

gravitacional (g). Como explicitado, foram utilizados fios de comprimentos de 0,30, 0,40, 0,50 

e 0,55m parar realizar uma série de movimentos harmônicos simples nos seus respectivos 

pêndulos. Repetindo a oscilação 15 vezes para cada fio, obteve-se o período que cada pêndulo 

utiliza para realizar uma oscilação completa. A partir das informações referentes aos períodos 

e aos comprimentos de cada fio dos pêndulos, o valor da aceleração gravitacional para cada 

pêndulo foi calculado a partir da equação (11), cujos os resultados estão presentes na tabela 1. 

 

Tabela 1: determinação do módulo da aceleração gravitacional local a partir de fios de 

diferentes comprimentos. IFPB, 2016. 

Tabela de determinação do módulo da aceleração gravitacional local a partir de 

pêndulos simples com fios de diferentes comprimentos 

Comprimento de fio (m) 0,30 0,40 0,50 0,55 

Período (s) 1,100 1,270 1,420 1,489 

Aceleração da gravidade (m/s²) 9,7880 9,7907 9,7893 9,7934 

 

 

A partir das acelerações gravitacionais encontradas, foi executada uma média aritmética 

entre esses valores, estimando, assim, a aceleração gravitacional de João Pessoa – PB 
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(localizada a 47 m acima do mar, com uma latitude de 07°06’54’’ S) cujo módulo é igual a 

9,79035 m/s².   

Quando Newton analisou as Leis de Kepler, percebeu que as velocidades dos planetas 

variam ao longo da órbita em direção e módulo. Por conta da variação da velocidade ocorrer a 

partir de forças, Newton concluiu que o Sol e os planetas interagem a distância, por meio de 

forças gravitacionais e assim enunciou a Lei da Gravitação Universal. 

𝐹𝑔 = 𝐺
𝑀𝑚

𝑑2
 (12) 

G é considerada a constante de gravitação universal e seu valor numérico é de 6,67428 × 

10-11N.m2/kg2. Essa constante independe do meio. O campo de gravidade da Terra é dado pela 

força peso:  

𝑃 = 𝑚𝑔 (13) 

O peso de um corpo (P) é a força de atração realizada pela Terra sobre ele, no qual m é a 

massa do determinado corpo e g é a aceleração gravitacional realizada pelo planeta. Como não 

foi levado em consideração as forças exercidas entre a Terra e os outros astros, a Força 

Gravitacional exercida e a Força Peso coincidem de modo que relacionando as equações (12) e 

(13):  

𝑚𝑔 = 𝐺
𝑀𝑚

𝑑2  (14) 

Isolando a massa da Terra M, tem-se que:  

𝑀 =  
𝑔𝑑2

𝐺
 (15) 

O cálculo da massa da Terra ainda pode ser escrito de uma maneira a especificar de modo 

mais organizada a distância utilizada:  

𝑀 =  
𝑔(𝑅+ℎ)2

𝐺
 (16) 

Dessa forma, admite-se a distância como a soma do raio da Terra R, cujo valor é de 6 

378,1366 km, e a altura onde a gravidade foi mensurada.  
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Figura 4. A figura representa a distância do raio da Terra em função da altura de 

João Pessoa – PB em relação ao nível do mar. IFPB, 2016. 

 

Sendo assim, fizemos o cálculo de duas formas, a primeira foi considerar a Terra como 

uma esfera e utilizando a aceleração tratada como constante de módulo igual a 9,8 m/s². A 

segunda forma de calcular a massa terrestre foi baseada na gravidade local obtida por meio de 

um estudo experimental do pêndulo simples, cujo valor em módulo é de 9,79035 m/s², e a altura 

que João Pessoa – PB se encontra, 47 m acima do nível do mar, conforme os dados da tabela 2. 

 

Tabela 2: Determinação da massa da Terra a partir da aceleração da gravidade tratada como 

uma constante e da aceleração gravitacional local. IFPB, 2016. 

Tabela de determinação da massa da Terra a partir da aceleração da gravidade tratada 

como uma constante e da aceleração gravitacional local. 

Distância utilizada (m) 
Aceleração Gravitacional 

(m/s²) 
Massa da Terra (kg) 

6,3781366 x 10⁶ 9,80000 5,973230664 x 10²⁴ 

6,3781826 x 10⁶ 9,79035 5,967436807 x 10²⁴ 

 

 

A massa calculada a partir da aceleração gravitacional tratada como uma constante 

é 0,0971% maior que a massa encontrada por meio da gravidade local. Esse valor em 

níveis percentuais pode parecer irrisório, mas em níveis numéricos a diferença é alta, 

sendo 5,793857 x 10²¹ kg maior que a massa obtida por meio da gravidade local. 

 

CONCLUSÕES 

Tendo em vista os estudos e informações expostos, a construção do pêndulo simples para 

mensurar o valor da gravidade desmistificou a informação trazida pelos autores de livros de 
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ensino médio quando tratam a aceleração gravitacional como uma constante. Além disso, fomos 

além ao calcular o valor da massa da Terra a partir da gravidade encontrada e comparamos este 

valor com a possível massa terrestre calculada por meio da gravidade tratada como uma 

constante, demonstrando, assim, suas discrepâncias e diferenças.    

Por conta de não termos conseguido realizar o experimento em um local livre de 

influências externas, que evitasse a dissipação de energia e a uma inexatidão da cronometragem 

do tempo, foram obtidos valores para a aceleração gravitacional próximos da possível gravidade 

local.  
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RESUMO: O processo ensino-aprendizagem da física, no Brasil, tem sido reconhecido 

como deficiente em vários estudos. Particularmente destaca-se que um dos problemas tem sido 

o ferramental matemático com relação ao uso dos conceitos físicos. Este problema parece gerar 

uma dicotomia conceitual que prejudica a compreensão e assimilação das conexões entre a 

Física e a Matemática. Pesquisas apontam a Álgebra de Clifford como um formalismo adaptável 

ao processo ensino-aprendizagem da Física, uma vez que preenche lacunas conceituais 

inerentes da Álgebra Vetorial. O objetivo desse trabalho é apresentar os resultados parciais de 

uma pesquisa em que foi direcionado este formalismo no estudo da dinâmica da rotação e do 

eletromagnetismo, especificamente no tratamento dos vetores Momento Angular, associado aos 

movimentos de rotação e translação de um corpo e Força Magnética – que age sobre cargas 

elétricas em movimento ou correntes elétricas dentro de um campo magnético. Para tanto foi 

realizada uma intervenção no campus Palmas do IFTO. O Público alvo foram alunos do curso 

de Licenciatura em Física do IFTO, regularmente matriculados na disciplina de Física II. De 

acordo com os resultados obtidos, via estudo piloto, será avaliada a viabilidade desse 

formalismo em turmas dos três primeiros semestres do curso de Licenciatura em Física, para, 

posteriormente, ser estudada a possibilidade de incorporação desse formalismo na grade 

curricular do referido curso.  Motivados pelas características de objetividade e operacionalidade 

da Teoria Cognitivista de Ausubel, nos serviremos de seus fundamentos na busca de elaboração 

de materiais potencialmente significativos a serem utilizados nos trabalhos de divulgação da 

pesquisa. 

 

Palavras–chave: ausubel, eletromagnetismo, física, momento angular  

 

ALGEBRA CLIFFORD THE PROCESS OF TEACHING AND 

LEARNING CONCEPTS PHYSICAL 

 

ABSTRACT: Physics teaching-learning process in Brazil has been recognized as deficient in 

several studies. Particularly stands out that one of the problems has been the mathematical tools 

regarding the use of physical concepts. This problem seems to generate a conceptual dichotomy 

which undermines understanding and assimilation of the connections between physics and 

mathematics. Research indicates the Clifford algebra as an adaptive formalism to the learning 

process of physics as it fills gaps inherent conceptual algebra Vector. The aim of this paper is 

to present the partial results of a survey that was directed this formalism in the study of spin 

dynamics and electromagnetics, specifically in the treatment vectors Moment Angle, associated 

with rotation and translation of a body and Magnetic Force - acting on electric charges moving 

or electrical currents within a magnetic field. For such an intervention on campus Palms IFTO 
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was held. The Target audience were students of the Bachelor's Degree in Physics IFTO 

regularly enrolled in the course of Physics II. According to the results, via pilot study will 

evaluate the viability of this formalism in courses of the first three semesters of the Bachelor's 

Degree in Physics, to be subsequently studied the possibility of incorporation of this formalism 

in the curriculum of that course. Motivated by the objectivity of characteristics and 

serviceability of theory Cognitivist Ausubel, the serve of its foundations in the search for 

development of potentially significant materials to be used in research dissemination work. 

 

KEYWORDS: ausubel, electromagnetism, physics, angular momentum 

 

INTRODUÇÃO 

Um dos mais inquietantes problemas no processo ensino-aprendizagem de Física nos dias 

atuais tem sido o uso de um formalismo matemático dirigido ao tratamento de grandezas com 

propriedades geométricas tais como direção e sentido. Nos livros-texto de Física, utilizados em 

cursos de Ensino Médio e Superior, as operações de multiplicação de dois vetores (produtos 

escalar e vetorial) são introduzidas apenas como definições, sem nenhuma referência ou 

discussão a respeito das reais motivações que levaram ao estabelecimento de tais estruturas. 

Isso se deve a um formalismo matemático, desenvolvido por Gibbs e Heaviside no final do 

século XIX, popularmente conhecido como Álgebra Vetorial (ou de Gibbs), que considera 

apenas escalares e vetores como objetos geométricos, no tratamento das grandezas físicas. 

No caso do produto vetorial o resultado é um segmento de reta orientado perpendicular 

aos dois fatores que descrevem entre si um paralelogramo. O sentido é obtido pela Regra da 

Mão Direita. O problema é que além dessa regra não ser intuitiva, não é justificada, 

permanecendo uma incógnita com a qual os alunos acabam simplesmente se acostumando. Essa 

anomalia didática é invariavelmente utilizada no tratamento matemático destinado à 

apresentação de grandezas físicas como momento angular, torques, entre outras. 

Segundo Menon (2009), todos os textos didáticos ao adotarem o formalismo de Gibbs-

Heaviside, utilizam semelhante estratégia: as operações são introduzidas através de definições 

e passa-se imediatamente às propriedades decorrentes das mesmas. Menon (2009) ainda 

argumenta que mesmo fazendo algumas considerações sobre grandezas físicas (torque, 

momento angular,...) ou geométricas (ângulo de rotação), não há nenhuma referência às razões 

que levaram a essas definições. Ele ressalta que essas considerações apenas “disfarçam” a 

lacuna formal, induzindo o aluno pensar que a natureza (a Física) justifica as definições. 

No ensino do Eletromagnetismo é possível citar a força �⃗� que age sobre uma carga de 

prova q com velocidade �⃗� dentro de um campo magnético �⃗⃗�. A força �⃗� é obtido pelo produto 

�⃗� = 𝑞�⃗� × �⃗⃗�.  
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O módulo é calculado através da expressão 𝐹 = 𝑞. 𝑣. 𝐵𝑠𝑒𝑛𝜃, onde 𝜃 é o ângulo formado 

pelos vetores �⃗� e �⃗⃗�. De acordo com a formulação do Eletromagnetismo de Gibbs, em que as 

entidades são, essencialmente, escalares e vetoriais, o vetor força magnética �⃗� é 

perpendicular ao plano formado por �⃗� e �⃗⃗�, cuja área é calculada através do produto cruzado 

�⃗� × �⃗⃗� ou pela área do paralelogramo definido pela expressão 𝐹 = 𝑞. 𝑣. 𝐵𝑠𝑒𝑛𝜃  – o escalar q 

influi apenas na magnitude do vetor resultante. O sentido de �⃗� é obtido pela regra da mão 

direita. 

O mesmo problema é possível verificar na determinação das propriedades do vetor 

momento angular �⃗⃗� cujo módulo é definido pelo produto vetorial do vetor-posição 𝑟 da 

partícula (em relação a um ponto de referência) pelo seu momento linear �⃗�, ou seja: �⃗⃗� = 𝑟 ×

�⃗� = 𝑟 × 𝑚�⃗�, onde m é um escalar. Também é possível expressar apenas em termos de 

magnitude: 𝐿 = 𝑟𝑝𝑠𝑒𝑛 ∝ = 𝑚𝑟𝑣𝑠𝑒𝑛 ∝= 𝑚𝑟2 𝑑𝜃

𝑑𝑡
𝑠𝑒𝑛𝛼 = 𝑚𝑟2𝜔𝑠𝑒𝑛𝛼, onde r é o módulo do 

vetor-posição, p é o módulo do momento linear, v é o módulo da velocidade e ∝ é o ângulo 

entre esses dois vetores. A Álgebra de Gibbs aponta que o momento angular que age sobre 

um corpo de massa m é ortogonal ao paralelogramo formado por 𝑟 e �⃗� cujo sentido também 

é dado pela regra da mão direita.   

 Entretanto, a regra da mão direita é uma regra de memorização e, portanto, convencional. 

Por trás dessa convenção existem propriedades de simetria que são ocultadas pela grande 

maioria dos livros didáticos. Nesses livros, de acordo com Silva e Martins (2008, p. 02), vetores 

diferentes são representados da mesma forma quando sabemos que existem entidades polares e 

axiais cuja simetria os diferencia de forma significativa no estudo dos fenômenos pertinentes à 

Física. 

Nessa direção, infere-se que a maneira com a qual os alunos se posicionam diante de 

preceitos mnêmicos, como a regra da mão direita – amplamente divulgada nas publicações de 

física no Ensino Médio e Superior – conduz a uma aprendizagem mecânica, de caráter não 

significativo, que, para Ausubel (1980), encontra muito pouco ou nenhuma informação prévia 

na estrutura cognitiva a qual possa se relacionar, sendo então armazenada de maneira arbitrária. 

É com essa lacuna didática que os conceitos, pertinentes à obtenção e tratamento de algumas 

grandezas físicas, como a força magnética e momento angular são articulados nos livros-textos 

de Física. 

Pesquisas neste domínio (HESTENES, 2003a; 2003b; 1999; 1971; 1968; 1966; 

HESTENES, e SOBCZYK, 1999) apontam para um sistema matemático composto pela 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Produto_vetorial
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Vetor-posi%C3%A7%C3%A3o&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Momento_linear
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Álgebra de Clifford, denominado Cálculo Geométrico ou Álgebra Geométrica, para ser uma 

linguagem unificada para a Física.  

O objetivo desse trabalho é apresentar os as primeiras etapas de uma pesquisa realizada 

no realizada no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins (IFTO) – 

Campus Palmas, cujo propósito será avaliar a viabilidade desse formalismo para turmas do 

curso de Licenciatura em Física. Para tanto foi realizada uma intervenção, dividida em dois 

momentos distintos, tendo como público-alvo alunos do curso de Licenciatura em Física do 

IFTO, regularmente matriculados da disciplina de Física II.  

Motivado pelas características de objetividade e operacionalidade da Teoria Cognitivista 

de Ausubel, seus fundamentos foram utilizados na busca da elaboração de um material 

potencialmente significativo – desenvolvidos a partir da seleção e leitura crítica da produção 

literária acerca da Álgebra vetorial (ou de Gibbs) e Geométrica (de Clifford).  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Ao definirmos as questões que estamos investigamos neste trabalho, a abordagem 

metodológica escolhida foi de natureza qualitativa que, segundo Lüdke e André (1986, p.13), 

“envolve a obtenção de dados descritivos, obtidos no contato direto do pesquisador com a 

situação estudada; enfatiza mais o processo do que o produto e se preocupa em retratar a 

perspectiva dos participantes”. A proposta desta pesquisa, do ponto de vista de seus objetivos 

(GIL, 1991), é caracterizada como descritiva, onde visa descrever características de 

determinada população ou fenômeno através de técnicas padronizadas de coleta de dados 

(questionário e observação sistemática). E do ponto de vista dos procedimentos técnicos, teve 

o pesquisador como observador.  

Os sujeitos da pesquisa, em um total de 10 (dez) participantes, foram alunos do segundo 

período do curso de Licenciatura em Física do IFTO, regularmente matriculados na disciplina 

de Física II. O percursso metodológico será descrito a seguir: 

Apresentação da proposta ao público-alvo: Alunos do curso de Licenciatura em Física 

regularmente matriculados na disciplina Física II, semestre 2016/1. 

Elaboração do material a ser trabalhado ao longo da intervenção:  Apostilas, slides e lista de 

exercícios elaborados  a partir da seleção e leitura crítica da produção literária acerca da 

Álgebra vetorial e Geométrica. 

 Intervenção didática dividida em dois momentos: 
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Primeiro momento: Realizado no dia 21/05/2016 no Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Tocantins (IFTO) – Campus Palmas. Na ocasião foram realizadas as seguintes 

atividades: 

1. Distribuição de um questionário procurando sondar: 

1.1 O conhecimento prévio sobre a Álgebra de Clifford; 

1.2 O conhecimento de aspectos históricos e filosóficos que antecederam a Álgebra 

de Gibbs; 

1.3 Qual a perspectiva do participante a respeito dessa nova álgebra; 

1.4 Qual a perspectiva do participante sobre o curso. 

2.  Distribuição de uma apostila elaborada a partir da seleção e leitura crítica da 

produção literária acerca da Álgebra Vetorial. 

3. Apresentação em slides dos conceitos pertinentes aos objetos geométricos de Gibbs: 

Vetores e escalares. 

4. Apresentação em slides apontando as principais inconsistências da Álgebra de Gibbs. 

5. Articulação de conceitos básicos referentes à momento angular e força magnética 

6. Resolução de exercícios referentes aos fenômenos físicos abordados. 

 Segundo momento: Realizado no dia 28/05/2016 no Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Tocantins (IFTO) – Campus Palmas. Na ocasião foram realizadas as seguintes 

atividades: 

1. Distribuição de uma apostila elaborada a partir da seleção e leitura crítica da 

produção literária acerca da Álgebra Geométrica. 

2. Apresentação em slides dos conceitos pertinentes aos aspectos históricos que 

antecederam às Álgebras de Clifford e Gibbs, bem como as razões que levaram à Álgebra 

geométrica ser preterida em relação à Álgebra vetorial.. 

3. Apresentação em slides dos conceitos pertinentes aos objetos geométricos de 

Clifford: escalares, vetores , bivetores e trivetores. 
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4. Apresentação em slides do confronto entre as Álgebras de Gibbs e Clifford, 

mostrando como a segunda preenche, de forma intuitiva, as lacunas conceituais deixadas 

pela primeira. 

5. Resolução de exercícios referentes à momento angular e força magnética 

utilizando a Álgebra Geométrica. 

6. Distribuição de um segundo questionário buscando sondar: 

6.1 A opinião do participante sobre a intervenção; 

6.2  Se a Álgebra Geométrica deveria ser implementada no ensino e em que nível 

6.3  A viabilidade da aplicação desse formalismo no Ensino Superior no curso de 

Licenciatura em Física. 

7. Lista de exercícios propondo: 

7.1  Questões abertas abordando aspectos pertinentes à Álgebra  Geométrica;   

7.2 Problemas retirados de publicações destinadas ao Ensino Médio para que sejam 

resolvidos por meio dos formalismos de Gibbs e Clifford; e,   

7.3 Construção de Mapas Conceituais. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

De acordo com o formalismo de Gibbs, a força magnética é obtida pelo produto �⃗� =

𝑞�⃗� × �⃗⃗�. Essa força é perpendicular aos vetores �⃗� e �⃗⃗� cuja área é calculada pelo produto vetorial 

�⃗� × �⃗⃗�, o sentido é obtido pela regra da mão direita. 

É interessante ressaltar que o produto vetorial entre dois vetores resulta em um vetor axial. 

Nesse caso, surge uma inconsistência na álgebra de Gibbs quando aplicada a expressão �⃗� =

𝑞�⃗� × �⃗⃗�, pois o primeiro membro representa um vetor polar e o segundo membro, um vetor 

axial. Vaz Júnior (1996, p. 241) reforça essa argumentação ao dizer que ao fazermos uma 

inversão especial em �⃗� e �⃗⃗� temos �⃗� ↦ 𝑞(−�⃗�) × (−�⃗⃗�) = �⃗�, ou seja, �⃗� resultante não se altera 

perante uma reflexão especial. É um pseudo-vetor.  

É possível escrever uma relação entre a Álgebra de Gibbs e a de Clifford no que concerne 

à força magnética: 

�⃗� = 𝑞�⃗� × �⃗⃗� ≡∗ 𝑞(�⃗⃗�𝛬�⃗�) 



 

219 

 

Artigos         Ciências Exatas e da Terra 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

O mesmo é possível fazer na expressão vetorial do momento angular: 

�⃗⃗� = 𝑟 × 𝑚�⃗� ≡∗ 𝑚(�⃗� Λ 𝑟) 

A importância dessas duas expressões é que as características dos 1-vetor momento 

angular e força magnética não são obtidas por meio de preceitos de memorização não 

justificados, como a regra da mão direita. Além disso, o problema de simetria fica 

completamente resolvido. 

Apenas as respostas ao primeiro questionário é que foram analisadas. Nele, nenhum 

dos participantes manifestou nenhum conhecimento prévio sobre a Álgebra de Clifford, nem 

conhecimentos históricos e filosóficos que antecederam a Álgebra de Gibbs. Seis dos dez 

participantes alegaram que não tinham idéia do que ia ser tratado na “nova” álgebra. Quatro 

disseram que seria um método mais fácil de trabalhar com vetores. 

 

  

CONCLUSÕES 

 Os conceitos pertinentes à Álgebra de Clifford podem tornar-se significativos se 

aplicados em turmas de Ensino Superior, pois sua estrutura permite uma modelagem 

matemática mais intuitiva, sem a necessidade de utilizar preceitos mnêmicos como a regra 

da mão direita.  

Entretanto, o  que foi produzido por Gibbs ainda é concebido como um saber aceito 

e estabelecido. Nessa direção, os resultados parciais revelaram o total desconhecimento, 

por parte do público-alvo, dos aspectos históricos, filosóficos e matemáticos que 

precederam a Álgebra Vetorial, dentro dos quais incluem os trabalhos de Clifford.  

Quanto a viabilidade da Álgebra Geométrica na articulação de conceitos físicos no 

curso de Licenciatura em Física, só o término da coleta e análise do restante do material 

distribuído é que possibilitará alguma resposta.  
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RESUMO: As meta-heurísticas são métodos que apresentam soluções aproximadas e 

aceitáveis que podem ser utilizadas para resolver problemas complexos de otimização. 

Algumas delas são bioinspiradas, isto é, baseiam-se no comportamento dos animais da natureza, 

principalmente, aqueles que vivem em grupo. Um problema enfrentado por esses algoritmos é 

a perda de diversidade, o que pode ocasionar a convergência prematura e reduzir as chances de 

a solução global ser alcançada. Este trabalho propõe uma modificação no algoritmo original 

dos morcegos por meio da utilização do operador de mutação de Cauchy, o qual é aplicado 

sobre um morcego sorteado aleatoriamente. A modificação proposta tem como objetivo 

preservar a diversidade do algoritmo. O desempenho do algoritmo original e o do modificado 

foram avaliados usando quatro funções de referência, durante 30 execuções independentes. Os 

experimentos computacionais consideraram uma população de morcegos fixada em 30 e a 

variação da dimensionalidade do problema e da quantidade de avaliações da função objetivo. 

Após os experimentos, alguns dados estatísticos foram apresentados para evidenciar a 

superioridade do novo algoritmo proposto quando comparado ao original.  

Palavras–chave: meta-heurística, algoritmo dos morcegos, ecolocalização, mutação. 

 

MODIFIED BATS ALGORITHM WITH CAUCHY MUTATION 

 

ABSTRACT: Metaheuristics are methods that present approximate and acceptable solutions 

that can be used to solve complex optimization problems. Some of them are bio-inspired, i.e, 

they are based on behavior of animals in nature, especially, those that live in a group. A 

problem faced by these algorithms is the loss of diversity, which can lead premature 

convergence and reduce the chances of the global solution be achieved. This paper proposes 

a modification into original bat algorithm using the Cauchy mutation operator, which is 

applied to a bat raffled randomly. The proposed modification aims to preserve the diversity 

of the algorithm. The original algorithm and the modified algorithm were evaluated using four 

benchmark functions, during 30 independent runs. The computational experiments 

considered a population with 30 bats, varying the dimensionality of the problem and the 

evaluations number of the fitness function. After the experiments, a few statistical data were 
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presented to highlight the superiority of the new proposed algorithm when it is compared to 

the original algorithm. 

KEYWORDS: metaheuristic, bat algorithm, echolocation, mutation. 

 

INTRODUÇÃO 

O processo de otimização é a tarefa de encontrar as melhores soluções para um 

determinado problema. As técnicas de otimização, em geral, são usadas quando não há soluções 

simples e diretamente calculáveis para os problemas (VIALI, 2011). Dependendo do problema 

a ser otimizado, ele pode ser resolvido por métodos exatos (heurísticos) ou aproximados (meta-

heurísticos). Segundo Glover e Kochenberger (2003), as meta-heurísticas são métodos de 

solução que coordenam procedimentos de busca locais, com estratégias de alto nível, criando 

um processo capaz de escapar de mínimos locais e realizar uma busca robusta no espaço de 

soluções de um problema. 

Problemas de otimização são comuns em diversas áreas de aplicação do mundo real. 

Nesse contexto, várias técnicas bioinspiradas baseadas na inteligência de enxames têm sido 

aplicadas em diversas áreas como Sistemas de Potência (YOSHIDA et al, 2000), 

Telecomunicações (KAPLAN; MCCARTHY, 2012), Roteamento de Veículos (BELL; 

MCMULLEN, 2004), Planejamento de Robôs (AYALA; MOLIN; COELHO, 2009) e em 

outras áreas.  

A Inteligência de Enxames é um conjunto de técnicas baseadas no comportamento 

coletivo de sistemas auto-organizados, distribuídos, autônomos, flexíveis e dinâmicos. Esses 

sistemas são formados por uma população de agentes computacionais simples que possuem a 

capacidade de perceber e modificar o seu ambiente (SERAPIÃO, 2009). A inteligência de 

enxames implementa a coletividade de grupos baseados no comportamento de animais como 

vespas, peixes, grilos, cupins, borboletas, pássaros, formigas, vagalumes, morcegos e outros. 

O Algoritmo dos Morcegos (Bat Algorithm) é uma meta-heurística desenvolvida por 

Yang (2010) e é inspirado na ecolocalização dos morcegos durante o voo. O Bat Algorithm 

(BA) tem sido usado para resolver diversos problemas de otimização do mundo real, como 

processamento de imagens (ZHANG; WANG, 2012), classificação de dados (MISHRA; 

SHAW; MISHRA, 2012), redes neurais artificiais (REDDY; MANOJ, 2012) e outros. 

Um problema comumente enfrentado pelos algoritmos meta-heurísticos é conhecido 

como convergência prematura. Ela ocorre quando o algoritmo fica “preso” em ótimos locais e, 

devido a sua baixa diversidade, ele para de buscar a solução ótima global. Tal problema pode 

impedir que o algoritmo obtenha bons resultados no espaço de busca tornando-o ineficiente.        
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Neste artigo, uma modificação no BA original é proposta, a qual é implementada usando 

o operador de mutação de Cauchy, o qual é aplicado sobre um morcego sorteado aleatoriamente. 

Para avaliar o desempenho do novo algoritmo, vários experimentos computacionais foram 

realizados no processo de otimização de 4 funções de referência. Ao fim dos experimentos, 

observou-se a superioridade do BA modificado quando comparado com o BA original no que 

diz respeito à qualidade e à estabilidade das soluções encontradas. O trabalho está organizado 

como segue. Na Seção Materiais e Métodos, são apresentados o algoritmo BA original e o BA 

modificado. Na Seção Resultados e Discussões, os experimentos computacionais e os 

resultados obtidos são apresentados. E, por fim, na Seção Conclusões, são apresentadas as 

considerações finais e as intenções de trabalhos futuros.  

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Na primeira subseção, é apresentada uma meta-heurística conhecida como algoritmo dos 

morcegos. Na subseção seguinte, é apresentado um novo algoritmo dos morcegos que utiliza o 

operador de mutação de Cauchy. 

Algoritmo dos Morcegos 

O BA é uma meta-heurística proposta por Yang (2010) que se baseia na ecolocalização, 

a qual é utilizada pelos morcegos para detectar suas presas e desviar de obstáculos. Após a 

emissão de uma onda ultrassônica, o morcego calcula o tempo de retorno do obstáculo até ele.  

A partir da diferença entre o tempo de emissão e reflexão da onda e a variação da amplitude do 

eco, o morcego se localiza naquele instante de tempo (ALTRINGHAM, 2011). 

No algoritmo proposto por Yang (2010), os morcegos voam aleatoriamente com uma 

velocidade 𝑣𝑖 , em uma posição 𝑥𝑖, com uma frequência fixa 𝑓𝑚í𝑛, variando o comprimento de 

onda λ e amplitude 𝐴0 para encontrar sua presa. De forma automática, os morcegos ajustam o 

comprimento de onda (ou frequência) de seus pulsos emitidos e também ajustam a taxa de 

emissão 𝑟 ∈ [0, 1] , dependendo da proximidade do seu alvo. A amplitude pode variar de várias 

formas e, no algoritmo, assume-se que ela varia de um valor alto 𝐴0 (positivo) a um valor 

constante mínimo 𝐴𝑚í𝑛. O Algoritmo 01 apresenta o pseudocódigo do algoritmo dos morcegos.  

O algoritmo é iniciado com a geração aleatória da população com 30 morcegos (linha 01). 

Na linha 02, a frequência inicial (𝑓𝑖) é determinada para a posição (𝑥𝑖). A taxa de pulso (𝑟𝑖) e 

a amplitude (𝐴𝑖) são inicializadas (linha 03). O laço representa a evolução dos morcegos ao 

longo do tempo (linhas 04-16). Nesse laço, novas soluções são estabelecidas e as frequências, 

velocidades e posições são atualizadas. Na linha 06, a taxa de emissão de pulso é comparada 
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com um vetor aleatório 𝑟𝑎𝑛𝑑, que varia entre 0 e 1. Quando 𝑟𝑖 é menor que 𝑟𝑎𝑛𝑑, novas 

soluções são geradas nas proximidades da melhor solução encontrada (linha 08). Na linha 10, 

é criada uma solução aleatória e a linha 11 contém as condições para que essa solução seja 

admitida. Caso as condições sejam obedecidas, as novas soluções serão aceitas (linha 12) e a 

taxa 𝑟𝑖 aumentará enquanto a amplitude 𝐴𝑖  diminuirá (linha 13). Ao fim do laço, os morcegos 

são classificados de acordo com as melhores soluções ótimas.  

 

 

Algoritmo 01. Pseudocódigo do BA original. IFRN, 2016. 

 

Algoritmo Modificado dos Morcegos usando a Mutação de Cauchy 

Os operadores de mutação são capazes de introduzir novas partículas a um enxame. Isso 

pode ser implementado aplicando uma variação sobre um determinado membro do enxame e, 

assim, evitar a estagnação do algoritmo em regiões que apresentam ótimos locais 

(DUMITRESCU et al, 2000) 

Este trabalho propõe uma modificação no BA original. A modificação consiste na 

utilização do operador de mutação de Cauchy, o qual pode ser usado, a cada iteração, para 

aumentar a diversidade do enxame e evitar que o algoritmo fique “preso” em ótimos locais.  

O Algoritmo 02 apresenta o pseudocódigo do algoritmo dos morcegos modificado. Nesse 

novo algoritmo, o operador de mutação de Cauchy seleciona um morcego aleatoriamente que, 

para ser mutado, está sujeito a uma determinada taxa de probabilidade, conforme linha 15. 

Quando o morcego é sorteado, todas as suas dimensões sofrem mutação de acordo com a taxa 
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de probabilidade 1/𝐷, onde 𝐷 é o número de dimensões do problema. Então, cada uma das 𝐷 

dimensões é atualizada de acordo com a Equação 1: 

𝑚𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜(𝑥𝑖)  =  𝑥𝑖 +  𝑐𝑎𝑢𝑐ℎ𝑦(𝑎), (1) 

onde 𝑥𝑖  é o morcego sobre o qual será aplicada a mutação, 𝑎 é um parâmetro de escala que 

define a forma da distribuição gerada. O valor de 𝑎 foi definido como sendo 0,2, de acordo 

com Stacey, Jancic e Grundy (2003). 

 

 

Algoritmo 02. Pseudocódigo do BA modificado. IFRN, 2016. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Os experimentos computacionais foram executados em um computador que utiliza 

processador Intel Core i7 com 2,5 GHz de frequência, 8 Gb de memória RAM e sistema 

operacional Windows 10 Pro, 64 bits. Os algoritmos BA original e BA modificado com a 

mutação de Cauchy foram implementados na linguagem de programação Matlab R2013a e não 

foram utilizadas técnicas de processamento paralelo.  

A fim de avaliar o desempenho dos algoritmos, foram escolhidas quatro funções de 

referência, bastante utilizadas e conhecidas na literatura de algoritmos meta-heurísticos. São 

elas: Schumer Steiglitz, Rosenbrock, Griewank e Zakharov. Todas são aplicadas a problemas 

de minimização. As funções Schumer Steiglitz e Rosenbrock são unimodais, ao passo que 

Griewank e Zakharov são multimodais com vários mínimos locais. Essas funções têm sido 
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aplicadas em vários estudos (DEB, 2011; AMOUZGAR, 2012; PAIVA; COSTA; SILVA, 

2015) e são descritas abaixo:  

 Função Schumer Steiglitz – é uma função que não possui mínimos locais, apenas o mínimo 

global: 

                                                𝑓1(𝑥)  =  ∑ 𝑥𝑖
4𝑑

𝑖=1
                                                       (2) 

 Função Rosenbrock – possui o mínimo global em um vale parabólico: 

𝑓2(𝑥) = ∑ [100(𝑥𝑖+1 − 𝑥𝑖
2)2 + (𝑥𝑖 − 1)2]                                  (3)

𝑑−1

𝑖=1
                                               

 Função Griewank – possui vários mínimos locais regularmente distribuídos: 

𝑓3(𝑥) =
1

400
∑ 𝑥𝑖

2𝑑

𝑖=1
−  ∏ cos (

𝑥𝑖

√𝑖
) + 1                                            (4) 

 Função Zakharov – é uma função unimodal simples que possui forma de placa: 

                         𝑓4(𝑥) =   ∑  𝑥𝑖
2𝑑

𝑖=1  + (∑ 0.5𝑖𝑥𝑖
𝑑
𝑖=1 )2 + (∑ 0.5𝑖𝑥𝑖

𝑑
𝑖=1 )4                        (5) 

 

Para cada uma das funções listadas acima, são apresentadas as fronteiras do espaço de busca, a 

região de inicialização do enxame, a solução global e a solução ótima, conforme Tabela 1. 

  

Tabela 1. Características das funções de referência. IFRN, 2016. 

Função Espaço de busca Faixa de inicialização Solução global Solução ótima 

𝑓1 

 

-100 ≤ xi ≤ 100 

 

50 ≤ xi ≤ 100 

 

𝑓(𝑥∗) = 0 

 

𝑥∗ = (0, … , 0) 

𝑓2 

 

-30 ≤ xi ≤ 30 

 

15 ≤ xi ≤ 30 

 

𝑓(𝑥∗) = 0 

 

𝑥∗ = (0, … , 0) 

𝑓3 

 

-600 ≤ xi ≤ 600 

 

300 ≤ xi ≤ 600 

 

𝑓(𝑥∗) = 0 

 

𝑥∗ = (0, … , 0) 

𝑓4 -5 ≤ xi ≤ 10 

 

5 ≤ xi ≤ 10 𝑓(𝑥∗) = 0 

 

𝑥∗ = (0, … , 0) 

 

Os valores definidos para os parâmetros utilizados nos experimentos foram os mesmos 

valores padrões usados por Yang (2010): amplitude (𝐴) definida no intervalo [1, 2]; taxa de 

pulso (𝑟𝑖) definida dentro do intervalo [0, 1]; frequência mínima (𝑓𝑚í𝑛) igual 0 e; frequência 

máxima (𝑓𝑚á𝑥) igual 2.  

As Figuras 1a, 1b, 2a e 2b apresentam o comportamento dos algoritmos para as quatro 

funções de referência escolhidas, respectivamente, Schumer Steiglitz, Rosenbrock, Griewank, 

Zakharov. Na otimização da função Schumer Steiglitz, Figura 1a, não há estagnação em 

nenhum dos dois algoritmos avaliados, no entanto é evidente que a velocidade de 

convergência do BA modificado supera a do BA original. Já na Figura 1b, função Rosenbrock, 
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observa-se que os resultados dos dois algoritmos estão mais aproximados que os da função 

Schumer Steiglitz, porém o BA modificado também se destaca por obter soluções mais 

satisfatórias com uma maior velocidade de convergência. 

   

 
 

 

(a) Função Schumer Steiglitz (b) Função Rosenbrock 

Figura 01. Comportamento do BA e do BA modificado, durante 3000 iterações, em 30 dimensões. IFRN,2016. 

 

 

Na Figura 2a, função Griewank, o BA original novamente apresenta um desempenho 

inferior ao do BA modificado. Durante todo o processo de busca, é observado que o algoritmo 

apresenta pequenas melhorias significativas na função objetivo. Por outro lado, o BA 

modificado apresenta um comportamento de convergência ativo, mesmo próximo da iteração 

de número 3.000. Na Figura 2b, função Zakharov, embora o BA original não tenha estagnado 

nas 3.000 iterações, a sua velocidade de convergência é lenta quando comparada com a do 

BA modificado. Embora o BA modificado tenha estagnado, aproximadamente, na iteração 

1.600, a média das melhores soluções encontradas supera a média do BA original. 

A Tabela 2 mostra os resultados dos experimentos computacionais realizados. Nas 

funções avaliadas, os valores médios das soluções encontradas pelo algoritmo BA modificado 

são melhores que os do BA original. Em relação às melhores e às piores soluções encontradas, 

o algoritmo BA modificado foi superior ao BA original em todas as funções, ou seja, os valores 

são sempre menores e mais próximos da solução global. Em todos os experimentos realizados, 

as médias do BA modificado obtiveram valores mais satisfatórios que os do algoritmo BA 

original e, assim, a superioridade do algoritmo proposto é novamente comprovada. Em 
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relação ao desvio padrão, que mostra a variação existente em relação à média, o algoritmo 

BA original obteve valores melhores nas funções Schumer Steiglitz e Rosenbrock, já o BA 

modificado conseguiu os resultados superiores nas funções Griewank e Zakharov.  

 

 
 

 

(a) Função Griewank (b) Função Zakharov 

Figura 02. Comportamento do BA e do BA modificado, durante 3000 iterações, em 30 dimensões. IFRN,2016. 

 

Tabela 2. Resultados dos algoritmos nas funções de referência avaliadas. IFRN, 2016. 

Fun Dim Iter 

BA original BA modificado 

Média 

(Desvio) 
Melhor Pior 

Média 

(Desvio) 
Melhor Pior 

𝑓1 

10 

 

20 

 

30 

1000 

 

2000 

 

3000 

5,38E+07 

(6,41E+05) 

1,06E+08 

(5,49E+06) 

1,73E+08 

(6,36E+07) 

5,33E+07 

 

1,00E+08 

 

1,43E+08 

5,61E+07 

 

1,17E+08 

 

5,07E+08 

1,73E+06 

(1,85E+06) 

2,26E+07 

(1,14E+07) 

6,16E+07 

(2,36E+07) 

9,15E+04 

 

5,18E+06 

 

2,91E+07 

7,21E+06 

 

5,66E+07 

 

1,17E+08 

𝑓2 

10 

 

20 

 

1000 

 

2000 

 

2,16E+07 

(5,12E+05) 

3,75E+07 

(1,66E+06) 

2,10E+07 

 

3,54E+07 

 

2,41E+07 

 

4,17E+07 

 

2,14E+06 

(1,76E+06) 

2,08E+07 

(8,58E+06) 

8,05E+04 

 

4,83E+06 

 

7,40E+06 

 

4,01E+07 
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30 3000 5,33E+07 

(7,90E+06) 

4,55E+07 7,74E+07 4,16E+07 

(1,06E+07) 

2,26E+07 7,22E+07 

𝑓3 

10 

 

20 

 

30 

1000 

 

2000 

 

3000 

2,65E+02 

(4,47E+01) 

6,38E+02 

(8,02E+01) 

1,01E+03 

(1,15E+02) 

2,23E+02 

 

5,09E+02 

 

7,33E+02 

3,57E+02 

 

7,77E+02 

 

1,19E+03 

1,77E+02 

(3,94E+01) 

4,07E+02 

(6,15E+01) 

7,02E+02 

(1,05E+02) 

1,22E+02 

 

3,13E+02 

 

4,93E+02 

3,26E+02 

 

6,09E+02 

 

9,69E+02 

𝑓4 

10 

 

20 

 

30 

1000 

 

2000 

 

3000 

6,91E+07 

(3,21E+07) 

7,57E+09 

(3,85E+09) 

7,07E+10 

(3,07E+10) 

3,75E+07 

 

2,23E+09 

 

1,93E+10 

1,53E+08 

 

1,92E+10 

 

1,70E+11 

2,46E+03 

(5,33E+03) 

1,58E+04 

(2,45E04) 

1,72E+05 

(8,31E+05) 

2,22E+02 

 

5,78E+02 

 

2,63E+03 

2,95E+04 

 

1,16E+05 

 

4,57E+06 

 

CONCLUSÕES 

Este trabalho propôs uma modificação na meta-heurística baseada na ecolocalização 

dos morcegos a fim de reduzir o processo de convergência prematura, caracterizado pela 

convergência do enxame para pontos de ótimos locais. O algoritmo proposto consiste na 

combinação do BA original com o operador de mutação de Cauchy.  

O desempenho do BA original e BA modificado foi comparado por meio de vários 

experimentos computacionais, realizados utilizando quatro funções de referência: Schumer 

Steiglitz, Rosenbrock, Griewank e Zakharov. Após os experimentos, observou-se que o 

algoritmo BA modificado obteve resultados superiores ao BA original, o que mostra que a 

mutação preservou a diversidade do algoritmo.  

Como trabalhos futuros, pretende-se combinar o operador de Cauchy com uma outra 

técnica conhecida como Aprendizagem Baseada em Oposição. Para avaliar a robustez dessa 

combinação, ela será implementada como um mecanismo de geração de diversidade em uma 

outra meta-heurística, a qual é baseada no comportamento dos vagalumes e chamada de 

Firefly Algorithm. 
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RESUMO: Historicamente, alunos com deficiênca intelectual (DI), foram submetidos a 

frequentarem ambientes educacionais específicos para seu grau de desenvolvimento cognitivo. 

Contudo, decretou-se por lei que estes alunos devem ser incluídos no sistema educacional 

independentemente da sua deficiência. Em virtude disso, os ambientes de ensino traouxeram 

juntamente às suas características principais, a inclusão de alunos com deficiência, porém a 

ausência de ferramentas inovadoras prejudicou o desempenho acadêmico destes. Devido a isso, 

o software Algoritmo Premium (AP) tem como objetivo geral, possibilitar a melhora do 

processo de ensino-aprendizagem na disciplina Lógica de Programação, por meio da sua 

implantação, de maneira a auxiliar os aprendizes com DI na compreensão dos algoritmos. Para 

tanto, o processo de desenvolvimento do software se dividiu em quatro fases, a citar: requisitos, 

projeto, implementação e avaliação. Após o cumprimento de todas as fases desse processo, 

obteve-se um software capacitado a a ensinar os conteúdos de Descrição Narrativa e 

Fluxograma a discentes com determinada disfunção cognitiva, uma vez que durante a sua 

construção foram considerados aspectos que dizem respeito ao comportamento e à limitação 

intelectual dos alunos. Assim, embora já oferte dois dos conteúdos introdutórios da disciplina, 

o AP pretende ampliar a quantidade de conteúdos que abrange, oferecendo explicações e 

exercícios a respeito de pseudocódigo (Portugol). 

Palavras-Chave: algoritmos, deficiência intelectual, descrição narrativa, fluxograma 

 

ALGORITMO PREMIUM: A SOFTWARE FOR THE INCLUSION OF 

STUDENTS WITH INTELLECTUAL DISABILITIES IN COMPUTER 

COURSES 

 

ABSTRACT: Historically, students with intellectual disabilities (ID), were put under specific 

educational environments for their level of cognitive development. However, it was decreed by 

law that these students should be included in the educational system regardless of their 

disability. As a result, the learning environments brought the including students with 

disabilities to its main characteristics, but the lack of innovative tools hindered the academic 

performance of these. Due to this, the algorithm software Premium (AP) has the general 

objective, the possible improvement of the teaching-learning process in Logic Programming 
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discipline, through its implementation, in order to assist learners with DI in understanding the 

algorithms. Therefore, the software development process is divided into four stages, include: 

requirements, design, implementation and evaluation. After the completion of all stages of this 

process, we obtained a capable software to teach the contents of Narrative Description and 

flowchart to students with certain cognitive dysfunction, since during its construction were 

considered aspects concerning the behavior and students intellectual limitations. Even though 

two of the introductory content of the discipline are offered, the AP intends to increase the 

amount of content that covers, offering explanations and exercises about pseudocode 

(Portugol). 

KEYWORDS: algorithms, intellectual disability, narrative description, flowchart 

 

INTRODUÇÃO 

Historicamente, alunos com DI, foram submetidos a frequentarem ambientes 

educacionais específicos para seu grau de desenvolvimento cognitivo, constituindo assim 

instituições e escolas especiais que não visavam a escolarização de seus aprendizes. 

Contudo, embora seja notório que os discentes em questão possuam um grau de 

dificuldade significativamente maior para a absorção de conteúdos relacionados ao ensino, 

(DECLARAÇÃO DE SALAMANCA; DECRETO-LEI, 2001), o que promoveu a inserção 

destas pessoas na rede regular de ensino, visando facilitar sua convivência social, permitindo a 

superação das suas limitações e compreensão dos conteúdos apresentados (CAVALHEIRO, 

2013). 

Em virtude das mudanças ocasionadas pelo decreto, hoje, o meio educacional traz 

juntamente às suas características principais, a inclusão de alunos com deficiência. Entretanto, 

pelo fato desses ambientes não estarem devidamente equipados para assistir alunos com essa 

especificidade, são geradas frequentes discussões que exigem dos espaços educacionais 

ferramentas adequadas para suprir as necessidades do atual contexto de educação inclusiva, 

visto que a falta de novas metodologias de ensino faz com que alunos com DI fiquem 

comumente perdidos durante as aulas.  

Algumas das maneiras de impedir que estes discentes sejam prejudicados pela falta de 

ferramentas e compreendam aquilo que está se estudando, é por meio de analogias entre o 

conteúdo e atividades cotidianas (O QUE É DEFICIÊNCIA INTELECTUAL, 2016) ou por 

meio de estímulos adequados (MALAQUIAS et al., 2012), como por exemplo, por intermédio 

da utilização de programas de computador, uma vez que a tecnologia é algo atrativo e inovador, 

o que desperta a atenção dos alunos. 

No entanto, dentro das pesquisas realizadas não se encontrou um software capacitado a 

ensinar os assuntos introdutórios da disciplina Lógica de Programação à pessoas com 

determinada deficiência cognitiva que estejam inseridas nos cursos de informática, isto é, não 
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se encontrou uma ferramenta que trabalhe o desenvolvimento inicial de Algoritmos em suas 

formas de Descrição Narrativa e Fluxograma à alunos com DI, o que dificulta 

imensuravelmente o desenvolvimento acadêmico destes. Entretanto, evidencia-se que uma 

parcela das tecnologias disponíveis são direcionadas à deficientes físicos, auditivos e visuais 

(MALAQUIAS et al., 2012), que podem ser assistidos respectivamente por softwares como o 

Headmouse, por exemplo, que é um software com base na interpretação dos movimentos de 

cabeça e gestos do rosto através de uma câmera de baixo custo e o fluxo óptico das imagens, 

sendo projetado especificamente [...] para as pessoas com dificuldades de mobilidade nas 

extremidades superiores e controle reduzido da cabeça (PALLEJÀ et al., 2008); pelo Player 

Ribená, que é um programa capaz de converter qualquer página da Internet ou texto escrito em 

Português para a Língua Brasileira de Sinais (RIZZI; ROSA, 2010) e; pelo LianeTTS, um 

aplicativo que analisa texto e o traduz em texto compilado no formato de difones para 

processamento e síntese de voz pelo sistema mbrola (sintetizador de voz baseado na 

concatenação de difones)( LIANETTS, 2016). 

Como citado, estes softwares não auxiliam alunos com DI e trazem à tona o mercado 

escasso de ferramentas voltadas à lógica de programação para deficientes intelectuais, o que 

fere o direito destes no que diz respeito não somente ao acesso à educação, ciência e tecnologia 

no ensino comum, mas principalmente ao êxito no desempenho acadêmico (DECLARAÇÃO 

DE SALAMANCA, 1994; DECRETO-LEI, 2001).  

Dessa forma, crê-se que há a necessidade de criação de um software com a peculiaridade 

exposta devido à disciplina Lógica de Programação dispor de linguagem técnico-formal e ser 

altamente abstrata, carecendo de modelos pedagógicos e recursos diferenciados que facilitem o 

aprendizado dos conhecimentos abrangidos àqueles, que por algum motivo, possuem limitações 

cognitivas, levando-os assim, a desenvolverem sua aprendizagem acadêmica (MALAQUIAS 

et al., 2012). 

Em atenção à esta problemática, o software AP tem como objetivo geral, possibilitar a 

melhora do processo de ensino-aprendizagem na disciplina Lógica de Programação, por meio 

da sua implantação, de maneira a auxiliar os aprendizes com DI na compreensão dos algoritmos. 

 

MATERIAL E MÉTODO 

Como apresentado inicialmente, o objetivo principal do software AP é a melhora do 

processo de ensino-aprendizagem de discentes com DI, por meio da sua utilização de maneira 

a traduzir os conteúdos da disciplina Lógica de programação para uma forma mais simples de 

ser compreendida. A partir deste objetivo, procurou-se responder as seguintes questões: É 
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possível obter melhorias no processo de ensino-aprendizagem de pessoas com DI por meio da 

utilização de um aplicativo? Quais técnicas podem ser utilizadas por este programa para 

melhorar este processo?  

Em busca das respostas às questões surgidas durante a criação do software, considerou-

se que para o processo de desenvolvimento do AP, seria levado em conta uma pesquisa 

científica formada por um conjunto de processos metódicos, visando encontrar soluções para o 

problema proposto, mediante a utilização de modelos científicos. Para tanto, o modelo do 

processo de desenvolvimento do sistema foi embasado em (COSTA;CARVALHO, 2001) e 

mostrado na Figura 1. Este modelo gerou a possibilidade da integração dos usuários finais com 

os pesquisadores durante o processo de concepção do software, a fim de tornar a interface 

amigável e simples de ser manuseada.  

Portanto, o processo se dividiu em quatro fases, exibidas na Figura 1, onde se fez 

necessário observar alguns detalhes fundamentais, tais como: definição dos requisitos de 

interface, através de entrevistas com os alunos; elaboração do projeto; prototipação e avaliação. 

 

Figura 1. Processo de desenvolvimento do software AP. IFAM, 2015. 

 

Requisitos: nesta fase, ocorre o processo de transformação das ideias que estão na mente 

dos usuários (a entrada) em um documento formal (saída). Sabe-se que a extração de requisitos 

dá o pontapé inicial ao projeto, daí a sua importância (CARVALHO; CHIOSSI, 2001). Além 

disso, nesta se deu a fase de especificação dos usuários, telas, tarefas e funções do sistema.  

Portanto, nesta etapa foram construídas as telas que serviram de protótipo do software. 

Projeto: concernente à esta etapa, a existência de conceitos que nos possibilitam agrupar 

elementos básicos em uma forma lógica ou de uma forma estruturada permite a organização 

dos requisitos de maneira sucinta (RAMOS, 2006). Nesta parte do processo, tudo o que foi 

colhido no passo anterior foi documentado, verificado e analisado, por meio da modelagem dos 

objetos comportamentais e de interação. Além disso, foram decididas as tecnologias de 

hardware e software utilizadas no sistema. 
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Implementação: no que diz respeito à implementação, afirma-se que esta é a fase em que 

o projeto de software é transformado em um programa, ou unidade de programa, escrito em 

uma determinada linguagem de programação (CARVALHO; CHIOSSI, 2001). Dentro do 

processo de desenvolvimento do AP, esta fase permitiu a construção do software por intermédio 

da escolha e preparação das imagens e codificação na linguagem de programação Java. 

Avaliação: nesta fase, executou-se a verificação da usabilidade dos usuários, os testes 

sobre os conteúdos da disciplina para verificar se houve melhoria no ensino e ainda, 

averiguação do desempenho dos aprendizes com deficiência intelectual na disciplina para, 

assim, considerá-los fatores indispensáveis para avaliação do software. Ademais, os testes 

realizados com os aprendizes antes da utilização do software foram essenciais para que se 

pudesse comparar com os resultados obtidos após os mesmos passarem pela experiência de 

conhecer estes conteúdos utilizando o aplicativo AP. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Após a realização de todo o processo de desenvolvimento explanado anteriormente, se 

obteve um software habilitado a ensinar os conteúdos introdutórios da disciplina Lógica de 

Programação a discentes com determinada disfunção cognitiva, uma vez que durante a sua 

construção foram considerados aspectos que dizem respeito ao comportamento e à limitação 

intelectual dos alunos. 

Dessa forma, o AP, na tentativa de cumprir com o objetivo proposto, explica o 

funcionamento dos assuntos de Descrição Narrativa e Fluxograma (Figura 2), de maneira a 

torná-los acessíveis e compreensíveis aos deficientes intelectuais, utilizando fundamentalmente 

recursos gráficos com animações que trazem os exercícios e explicações por meio do contexto 

vivenciado pelos alunos em seu cotidiano, funcionando como um tipo de tradutor dos conteúdos 

citados.  

De acordo com pesquisas, a Descrição Narrativa consiste em analisar o enunciado do 

problema e escrever, utilizando uma linguagem natural, os passos a serem seguidos para sua 

resolução (ASCENCIO; CAMPOS, 2012). Geralmente, é por meio desta que se começa a 

explicar o que são os algoritmos e, pelo fato desta abordagem utilizar a linguagem nativa, ou 

seja, o português, torna-se de simples e fácil entendimento. 
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Figura 2. Explicação sobre Fluxograma. IFAM, 2016. 

 

 

Figura 3. Exemplo de exercício proposto sobre a Descrição Narrativa. IFAM, 2016. 

 

Comumente, para a melhor compreensão, trabalha-se com os alunos abordando exemplos 

simples do seu dia-a-dia. Dentro do software, como mostra Figura 3, os exercícios são exemplos 

de atividades cotidianas cujo objetivo principal é fazer com que o usuário selecione as imagens 

na sequência lógica correta, fazendo com que a descrição apareça na caderneta ao lado. 

Por sua vez, o fluxograma é usado para mostrar de forma gráfica a lógica para resolver 

problemas, sendo que nesse processo destacam-se passos individuais e o fluxo de execução 

(SILVA; FONSECA; SILVA, 2015). Esta é a segunda abordagem a ser trabalhada (Figura 2), 

com a finalidade de fazer com que o discente consiga entender que os algoritmos possuem uma 

estrutura a ser seguida para obter-se um melhor funcionamento.  

Devido a isso, são formados por caixas que contêm as instruções a serem executadas. 

Tais caixas são ligadas por setas que indicam o fluxo das ações, sendo que algumas caixas 

especiais indicam a possibilidade de o fluxo seguir caminhos distintos, dependendo de certas 
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situações que podem ocorrer durante a execução do algoritmo (MEDINA; FERTIG, 2006). No 

software, as formas geométricas utilizadas na estrutura do fluxograma são trabalhadas por meio 

de explicações e um mini exercício que busca fazer o usuário formar uma analogia mental entre 

as formas e como estas estão presentes no dia-a-dia. 

Além disso, são disponibilizados exercícios divididos em 3 categorias, a citar: fácil, 

médio e dífícil, que respectivamente, trabalham a montagem sequencial da estrutura do 

fluxograma, a inserção dos passos do problema dentro das formas de acordo com sua função 

(Figura 4), e a montagem da estrutura e inserção dos passos (Figura 5).  

Tendo em vista estas especificidades, o software, que possui uma gama de atributos para 

assistir e motivar esses aprendizes, disponibiliza animações que explicam, de forma simples e 

sinteticamente, o funcionamento das estruturas de Descrição Narrativa e de Fluxograma, 

utilizando formas geométricas, imagens e interação software-usuário. 

 

Figura 4. Exercício do assunto de fluxograma - categoria médio. IFAM, 2016; 

 

 

Figura 5. Exercício do assunto de fluxograma - categoria difícil. IFAM, 2016. 

 

Como exemplo marcante de interação software-usuário, o AP traz consigo um auxiliar 

eletrônico denominado DIM, exibido na Figura 2, que foi projetado de acordo com as 
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características cognitivas dos alunos, a fim de facilitar o aprendizado destes. Para tanto, este 

está localizado sempre no canto inferior esquerdo, uma vez que foi levado em consideração o 

fato de que o público para o qual é voltado é adepto de rotinas e repetições. Assim, o DIM traz 

informações como: explicações de conteúdos, instruções para a realização dos exercícios e uso 

geral do software. 

Dessa forma, o AP busca ensinar alunos com DI por meio de elementos que favorecem o 

ensino, afinal, o software foi criado com uma diversidade de cores, repetições e simplicidade, 

o que facilita grandiosamente o aprendizado destes alunos, já que leva em consideração as 

características destes. 

 

CONCLUSÕES 

 Analisando todas as pesquisas realizadas, ratifica-se que o software AP, propicia 

maiores oportunidades para os alunos com DI visto que facilita o aprendizado destes na 

disciplina de Lógica de Programação, que é a base para o alcance do êxito  acadêmico na área. 

Dessa forma, ao proporcionar esse aprendizado, o AP também oferece, a chance destas pessoas 

ingressarem no mercado de trabalho e contribuírem para o desenvolmento intelectual e 

econômico da sociedade. 

 Concernente à trabalhos futuros relacionados ao AP, será realizada uma análise 

comparatória dos resultados obtidos antes e depois de se utilizar o software em uma sala de aula 

do curso técnico em informática, visando a comprovação da qualidade e eficiência do programa. 

Ademais, pensa-se em ampliar a quantidade conteúdos abrangidos pelo software, para que não 

se limite a ensinar Descrição Narrativa e Fluxograma, passando a fornecer explicações e 

exercícios referentes à pseudocódigos (Portugol). 
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RESUMO: Este trabalho apresenta o processo de desenvolvimento de um software de 

tratamento e reconhecimento de imagem para perseguição de rostos utilizando o algoritmo de 

Viola-Jones com aplicação em um robô quadrupede. 

Palavras–chave: imagem; reconhecimento; rosto; webcam 

 

ALGORITHM FACES FOLLOWER FOR A QUADRUPED ROBOT 
 

ABSTRACT: This paper presents the process of developing software for processing and 

recognition image for face detection using the Viola-Jones algorithm with application in a 

robot quadruped. 

KEYWORDS: face; image; recognition; webcam 

 

INTRODUÇÃO 

 Podemos dizer que processamento de imagens é um processo onde a entrada do sistema 

é uma imagem e a saída é um conjunto de valores numéricos, que podem ou não compor uma 

outra imagem. A visão computacional procura emular a visão humana, portanto também possui 

como entrada uma imagem, porém, a saída é uma interpretação da imagem como um todo, ou 

parcialmente (MARENGONI, 2009). 

Dentro do campo de visão computacional existe um enorme leque de possibilidades, de 

forma especial no reconhecimento de rostos, por ser uma forma de reconhecimento biométrico 

não invasivo e de fácil utilização. Os primeiros trabalhos sobre reconhecimento facial 

começaram por volta dos anos 1960 (BLEDSOES, 1964), mas só em 1970 (KELLY,1970) 

foram propostos sistemas automatizados. Desde então, diversas pesquisas foram iniciadas sobre 

o assunto, permitindo que novas tecnologias surgissem e tornassem os sistemas mais robustos 

e eficientes.  

Neste trabalho, são utilizadas técnicas de detecção de rostos, com aplicação em um robô 

móvel, onde é sempre guiado para procurar um rosto a partir das imagens recebidas por uma 

webcam.  
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MATERIAL E MÉTODOS 

Robô quadrupede 

 Para os testes de software, foi desenvolvido um robô quadrupede para executar a 

perseguição de rostos. O objetivo do robô é receber os dados do software de reconhecimento 

de rostos e caso a pessoa esteja se afastando do robô, ele a siga até uma distância considerada 

ideal ou caso a pessoa vá para a esquerda ou direita, ele movimente seu pescoço para procurar 

o rosto, caso não ache dê uma volta em torno de seu próprio eixo. 

No protótipo desenvolvido, a webcam fica presa sob um servo motor que simula o 

movimento de um pescoço com 2 graus de liberdade (direita e esquerda). O robô possui 10 

servos motores, 8 para as patas, 1 para o pescoço e 1 para o rabo. A imagem 1 mostra sua 

primeira versão. 

 

Figura 1 – primeira versão do robô 

 A placa de controle utiliza o microcontrolador PIC18F4550, programado em C. Os 

dados do software são recebidos via comunicação serial, o microcontrolador analisa o dado e 

envia o comando (ir para frente, para trás) para os servos. A figura 2, mostra o robô com a 

“cabeça”. 

 

Figura 2: modo de funcionamento do robô 
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Software 

O desenvolvimento do software é baseado em um sistema básico de visão computacional 

(MARQUES FILHO, 1999), ilustrado pela Figura 3: 

 

 

Figura 3 – principais passos para construção de um sistema de visão computacional 

 

Este trabalho é voltado para as etapas de segmentação, extração de características e de 

reconhecimento e interpretação, onde será utilizado o algoritmo de Viola-Jones (VIOLA, 

2001), como o foco não se encontra nas primeiras etapas, a seguir serão descritas de forma 

sucinta: 

• Aquisição da imagem: neste trabalho, será por meio de um sensor webcam simples com 

2mpx.  

• Pré-processamento: aplicação de filtros e transformação da imagem para escala de 

cinza. 

Segmentação 

A tarefa básica da etapa de segmentação é a de dividir uma imagem em suas unidades 

significativas, ou seja, nos objetos de interesse que a compõem. Esta, normalmente, é uma das 

atividades mais complexas. O objetivo desta etapa, neste trabalho, é conseguir encontrar de 

forma eficiente, rostos. 

 Para tal, este trabalho faz uso do algoritmo de Viola- Jones proposto em 2001 que tem 

por finalidade a detecção de objeto. Tal algoritmo está baseado em três conceitos: integral de 

imagem, treinamento de classificadores e a utilização desses classificadores em cascata. A 

abordagem feita por Viola-Jones é focada na detecção de rostos, porém qualquer objeto pode 

ser treinado nos classificadores e identificado pelo algoritmo. 
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O primeiro conceito utilizado para o algoritmo é o de integral de imagens, também 

conhecidas como tabela de soma de áreas. Tal conceito foi proposto por Frank Crow, em 1984, 

e permite avaliar de forma eficiente a soma dos valores dos pixels – intensidade dos níveis na 

escala de cinza – de uma área retangular em uma sub-região da imagem. A integral da imagem 

de uma determinada coordenada pode ser calculada pela equação 1:  

 

 

Supondo que a origem do sistema de coordenadas se encontra no canto superior esquerdo da 

imagem, é perceptível que a integral da imagem na coordenada (x,y) é a soma dos valores dos 

pixels acima de y e à esquerda de x, incluindo x e y. A tabela de soma pode ser computada para 

todos os pixels em uma única varredura, descrita na equação2: 

 

 

*define-se (x,-1) = 0 e (-1,y) = 0 para contornar os casos nos quais as coordenadas dos pixels 

estão fora do limite da imagem. 

Desta forma, torna-se fácil encontrar a integral da imagem em qualquer região retangular 

da imagem. Portanto, dada uma região ABCD em uma imagem, a soma das intensidades nessa 

região é dada pela equação3: 
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Com os valores da integral da imagem, é possível identificar os padrões utilizando 

máscaras retangulares nos quais os valores dos pixels de uma determinada região, que 

representa uma diferença de intensidade luminosa entre áreas da imagem, estas máscaras 

retangulares são chamadas de Haar-like. Cada característica do Haar-like quando combinado 

em cascata pode ajudar a reconhecer um padrão, pois permite identificar uma área na imagem 

onde há uma diferença de intensidade significativa entre, por exemplo, uma parte superior e 

inferior de uma região.  

 O segundo passo deste algoritmo é o treinamento dos classificadores. Este passo 

consiste em treinar o sistema com imagens positivas – o objeto que deseja identificar – e 

negativas – qualquer outro objeto que não seja o desejado. Para tal, é necessário utilizar algum 

método de aprendizagem, que encontra um classificador de alta precisão combinando vário 
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classificadores fracos. Neste trabalho utilizamos o método AdaBoost. Este algoritmo consiste 

em encontrar um classificador forte com uma combinação linear de vários classificadores 

fracos, a equação(4) expressa essa ideia: 

)()(
1

xthtaxf
T

t




  
(4) 

A função ht(x) representa os classificadores fracos, podendo assumir valores de 0 

(negativo) ou 1(positivo) e x representa uma das imagens utilizadas para treinar o classificador. 

A equação que representa os classificadores fracos pode ser definida pela função 

característica(f), de um threshold (θ) e de uma polaridade (p), que indica a direção da 

desigualdade mostrada na equação (5). 

 

 

O peso de cada classificador fraco é dado por at e o classificador forte é dado pela 

equação(6): 
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A última etapa do algoritmo de Viola-Jones consiste em combinar os classificadores 

fortes em cascata para processar as regiões da imagem em busca de padrões. Em cada estágio 

da cascata é aplicado um classificador mais específico e complexo, para que o algoritmo evite 

que estágios sejam executados sem necessidade. 

Utilizando o algoritmo de Viola-Jones para detectar o padrão de rostos humanos, foi 

gerado um arquivo de cascata com aproximadamente 3000 exemplos positivos e 4000 exemplos 

negativos para rostos. Os exemplos positivos foram obtidos no Face Detection Data Set and 

Benchmark (FDDB, 2010) e os negativos em navegação no Google Images com pesquisas 

aleatórias. As configurações foram salvas em um arquivo com extensão xml. A figura 4 mostra 

exemplos de imagens positivas: 
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Figura 4 – Imagens positivas usadas para o treinamento 

Extração de Características 

Após a criação do arquivo de detecção de rostos é necessário capturar cada frame de 

imagem da webcam e aplicar o algoritmo de Viola-Jones de forma a criar um vetor de possíveis 

rostos naquele frame de imagem. Depois de detectado possíveis rostos no frame, é possível 

obter os valores dos limites do rosto em relação ao plano cartesiano da webcam e a partir disso 

calcular o tamanho ocupado na tela e consequentemente, estimar a localização do rosto. Essas 

informações são adicionadas no vetor de rostos. Para destacar a região, são desenhados 

retângulos na tela a partir dos limites de cada rosto identificado A partir disso é possível 

localizar o rosto em relação a imagem da webcam em um plano cartesiano, onde a origem se 

dá no canto superior esquerdo. A figura 5 ilustra o reconhecimento do rosto e a delimitação da 

região de interesse. 

 

Figura 5: rostos reconhecidos selecionados com um retângulo (Face Research, 2016). 

Reconhecimento e Interpretação 
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Com as informações contidas no vetor de rostos, é possível realizar o cálculo do 

tamanho da área dos retângulos de cada rosto e o ponto central do retângulo, demonstrado na 

equação (7).  

 

Para definir o quão próximo o usuário está da webcam, além de conhecer a área e o ponto 

central, é necessário definir valores que delimitarão o que é considerado “perto” e “longe”, 

baseado no tamanho do retângulo. Esses valores devem ser escolhidas com cuidado, pois como 

o sensor webcam será preso em quadrupede de 10 cm de altura, variáveis como altura do usuário 

(usuários maiores serão considerados mais distantes do que usuários menores, na mesma 

distância) e o zoom nativo do sensor webcam podem trazer inconsistências no programa.  Para 

facilitar, definimos uma zona neutra, uma faixa onde o tamanho do retângulo não é considerado 

longe ou próximo. Definiremos as variáveis para facilitar o entendimento:  zona neutra 

(minimoNeutro, maximoNeutro), próximo e longínquo. 

 

  

A abordagem utilizada para estimar em que parte da tela a pessoa se encontra (esquerda, 

direita, cima, baixo) utiliza o ponto central calculado anteriormente. Sempre que o usuário se 

locomove, o retângulo modifica e área e ponto central são recalculados. Isso facilita caso haja 

oclusão, pois a última ocorrência foi salva e o software enviará o comando para o quadrupede 

movimentar o pescoço para o lado da última coordenada. Na figura 6, o ponto A exemplifica 

um caso onde o quadrupede deve movimentar o pescoço para a esquerda e ponto C para a direita 

para encontrar novamente o rosto. O retângulo de borda preta na imagem, mostra a área onde o 

quadrupede não deve movimentar o pescoço. 
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Figura 6: Plano 680x420 com origem no canto superior esquerdo. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Após o treinamento do arquivo em cascata, um teste com 6842 imagens de faces 

humanas foi feito, as imagens foram salvas do mesmo banco de treinamento, mas imagens 

diferentes das usadas no treino. O software conseguiu detectar 6079, uma taxa de acerto de 

88,85%. Dentre as fotos não reconhecidas, era possível perceber um padrão: o rosto estava de 

perfil, com óculos escuro, com mão no rosto, cabelo sobre a face, ou seja, com alguma parte do 

rosto oclusa.  

 Com o reconhecimento em tempo real, utilizando uma webcam de 2mpx e 680x420 de 

resolução e parada, os resultados foram satisfatórios, possuindo os mesmos problemas com 

oclusão de alguma parte do rosto somado com problemas de iluminação e ruídos gerados. Já 

com a webcam presa no quadrupede, a movimentação do robô gera instabilidade afetando o 

desempenho do software de reconhecimento, se comportando de forma mediana. A figura 7 

mostra o funcionamento em tempo real. 
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Figura 7: funcionamento do software de reconhecimento 

 

Para testar o robô de perseguição do rosto, os valores das variáveis da zona neutra foram 

ajustados para uma pessoa de 1,60. Os resultados obtidos seguiram a teoria explicada neste 

trabalho e foram satisfatórios. 

 Sistemas perseguidores de rosto possuem diversas aplicações, principalmente ligado a 

segurança. Robôs fiscais podem ajudar na monitoração de ambientes, trabalhando em conjunto 

com as câmeras de segurança, oferecendo mobilidade e reconhecimento preciso, caso seja haja 

invasores, por exemplo.   

   

CONCLUSÕES 

 O software apresentou resultados satisfatório nos testes realizados, mostrando um bom 

tempo de resposta e grande taxa de acerto. Futuramente deseja-se adicionar um sistema pan tilt 

no pescoço do quadrupede, para buscar rostos em cima e embaixo. No software, implementar 

o filtro de Kalman para estimar a localização do rosto e o cadastramento de um rosto para que 

o robô só siga o cadastrado. 

  

AGRADECIMENTOS 

Ao meu professor-orientador pelo apoio e paciência. Ao laboratório de inovação tecnológica 

(LIT) e ao Instituto Federal do Ceará pela infraestrutura disponibilizada. 

 

REFERÊNCIAS 

Bledsoe, W. W. The model method in facial recognition (Tech. rep. PRI:15). Palo Alto, 

CA: Panoramic research Inc, 1964.  



 

250 

 

Artigos         Ciências Exatas e da Terra 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Face research, demos, Disponível em < http://faceresearch.org/demos/average>. 

Acesso em 5 de maio de 2016.  

Kelly, M. D. 1970. Visual identification of people by computer (Tech. rep. AL:130). 

Stanford, CA. 

Marangoni, M. Tutorial: Introdução à Visão Computacional usando OpenCV. 

Universidade Presbiteriana Mackenzie, 2009. 

Marques filho, O.; Vieira neto, H. Processamento Digital de Imagens, Rio de Janeiro: 

Brasport, 1999. ISBN 8574520098 

Viola, P; Jones, M. Rapid Object Detection using a Boosted Cascade of Simple Features, 

Mitsubishi Electr. Res. Labs., Cambridge, MA, USA, 2001. 

Jain, V; Learned-Miller, E. FDDB: A Benchmark for Face Detection in Unconstrained 

Settings.Technical Report UM-CS-2010-009, Dept. of Computer Science, University of 

Massachusetts, Amherst. 2010. 

 

 

  



 

251 

 

Artigos         Ciências Exatas e da Terra 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

AMPOLA DE CROOKES: PRÁTICA DEMONSTRATIVA UTILIZANDO 

LÂMPADA DE FLASH FOTOGRÁFICO  
 

Jósley Lélio Ferreira de Souza1, Ada Ruth Bertoti2 
 
1Discente de graduação em Engenharia Elétrica - IFBA. e-mail: jlfsouza.eng@gmail.com; 

 2 Professora de Química - IFBA. e-mail: rutbertoti@hotmail.com 

 

 

RESUMO: Visando uma maior abrangência na formação dos estudantes, são de reconhecida 

importância os componentes essenciais da formação profissional: teoria, prática e 

investigação. Assim, uma forma muito efetiva de aprendizado é repetir os experimentos que 

revolucionaram a ciência. Com este intuito, o presente trabalho apresenta uma prática de 

custo reduzido que possibilita o estudo sobre o princípio de funcionamento da ampola de 

Crookes, bem como a construção de um modelo semelhante para ser utilizado em 

demonstrações práticas aos alunos das disciplinas básicas dos cursos de ciências exatas. A 

ampola de Crookes foi um aparato de fundamental importância no desenvolvimento dos 

modelos atômicos modernos, mais especificamente no modelo atômico de Thompson, onde 

foi descoberta a existência do elétron e algumas de suas propriedades. Deste modo, fica visível 

a importância deste instrumento no desenvolvimento da química moderna. A demonstração 

em sala de aula, deste aparato técnico, auxilia no processo de aprendizagem de várias 

disciplinas devido a sua interdisciplinaridade, proporcionando maior entendimento e 

compreensão dos meios pelos quais se chegou a descoberta do elétron bem como da 

definição de algumas de suas propriedades. 

Palavras-chave: Baixo custo, ensino em Química, prática educacional. 

 

AMPOULE OF CROOKES: DEMO PRACTICE USING FLASH PHOTOGRAPHY LAMP 
 

ABSTRACT: Seeking greater scope in the education of students are of recognized importance 

the essential components of vocational training: theory, practice and investigation. A way very 

efficient of learning is to repeat the experiments that revolutionized the science. With this 

aim, the current work presents a practice of low cost who permits the study about the 

operation principle of the ampoule of Crookes, as well as, the construction of a model look 

like for be used in practice demonstrations at the students of basic courses of the exact 

sciences disciplines . The ampoule of Crookes was an apparatus of fundamental importance 

in the development of the modern atomic models, more specifically in the atomic model of 

Thompson, where was figured out the existence of the electron and some of his properties. 

This way, is easy to note the importance this instrument in the development of the modern 

chemistry. The demonstration in class, this technical apparatus, assists in the learning process 

in various disciplines, as it provides greater understanding of the comprehension of the means 

by which it arrived the electron discovery and definition of some of its properties. 

KEYWORDS: Low cost, teaching in the Chemistry, educational practice. 
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INTRODUÇÃO 

O processo de ensino por meio de atividades práticas, experimentos e demonstrações, 

em conjunto com as atividades teóricas, têm o potencial de tornar mais elucidativo, 

empolgante e satisfatório a aprendizagem dos conteúdos lecionados em sala de aula pelos 

professores aos alunos. 

No tangente aos conteúdos lecionados na disciplina de Química, muitos dos conceitos 

dados em sala de aula pouco encontram significado prático na vida cotidiana daqueles que 

têm contato com a matéria, tem-se a impressão de que a química está diretamente 

relacionada ao artificial, sintético, que traz apenas prejuízos e desvantagens. Quando na 

verdade ela é bastante importante e necessária, segundo (Silva; Santos, 2013), a química é a 

ciência que estuda, explica e dá sentido a tudo o que nos cerca, ela define a matéria desde a 

sua composição, estrutura, propriedades e as transformações pelas quais sofre, sendo 

essencialmente experimental.  

A ampola de Crookes é um experimento que desperta curiosidade nos estudantes 

devido a razão entre a simplicidade e relevância de informações. Desenhado por William 

Crookes, a sua concepção permitiu observar a existência de elétrons presente em gases sob 

baixa pressão. Como independentemente do gás presente dentro da ampola ocorria o efeito, 

constatou-se que todos possuíam o mesmo tipo de partícula. A experiência consistia em um 

tubo de vidro com dois eletrodos em suas extremidades, o tubo tinha uma saída que podia 

ser acoplada a uma bomba de vácuo, de forma a se poder diminuir a pressão do gás no tubo, 

ao conectar os terminais de uma fonte de alta tensão aos eletrodos do tubo de vidro era 

emitido radiação eletromagnética em comprimento de onda visível ao olho humano. Com a 

montagem referida, era possível estudar a passagem da corrente elétrica através de um vácuo 

adequado, aplicando-se alta tensão aos eletrodos (PIERES; DALT, 2011, p. 34). 

Neste sentido, foi desenvolvido um aparato experimental onde o foco principal foi a 

demonstração da passagem de elétrons em um tubo, sendo um equipamento de simples 

construção e com componentes bastante acessíveis, de modo que possa ser replicado e 

montado por qualquer pessoa que detenha conhecimentos básicos em eletrônica, seja alunos 

e ou professores. Com este equipamento, é possível vislumbrar o feixe de elétrons no interior 

de uma pequena lâmpada de flash fotográfico, mesmo efeito visualizado na Ampola de 

Crookes, como ficou conhecida, no final do século XIX. 
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OBJETIVO GERAL 

Este trabalho visa a construção de um experimento, de baixo custo, que simule o 

aparato técnico da ampola de vidro utilizado por William Crookes na descoberta do elétron. 

 

MATERIAL E METODOS 

O processo de desenvolvimento do presente trabalho foi dividido em duas etapas. 

Primeiramente, foi dado início ao estudo de como construir uma ampola de vidro com as 

características adequadas de funcionamento, mas devido a alguns materiais de difícil acesso 

como uma bomba de vácuo de alta rendimento, optou-se pela alternativa da lâmpada de flash 

fotográfico, a qual se mostrou eficiente na produção do dispositivo almejado. Na sequência 

buscou se projetar um circuito de alimentação para a lâmpada que atendesse aos pré-

requisitos de um dispositivo funcional e que não viesse a encarecer a construção do projeto. 

 

A AMPOLA DE CROOKES 

A lâmpada de xênon foi soldada como pode ser observada na Figura 1, simulando um 

tipo de configuração da ampola de Crookes, através da qual se vislumbra simular o 

experimento de descoberta do elétron realizada por Crookes em seu tubo de raios catódicos. 

O cátodo (fio preto) deverá estar conectado ao terminal negativo da fonte de alimentação, já 

o ânodo (fio vermelho) irá ficar conectado bem próximo, mas não deverá ficar em contato 

direto com o terminal positivo da fonte, como será explicado no próximo tópico. O ânodo e o 

cátodo estão em linha reta entre eles, e ao serem conectados à fonte de alta tensão contínua, 

é emitido um feixe luminoso que parte do cátodo em direção ao ânodo. Este efeito ocorre 

devido a transferência de elétrons do cátodo ao ânodo, que ao atravessar o espaço 

preenchido apenas com a presença de gases sob baixa pressão, mais especificamente o gás 

xenônio, excitam a camada eletrônica destes de modo a emitirem radiação eletromagnética 

em comprimento de onda visível ao olho humano. 
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Figura 1. Imagem de uma lâmpada de flash fotográfico, configurada de modo a 

simular o experimento da ampola de Crookes. O fio preto, à esquerda se encontra 

conecto ao cátodo, e o vermelho ao ânodo. IFBA, 2016. 

 

FONTE DE ALTA TENSÃO CONTÍNUA 

A fim de tornar possível o funcionamento do dispositivo, se fez necessário a construção 

de uma fonte de alta tensão contínua. Após comparação de vários métodos, a configuração 

que se mostrou mais viável em termos de facilidade de implementação e custos, foi o arranjo 

do multiplicador de tensão a diodos e capacitores em que foram utilizados os seguintes 

componentes: capacitores cerâmicos de 224 pF e diodos 1N4007. Uma topologia deste 

circuito pode ser observada na Figura 2, em que o circuito encontra se alimentado por uma 

fonte alternada de 220 V / 60 Hz (simulando a rede local). 

 

 
Figura 2. Imagem de um circuito multiplicador de tensão. IFBA, 2016. 

 

Um circuito multiplicador de tensão é um arranjo de capacitores e diodos retificadores, 

frequentemente utilizados para fornecer altas tensões em regime contínuo. Este tipo de 
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circuito usa o princípio de carregar capacitores em paralelo, de uma entrada alternada, e 

adicionar as tensões acopladas em série para obter tensões contínuas mais altas que a tensão 

da fonte. Podem ser conectados em série circuitos individuais de multiplicadores de tensão 

(frequentemente chamados estágios) para obter tensões de saída ainda mais elevadas.  

Neste ponto do projeto, se faz necessária extrema cautela na implementação, pois o 

circuito é alimentado diretamente com tensão alternada da rede elétrica, e sua saída é provida 

de tensão contínua em nível elevado da ordem de 3000V aproximadamente. 

O circuito foi montado em uma capa de caderno, capa dura de papelão, por se tratar de 

um material barato e acessível, além de se comportar como material isolante, “Figura 3”. 

 

 
Figura 3: Imagem do circuito montado em uma capa de caderno. IFBA, 2016. 

 

A fim de se realizar os testes necessários, o circuito foi conectado à rede elétrica e a 

lâmpada de xênon conectada ao circuito como pode ser visto na imagem da Figura 4. 

Para se obter o efeito desejado, indica se evitar o uso da chave S1 Figura 4, caso 

contrário, a lâmpada irá ter o mesmo comportamento de um flash, dando disparos 

consecutivos, o que é explicado devido ao processo de carga e descarga dos capacitores. No 

momento em que a tensão armazenada nos capacitores atinge o ponto de rigidez dielétrica 

do gás xênon no interior do bulbo da lâmpada, este entra em condução, descarregando os 

capacitores que estando alimentados pela rede elétrica, irão se carregar novamente repetindo 

o processo em um ciclo contínuo. 
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Figura 4: Imagem do circuito conectado à rede elétrica (V1), com a lâmpada ligada 

ao circuito. IFBA, 2016. 

 

O efeito desejado é obtido ao conectar o terminal do cátodo bem próximo ao ponto 

comum entre o capacitor C12 e o diodo D12, ver Figura 4. Isso se deve ao fato de o papel se 

comportar como uma resistência de alto valor, impedindo que a carga seja transferida 

imediatamente para a lâmpada. Na Figura 5, podemos observar o experimento em 

funcionamento, bem como as ligações necessárias. 

 

 
Figura 5: Imagem feita do circuito montado e em funcionamento. À esquerda, os 

conectores tipo jacaré estão conectados na rede elétrica (220 V / 60 Hz). À direita 

o conector tipo jacaré conectado próximo ao terminal positivo do circuito, mas 

sem tocá-lo. IFBA, 2016. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Quando o aparato está em funcionamento, conectado à fonte de alta tensão, podemos 

observar a lâmpada de xênon emitindo um brilho constante. O resultado pode ser melhor 
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observado na Figura 6, onde é mostrado em detalhes o efeito causado pela emissão de luz 

visível no interior da lâmpada de xênon, evidenciando deste modo o feixe de elétrons e 

elucidando o experimento de Crookes com efetividade.   

 

 
Figura 6: Imagem do feixe luminoso no interior do bulbo de vidro. IFBA, 2016. 

 

Quando avaliado a prática, por unanimidade os alunos declaram-se mais interessados e 

que elevaram a entendimento e compreensão do conteúdo apresentado, porque 

conseguiram pensar como o próprio descobridor dos elétrons.  

Aqui cabe salientar a dificuldade em demonstrar o efeito de repulsão sofrido pelos 

elétrons quando submetidos a campos elétricos. A dificuldade foi em virtude ao tamanho 

reduzido da lâmpada de flash fotográfico e deste modo, fica visível a necessidade de 

construção de uma ampola de maiores dimensões, sendo esta uma sugestão para trabalhos 

futuros. 

 

CONCLUSÃO 

Ao termino do presente trabalho, conclui se que os resultados obtidos foram 

satisfatórios na construção e elucidação do conteúdo, uma vez que com o uso do 

equipamento desenvolvido, possibilitou aos alunos visualizar o feixe luminoso no interior do 

tubo de raios catódicos. Este experimento contribui para a popularização da ciência uma vez 

que se priorizou a utilização de materiais de baixo custo e uso de ferramentas simples, o qual 

poderá ser reproduzido e operado facilmente. 
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RESUMO: Os frameworks web têm como objetivo facilitar o desenvolvimento de aplicações 

para internet. Entre os frameworks mais utilizados ganham destaque o Django, que utiliza a 

linguagem Python e o Ruby on Rails, que utiliza a linguagem Ruby. Este artigo tem o objetivo 

de realizar a comparação entre os frameworks citados. Os critérios analisados foram: curva de 

aprendizado, legibilidade da sintaxe da linguagem utilizada; padrões de projeto utilizados; 

quantidade de conceitos essenciais para início de desenvolvimento; tempo de configuração; 

tempo de desenvolvimento e reaproveitamento de componentes. Os resultados sugerem que 

ambas as ferramentas possuem características semelhantes e a adesão das mesmas pode 

depender de vários fatores. 

Palavras–chave: django, framework, ruby on rails. 

 

COMPARATIVE ANALYSIS BETWEEN RAPID APPLICATION DEVELOPMENT 

 

ABSTRACT: The web frameworks have the objective to facilitate the development of internet 

applications. Among the most commonly used frameworks are highlighted the Django, which 

uses Python and Ruby on Rails, which uses the Ruby language. This article is intended to 

perform a comparison of the frameworks mentioned. The criteria analyzed were: learning 

curve, readability of the syntax of the language used; design patterns used; amount of 

essential concepts for early development; configuration time; development time and reuse of 

componentes. The results suggest that both tools have similar characteristics and adherence 

there of may depend on several factors. 

KEYWORDS: django, framework, ruby on rails. 

 

INTRODUÇÃO 

Com o desenvolvimento da tecnologia, o mundo passou a depender cada vez mais dos 

produtos que são criados, aperfeiçoados e distribuídos ao mercado. 
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Empresas de tecnologia competem para entregar o mais rápido possível os seus produtos 

ao mercado consumidor com a melhor qualidade e com o melhor suporte. Para isso, as empresas 

de tecnologia procuram investir em novas tecnologias para melhor atender o mercado.   

Segundo Ricardo Mansano1, gerente do Centro de Inovação da IBM Brasil, 

“A falta de conhecimento é um problema global é crítico para os negócios, pois surge 

como um obstáculo para a adoção das tecnologias avançadas, fundamentais para o sucesso de 

qualquer organização.” 

A adesão a uma tecnologia pode depender de muitos fatores. Tais como seu suporte em 

longo prazo, expectativas de atualização e melhorias de segurança.  

Contudo, o mundo do desenvolvimento de software vem acompanhando o fortalecimento 

e amadurecimento de uma filosofia sobre propriedade e compartilhamento de conhecimento.  

O mundo do desenvolvimento de código aberto possibilitou que muitas pessoas pudessem 

interagir, contribuir com ferramentas existentes, criar e manter com a ajuda de outras pessoas 

de forma livre e descentralizada.  

Sendo assim, o desenvolvimento de software aberto é uma realidade com incontáveis 

ferramentas à disposição que podem ser usadas, atualizadas e mantidas por pessoas diferentes 

de lugares diferentes e culturas diferentes, conforme as definições do Open Source Initiative 

(2007). 

Desta maneira, foram escolhidas duas ferramentas de código aberto: Ruby On rails (RoR) 

e Django Web Framework. Estas duas ferramentas combinam tecnologia de ponta e 

conhecimento agregado. Buscando compreender melhor qual é o nível de adaptação necessária 

para a adoção destas ferramentas, foram aplicados testes para avaliar a curva de aprendizado e 

foi realizada a comparação entre os resultados apresentados. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Apresentação das ferramentas 

O Django surgiu na cidade de Lawrence no estado do Kansas nos Estados Unidos, como uma 

solução proprietária para o setor jornalístico, contudo em 2005 foi publicado com uma licença BSD2 

para toda a internet. O Django é uma caixa de ferramentas que permite aos desenvolvedores criar 

aplicações web de forma rápida utilizando o padrão de projeto MVC3 e se apoia fortemente nos 

princípios do Dont Repeat Yoursel - DRY para que o reaproveitamento de código seja levado ao 

máximo, otimizando o tempo de desenvolvimento. 

                                                           
1 https://www-03.ibm.com/press/br/pt/pressrelease/40147.wss 
2 Licença BSD - É uma autorização de utilização de código originalmente utilizada para sistemas operacionais. 
3 Model – View – Controler. 
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Encontramos em seu conjunto de soluções prontas, partes que ajudam na autenticação de usuários, 

mapeamento de URLS4, no tratamento de formulários, no upload de arquivos, na segurança de 

aplicações e na internacionalização de aplicações. 

O Ruby on Rails – RoR,  surgiu como um projeto pessoal de David Heinemeier Hansson e como 

uma solução proprietária para implementação de um gerenciador de projetos, o Basecamp e em 2003 

foi lançado ao público. 

É um conjunto de ferramentas prontas que promete agilizar o desenvolvimento de aplicações web 

que utilizam bancos de dados. O Rails atualmente é uma das ferramentas mais populares para o 

desenvolvimento web5, baseia-se no DRY para o aproveitamento de código.  

O Ruby on Rails traz consigo anos de desenvolvimento que resultaram em inúmeras 

funcionalidades como internacionalização de idiomas, moedas e datas, mapeamento de URLs, 

mapeamento de objetos para o modelo relacional, gerenciamento de sessão, gerenciamento de segurança 

na submissão de formulários web, gerenciamento de dependências e ferramentas para criação e 

manutenção de testes automatizados. 

 

Metodologia 

Foram desenvolvidas duas aplicações CRUD6, uma com cada framework estudado. As 

aplicações foram desenvolvidas por um aluno do curso de Sistemas para Internet. O aluno já 

possuía familiaridade com os frameworks analisados.  

Foi realizada uma pesquisa quantitativa sobre as aplicações construídas, que tem como 

objetivo traduzir em números os resultados e informações que serão analisadas e estudadas. 

(MORESI, 2003). 

Para quantificar a curva de aprendizado foram utilizados os seguintes tópicos: 

1. Curva de aprendizado 

2. Legibilidade da sintaxe da linguagem utilizada 

3. Padrões de projeto utilizados 

4. Quantidade de conceitos essenciais para início de desenvolvimento. 

5. Tempo de configuração 

6. Tempo de desenvolvimento 

7. Reaproveitamento de Componentes  

Todos os tópicos foram classificados por meio de pontuações, 0 é a pontuação mais baixa 

e 5 a pontuação mais alta, cada tópico com sua especificidade.  

                                                           
4 Uniform Resource Locator – Localizador Padrão de Recursos 
5 https://github.com/showcases/web-application-frameworks 
6 Termo utilizado para designar as quatro operações básicas em Banco de Dados Relacional. Criar, Ler, Atualizar 

e Deletar – Create, Read, Update, Delete. 
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Na legibilidade da sintaxe foram consideradas as abstrações apresentadas que não 

prejudicam o entendimento do código desenvolvido, como, por exemplo: se for preciso 

manipular ponteiros será pontuado com 0. 

Na utilização de padrões de projetos foi pontuado com 0 as ferramentas que não utilizam 

qualquer padrão de implementação e com 5 ferramentas que utilizam algum tipo de padrão de 

projeto.  

A quantidade de conceitos e técnicas necessárias para começar a desenvolver com a 

ferramenta foi pontuado da seguinte forma: quando se é necessário utilizar mais de 20 métodos 

para começar o desenvolvimento foi pontuado com 0, quando se é necessário utilizar até 15 

conceitos, foi pontuado com 1, até 10 técnicas foi pontuado com 2, até 8 conceitos foi pontuado 

com 3, até 6 conceitos foi pontuado com 4, até 4 conceitos foi pontuado com 5. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados da comparação feita entre as ferramentas serão apresentados a seguir por 

meio de tópicos. Em cada tópico será apresentado à pontuação e o critério utilizado. Por fim, 

será apresentada a pontuação final das ferramentas.  

 

Curva de aprendizado 

Os paradigmas de codificação mais conhecidos atualmente são o procedural e orientado 

a objetos.  

O paradigma procedural, também conhecido como Imperativo, foi o primeiro paradigma 

a existir e continua sendo o dominante. Segue o conceito de um estado e de ações que 

manipulam esse estado. (JUNGTHON; GOULART, 2009) 

No paradigma Orientado a Objetos o programa é uma coleção de objetos que interagem 

entre si, passando mensagens que manipulam seu estado (TUCKER; NOONAN, 2009).  

A construção de aplicações com o Ruby On rails e no Django Web Framework fazem o 

uso de um desses dois paradigmas ou os dois ao mesmo tempo. Por não saírem do senso comum 

da maioria dos desenvolvedores de aplicações web, os dois frameworks recebem a nota máxima 

de 5 nesta categoria.  

 

Legibilidade da sintaxe da linguagem utilizada 

O Django utiliza a linguagem Python de programação. Esta linguagem é focada na escrita 

e leitura concisa de códigos por humanos, ou seja, ler e escrever código se torna mais simples. 
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As ferramentas que utilizam Python como alicerce tendem a seguir o mesmo princípio (LUTZ, 

2013). Neste quesito, a pontuação foi 5. 

O Rails utiliza o Ruby como linguagem para codificação. Ruby é uma linguagem de 

sintaxe sucinta e compacta semelhante à Python, porém existem obscuridades como, por 

exemplo, métodos terminados sem a palavra ‘return’ retornarão o valor da última linha escrita. 

Portanto é necessário um cuidado maior na apreciação do código escrito, nesse quesito sua 

pontuação é 4. 

 

Padrões de projeto utilizados 

Segundo Gamma (2009), "Um padrão de projeto nomeia, abstrai e identifica os aspectos-

chave de uma estrutura de projeto comum para torná-la útil para a criação de um projeto 

orientado a objetos reutilizável." 

Sendo uma ferramenta moderna o Django faz uso de padrões de projetos e boas práticas. 

Podem ser utilizados os mais variados padrões de projetos com a ferramenta, sendo o MVC 

mais básico é fortemente recomendado pela ferramenta7. 

O Ruby on Rails é um framework moderno e faz uso de padrões de projetos e boas 

práticas de codificação, o principal padrão utilizado é o MVC, porém o Framework permite a 

utilização de quaisquer outros padrões, tais como: Decorator, Facade, etc8. Neste quesito, sua 

pontuação também é 5. 

 

Quantidade de conceitos essenciais para início de desenvolvimento 

Para uma pessoa iniciante com o framework Django, a quantidade de conceitos 

necessários para iniciar o desenvolvimento é alta, são pelo menos 10 conceitos. O MVC, 

métodos de organização de código, middlewares, sistema de autenticação, sistema de 

administração, métodos de resposta e renderização, definição de rotas e URL, construção de 

modelos de entidades, versionamento e migração do banco de dados via ferramenta. Sua 

pontuação nesse tópico foi 2. 

Para um uso adequado e eficiente do Rails, será necessário observar até 10 conceitos 

essenciais assim como no Django. Tais como: Utilização de mapeador de objetos, conceitos 

sobre versionamento de banco de dados, entendimento da estrutura REST para criação de URIs, 

entendimento sobre middlewares, sistema de autenticação, administração de gemas, modelo de 

                                                           
7 https://docs.djangoproject.com/pt-br/1.10/faq/general/#django-appears-to-be-a-mvc-framework-but-you-call-

the-controller-the-view-and-the-view-the-template-how-come-you-don-t-use-the-standard-names 
8 http://guides.rubyonrails.org/getting_started.html  
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construção para entidades, incorporação e extensão de estruturas de arquivos HTML parciais, 

sistema para controle e envio de e-mails pela aplicação, conceitos sobre o asset pipeline e 

serviço de arquivos estáticos. Sua pontuação nesse tópico foi 2. 

 
Tempo de configuração 

Um aspecto importante sobre a utilização de ferramentas é o tempo de configuração 

necessário para que o ambiente de desenvolvimento seja efetivamente utilizável. O Ruby on 

Rails é uma ferramenta que revolucionou o modo de escrita de aplicações web quando forçou 

o uso convenção pela configuração Convention Over Configuration (CPC), o usuário 

praticamente não precisa configurar nada para que o projeto funcione com o básico, sua nota 

nesse aspecto é no máxima 5. O Django é um Framework Web que também utiliza a técnica do 

CPC, portanto sua nota nesse quesito também é máxima 5. 

 

Tempo de desenvolvimento 

Foi realizado um estudo de caso em que se fazia necessário o desenvolvimento de um 

serviço web para publicação de vagas ou publicação de ofertas de serviços. Neste estudo, 

qualquer pessoa poderia adicionar uma vaga descrevendo o seu título e inserindo uma breve 

descrição sobre o cargo ou serviço ofertado. 

Após o estudo, base das duas ferramentas, foi iniciado o desenvolvimento do estudo de 

caso apresentado. 

O primeiro protótipo foi construído utilizando o RoR, para a criação de telas para 

inserção, edição, listagem, deleção (CRUD) foram consumidos 10 minutos desde a 

configuração até o levantamento do servidor web. Vale observar que o RoR utiliza de uma 

técnica chamada de Scaffold onde com apenas um comando nós podemos criar modelos de 

dados, visualizações, controladores e testes unitários. Sua nota neste aspecto não poderia ser 

menor que 5, nota máxima. 

Para a construção do protótipo utilizando o Django foram utilizados exatos 75 minutos. 

Apesar de ser uma ferramenta para desenvolvimento rápido o Django não conta com uma 

estrutura de Scaffold como o Rails o que nos leva a construir toda a base para a criação de um 

CRUD, contudo é necessário observar que para essa construção, nós não precisamos escrever 

muitas linhas de código, a maior parte do tempo foi necessária para criar uma interface 

amigável para o usuário interagir com a ferramenta. Por não haver uma metodologia de 

Scaffold o Django ficará com a nota 3. 



 

265 

 

Artigos         Ciências Exatas e da Terra 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

 

Reaproveitamento de componentes  

Um aspecto importante para a adoção de ferramentas RAD é o reaproveitamento de 

componentes prontos, esses componentes podem ser oriundos de uma mesma aplicação ou 

de outras aplicações como Plugins e projetos prontos. 

Com a utilização de tecnologias open source, esse reaproveitamento pôde ser ampliado 

para ferramentas de terceiros. Assim, o leque de componentes cresce gradativamente a 

medida que a comunidade de desenvolvedores passa a elaborar novos Plugins. 

Neste aspecto, as duas ferramentas analisadas possuem uma quantidade muito grande 

de componentes que podem ser reaproveitados. 

O RoR utiliza um gerenciador de pacotes chamado RubyGems, atualmente a quantidade 

de módulos prontos para uso em aplicações Ruby é de mais de 122.073 mil9. Nesse aspecto o 

RoR fica com a nota máxima 5. 

O Django é instalado por meio de um gerenciador de dependências chamado PIP10. 

Atualmente, a quantidade de módulos prontos para uso com o Django passa é de 86.688, o 

que é um número consideravelmente alto. Neste aspecto, o Django também recebe a 

pontuação máxima de 5. 

 

Pontuação final 

Como apresentado na seção de métodos, a análise dos frameworks se foi dada por meio 

do método quantitativo. Podemos observar na Tabela 1 que os frameworks obtiveram 

pontuação semelhante em vários critérios. A pontuação total da análise se deu através da 

soma dos pontos de cada critério.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
9 https://rubygems.org/stats 
10 https://pypi.python.org/pypi 

http://h/
http://h/
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Tabela 1.Pontuação final da analise das ferramentas de desenvolvimento ágil, Ruby on Rails e 

Django Framework. IFPB, 2016. 

 

 ------------------------- Pontuação --------------------------   

Frame

work 

Curva 

de 

Aprend

izado 

Legibili

dade 

da 

sintaxe 

da 

linguag

em 

utilizad

a 

Padr

ões 

de 

proje

to 

utiliz

ados 

Quantidad

e de 

conceitos 

essenciais 

para início 

de 

desenvolvi

mento 

Tempo 

de 

configur

ação 

Tempo de 

desenvolvi

mento 

 

Reaproveit

amento de 

Componen

tes 

TOT

AL 

Django 5 5 5 2 5 3 5 30 

Ruby 

on 

Rails 

5 4 5 2 5 5 
5 31 

 

 

CONCLUSÕES 

O desenvolvimento de aplicações é um campo vasto e complexo que está sempre em 

evolução. Novas tecnologias surgem a cada dia; porém apenas algumas acabam sendo 

realmente utilizadas por uma larga escala de pessoas. A disrupção e a mudança na 

utilização do que conhecemos para o novo às vezes pode ser traumatizante, se não for bem 

planejada e estudada. 

Adotar novas tecnologias como frameworks web já consolidadas no mercado para 

uma empresa, às vezes, pode ser um caminho difícil de seguir. Este trabalho apresentou 

parâmetros que podem ser utilizados para apoiar uma tomada de decisão. 

O Ruby On Rails se mostrou uma ferramenta consolidada e de princípios que 

consoam com as boas práticas do desenvolvimento de software. Somando sua pontuação, 

nós obtivemos o total de 31 pontos. O Django Web Framework também é uma ferramenta 

consolidada e de propósito claro e sua utilização é tão prática quanto à do Ruby On Rails. 

Em nossa avaliação, o Django somou 30 pontos. Como visto na Tabela 1. 

Levando em consideração os pontos apresentados, podemos concluir que as duas 

ferramentas são muito próximas e sua adoção em um ambiente corporativo precisará levar 

em consideração outros pontos não técnicos e que não foram abordados neste trabalho 
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como quantidade de desenvolvedores a disposição para contratação e afinidade com o 

ecossistema comunitário das linguagens base. 

O estudo de como utilizar na prática essas duas ferramentas em um ambiente empresarial 

pode ser considerado como uma etapa para trabalhos futuros, como a análise de desempenho 

entre equipes que utilizam as ferramentas supracitadas e equipes que não utilizam as 

ferramentas. 
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RESUMO: A análise da eletrodinâmica em meios em movimento apresenta um papel 

fundamental no desenvolvimento de comunicação entre dispositivos móveis. Nesse sentido, 

correções nas equações de Maxwell são necessárias usando os princípios da Teoria da 

Relatividade Especial. Este trabalho tem como objetivo apresentar resultados de simulações 

numéricas unidimensionais da propagação de ondas eletromagnéticas monocromáticas e 

linearmente polarizadas, o pulso gaussiano em particular, através de um meio dielétrico, com 

índice de refração η, que se move com uma velocidade constante não relativística em relação a 

um determinado referencial de laboratório. As equações de Maxwell-Minkowski são 

numericamente aproximadas utilizando como base as características do método numérico das 

Diferenças Finitas Dependentes do Tempo (FDTD) e assim é possível verificar que o 

movimento do meio defasa a onda em relação ao referencial em repouso, e também que no meio 

móvel, o vetor de Poynting é defasado em relação aos campos. 

Palavras–chave: distribuição de energia, eletromagnetismo aplicado, método numérico  

 

Modeling of a Rectangular Microstrip filter with Circular Deformation and DGS 

Deformation in the Ground Plane 

ABSTRACT: The analysis of the electrodynamics of moving media has great relevance in the 

development of communication between mobile devices. In this sense, corrections in 

Maxwell's equations are needed using the principles of the Special Relativity Theory. The 

objective of this work is to present the results of one-dimensional numerical simulations of 

propagation of the monochromatic electromagnetic waves and linearly polarized (the 

gaussian pulse in particular) through a dielectric medium with η refractive index, which moves 

with a non-relativistic constant speed, relative to a particular reference to laboratory. The 

Maxwell-Minkowski equations are numerically approximated using the characteristics of the 

numerical method of the Finite Differences in the Time Domain (FDTD) and it is noted that the 

dielectric medium movement causes a phase difference with respect to the laboratory frame, 

and also that the moving means, the Poynting vector is lagged relative to the field. 

KEYWORDS: electromagnetism applied, numerical methods, power distribution 

 

INTRODUÇÃO 

A obtenção de uma solução correta e completa de inúmeros problemas da Física e 

Engenharia exige o uso de princípios da relatividade. Esta observação permanece válida mesmo 

em sistemas que se movem a baixas velocidades, uma vez que os termos de primeira ordem em 

mailto:marcelo.mib00@gmail.com
mailto:elder2@ymail.com
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(v/c), razão que aparece no fator de Lorentz, muitas vezes tem um papel fundamental nas 

equações que descrevem os sistemas em estudo.  É fato notório que, quando a velocidade do 

meio isotrópico em movimento é pequena em comparação com a velocidade da luz, as equações 

de onda resultantes podem ser bastante simplificadas.  

Na Engenharia Elétrica, em particular, verifica-se a importância da relatividade no estudo 

da eletrodinâmica dos corpos em movimento, disciplina decisiva para engenheiros de energia, 

que são confrontados com problemas tais como: a justificativa de uma função de força (-dφ/dt) 

na equação de circuito de um loop em movimento; uma formulação correta das equações de 

Maxwell na rotação sistemas de coordenadas; as correntes parasitas induzidas, que têm de ser 

levadas em conta corretamente para a modelagem e simulação de solenoides atuadores de alta 

velocidade. Dentre os métodos computacionais conhecidos pelos bons resultados no tratamento 

das equações que regem a eletrodinâmica, destaca-se o Método das Diferenças Finitas (FD) 

geralmente no domínio do tempo, que trata de simples discretizações das equações de Maxwell 

na forma diferencial, utilizando as componentes de campo, ou os potenciais, de uma grade de 

pontos estruturados como incógnitas (rede).  

As Diferenças Finitas de forma geral, e o Método das Diferenças Finitas no Domínio do 

Tempo (FDTD), em particular, são muito eficientes e exigem poucas operações por ponto em 

uma grade computacional (YEE, 1966). O FDTD é um dos métodos mais comuns na CEM, e 

pode ser aplicado a uma grande variedade de problemas de micro-ondas, por exemplo. O 

método FDTD define quantidades de campo nos nós da grade e as equações de Maxwell são 

aproximadas por aplicação direta e explícita do esquema de diferenças finitas (ELSHERBENI, 

et al, 2009). Uma vez que a alteração do tamanho da célula não altera a definição de uma 

componente de campo, o método característico à base é considerado como sendo uma 

abordagem numérica mais adequada para resolver os problemas que envolvem a dispersão dos 

campos eletromagnéticos variáveis no tempo, tais como o movimento em um meio dielétrico. 

O propósito deste artigo é apresentar os resultados de uma investigação computacional 

sobre os efeitos relativísticos observados na propagação de uma onda eletromagnética 

rompendo um meio dielétrico com movimento uniforme. Obtivemos uma simulação numérica 

bem-sucedida de casos específicos com grande valor didático e científico. O trabalho está 

divido na seguinte forma: A seção II, Materiais e Métodos, está voltada para o desenvolvimento 

das equações de Maxwell em meios móveis e as principais etapas da construção do Método 

FDTD; Na seção III, Resultados e Discussão, temos a apresentação das simulações em FDTD 

do modelo unidimensional estudado. As considerações finais estão na seção IV, Conclusões. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

A técnica principal de soluções numéricas a ser investigada neste trabalho é o Método 

das Diferenças Finitas no Domínio do Tempo (FDTD), desenvolvido por K. S. Yee em 1966, 

que tem como base as equações de Maxwell na forma diferencial. Dentro das potencialidades 

deste método temos a possibilidade de resolver problemas que admitem soluções numéricas 

para um dado domínio espacial, tais como os campos elétricos e magnéticos que evoluem com 

o tempo, como os descritos pelas equações de Maxwell. O método FDTD é utilizado para 

analisar os principais parâmetros eletromagnéticos de um elemento irradiante qualquer. Pode 

ser utilizado, por exemplo, para analisar ondas eletromagnéticas reais por meio de simulações 

em uma região espacial finita, através de dados de amostras análogas às ondas propagando-se 

em um “espaço de dados computacionais”.  Além do uso para antenas, o método é ainda 

utilizado para simular o comportamento de circuitos de micro-ondas, interação biológica com 

ondas eletromagnéticas, ótica e sistemas de radar. 

 Os fatores limitantes desta ferramenta computacional são basicamente a memória e a 

velocidade de processamento do computador. Assim, o método FDTD calcula o campo em 

tempos e posições discretas dentro de uma rede estruturada conforme a representação gráfica 

apresentada na Figura 1. Estes campos podem ser representados como uma função de índices 

inteiros, f (i,j,k,n) = f(i ∆x, j ∆y, k ∆z, n ∆t), e como esse método faz uso das diferenças centrais, 

temos que: 

 𝑈(𝑥𝑖 , 𝑦𝑗 , 𝑧𝑘, 𝑡𝑛) = 𝑈(𝑖∆𝑥, 𝑖∆𝑦, 𝑖∆𝑧, 𝑛∆𝑡) = 𝑈𝑖,𝑗,𝑘
𝑛 , (1) 

onde U é o vetor campo magnético ou elétrico, ∆x, ∆y e ∆z são as dimensões da célula, ∆t é o 

intervalo entre as varreduras, i, j e k são os índices que localizam a célula na rede e n o índice 

da amostra no tempo. Em coordenadas cartesianas, temos uma grade retangular que permite a 

seguinte representação geométrica: 
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Figura 1. Célula de Yee contendo as componentes 

do Campo Eletromagnético no Método FDTD. 

 

 A propagação de campos eletromagnéticos na região livre de fontes é regida pelas bem 

conhecidas equações de Maxwell:  

 
�⃗⃗�𝑥�⃗⃗� = −

𝜕�⃗⃗�

𝜕𝑡
, 

(2.a) 

 
�⃗⃗�𝑥�⃗⃗� =

𝜕�⃗⃗⃗�

𝜕𝑡
, 

(2.b) 

 �⃗⃗�. �⃗⃗⃗� = 0, (2.c) 

 �⃗⃗�. �⃗⃗� = 0. (2.d) 

�⃗⃗�  e �⃗⃗⃗�  são, respectivamente, as intensidades dos campos elétrico e magnético; �⃗⃗⃗� = 𝜀0�⃗⃗� e �⃗⃗� =

𝜇0�⃗⃗⃗� são as densidades de fluxo elétrico e magnético; 𝜀0 e 𝜇0 são as constantes fundamentais, 

permissividade elétrica e permeabilidade magnética no vácuo. Para campos eletromagnéticos 

inseridos em um meio em movimento, adotamos as novas formas para as densidades de fluxo 

elétrico e magnético, �⃗⃗⃗� = 𝜀0�⃗⃗� + (
𝜂2−1

𝑐0
) �⃗�𝑋�⃗⃗⃗� e �⃗⃗� = 𝜇0�⃗⃗⃗� − (

𝜂2−1

𝑐0
) �⃗�𝑋�⃗⃗� (BLADEL, 1984), 

onde η é o índice de refração do meio e �⃗� o campo de velocidade do meio. As equações 

rotacionais, normalizadas e dependentes do tempo de Maxwell para os campos elétrico e 

magnético se propagando em um meio que se move com uma velocidade uniforme �⃗� = 𝑣�̂�, na 

ausência de fontes, são:  

 
�⃗⃗�𝑥�⃗⃗� − 𝛬𝑋

𝜕�⃗⃗�

𝜕𝑡
= −𝜇0

𝜕�⃗⃗⃗�

𝜕𝑡
, 

(3.a) 

 
�⃗⃗�𝑥�⃗⃗⃗� − 𝛬𝑋

𝜕�⃗⃗⃗�

𝜕𝑡
= 𝜀0

𝜕�⃗⃗�

𝜕𝑡
, 

(3.b) 
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onde 𝛬 = (
𝜂2−1

𝑐0
) �⃗� = �̃��̂�. Temos também que �⃗⃗� e �⃗⃗⃗� são vetores em três dimensões de maneira 

que, as equações (3.a) e (3.b) representam três equações cada. Sabendo que para cada caso 

estudado é necessário o conhecimento prévio das condições de contorno referentes à superfície 

em movimento S, iremos analisar o caso de uma onda plana viajando com velocidade uniforme 

na direção-z, onde o campo elétrico está orientado na direção-y e, por sua vez, o campo 

magnético está orientado na direção-x. Adotaremos as formas normalizadas para os campos: 

�⃗⃗⃗� → √𝜇0/𝜀0 �⃗⃗⃗� e �⃗⃗� →  √𝜀0/𝜇0 �⃗⃗�, e apenas os tensores diagonais para que nosso problema se 

reduza a um simples caso unidimensional. Procedendo desta forma teremos:  

 𝜕𝐸𝑦

𝜕𝑧
= �̃�𝑋

𝜕𝐸𝑦

𝜕𝑡
+

[𝜇𝑥𝑥]

𝑐0

𝜕𝐻𝑥

𝜕𝑡
, 

(4.a) 

 𝜕𝐻𝑥

𝜕𝑧
= �̃�𝑋

𝜕𝐻𝑥

𝜕𝑡
−

[𝜀𝑦𝑦]

𝑐0

𝜕𝐸𝑦

𝜕𝑡
 

(4.b) 

e as componentes de campo elétrico e magnético, 𝐻𝑧 = 𝐸𝑧 =constante, que admitiremos serem 

nulas. Em uma configuração desta natureza, descrevemos o problema de um meio material 

dielétrico, que se move com uma velocidade �⃗�, na presença de um campo eletromagnético pré-

existente e continuarão a existir mesmo após a retirada do material (BLADEL, 1973). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Aplicaremos agora as aproximações da teoria das diferenças finitas centrais para as 

derivadas temporais e espaciais nas equações (4.a) e (4.b) (SULLIVAN, 1995):  

 𝜕𝐸𝑦

𝜕𝑧
=

𝐸𝑦
𝑛+1/2(𝑖 + 1) − 𝐸𝑦

𝑛+1/2(𝑖)

∆𝑧
, 

(5.a) 

 𝜕𝐻𝑥

𝜕𝑧
=

𝐻𝑥
𝑛(𝑖 + 1/2) − 𝐻𝑥

𝑛(𝑖 − 1/2)

∆𝑧
, 

(5.b) 

 𝜕𝐸𝑦

𝜕𝑡
=

𝐸𝑦
𝑛+1/2(𝑖) − 𝐸𝑦

𝑛−1/2(𝑖)

∆𝑡
, 

(5.c) 

 𝜕𝐻𝑥

𝜕𝑡
=

𝐻𝑥
𝑛+1(𝑖 + 1/2) − 𝐻𝑥

𝑛(𝑖 + 1/2)

∆𝑧
. 

(5.d) 

 O tempo agora é especificado pelo índice “n”, isto é, o meio atual no tempo t=nΔt. Com 

as considerações iniciais definidas na seção anterior, nosso problema torna-se um simples caso 

unidimensional, onde teremos a sequência estrutural de intercalações mostrada na Figura 2: 
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Figura.2 - Intercalação dos Campos 𝐸𝑦 e 𝐻𝑥 no 

espaço e tempo da formulação FDTD.  

 

Um programador experiente poderá fazer uso dessas características e por meio das 

várias opções de linguagem de programação poderá elaborar as mais diversas simulações, sendo 

que a única diferença a ser observada é a mudança da especificação da posição nos vetores no 

programa (i+1/2 e i-1/2 é reescrito como i e i-1). Para calcular 𝐻𝑥(i+1/2), por exemplo, os 

valores vizinhos de 𝐸𝑦 em i e i+1 são necessários. De uma forma similar, para calcular 𝐸𝑦(i+1), 

o valor de  𝐻𝑥 em i+1/2 e i+1+1/2 são necessários. E assim, as equações (3.a) e (3.b) podem 

ser rearranjadas na forma de um algoritmo iterativo: 

 
𝐸𝑦

𝑛+1(𝑖) = 𝐸𝑦
𝑛(𝑖) − 𝐵1𝐻𝑥

𝑛−
1
2(𝑖 − 1) + 𝐵2𝐻𝑥

𝑛−
1
2(𝑖) + 𝐵3𝐻𝑥

𝑛+
1
2(𝑖), 

(5.a) 

 
𝐻𝑥

𝑛+
1
2(𝑖) = 𝐻𝑥

𝑛−
1
2(𝑖) + 𝐴1𝐸𝑦

𝑛(𝑖 + 1) − 𝐴2𝐸𝑦
𝑛+1(𝑖) + 𝐴3𝐸𝑦

𝑛(𝑖) 
(5.b) 

onde listamos abaixo os valores das constantes fundamentais do problema relativístico:  

 
𝐴1 =

𝑐0∆𝑡

𝜇𝑥𝑥∆𝑧
,   𝐴2 =

�̃�𝑐0

𝜇𝑥𝑥
,   𝐴3 = 𝐴2 − 𝐴1, 

(6.a) 

 
𝐵1 =

𝑐0∆𝑡

𝜀𝑦𝑦∆𝑧
,   𝐵2 =

�̃�𝑐0

𝜀𝑦𝑦
,   𝐵3 = 𝐴1 − 𝐴2. 

(6.b) 

 É importante enfatizar que cálculos são intercalados no espaço e no tempo de maneira 

que, para determinarmos o novo valor de 𝐸𝑦 na equação (5.a), por exemplo, necessitamos do 

valor prévio de 𝐸𝑦 e do valor recente de 𝐻𝑥. Trata-se do paradigma fundamental do método 

FDTD. Apesar da similaridade das equações (5.a) e (5.b), elas diferem por uma considerável 
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ordem de magnitude devido aos valores das constantes fundamentais, 𝜇0 e 𝜀0, e isso provocará 

uma diferença significativa nos valores de 𝐸𝑦 e 𝐻𝑥.  

 Adotando as unidades gaussianas e sabendo que a onda eletromagnética não pode viajar 

mais veloz que 𝑐0, a velocidade da luz no espaço livre, para se propagar na distância de uma 

célula computacional, ela requer um tempo mínimo de ∆t=∆z/𝑐0. Uma vez que o tamanho da 

célula ∆z for escolhido, generalização desta argumentação nos conduz à conhecida “condição 

de Courant” (SULLIVAN, 1995):  

 
∆𝑡 ≤

∆𝑧

√𝑁𝑐0

 
(7) 

onde “N” é o número de dimensões. Por uma questão de simplicidade nos cálculos, iremos 

considerar √𝑁=2 no espaço livre para nossos problemas unidimensionais. As condições de 

contorno absorvedoras são necessárias para garantir a reflexão dos campos �⃗⃗� e �⃗⃗⃗� no problema 

espacial. Normalmente, no cálculo do campo �⃗⃗�, necessitamos conhecer os valores em torno de 

�⃗⃗⃗�. Sabemos que não existem fontes fora do espaço do problema, portanto, os campos na borda 

deve ser estar se propagando para fora. Usaremos esses dois fatos para estimar o valor no final, 

usando o valor próximo a ele. Supondo que estamos olhando para uma condição de contorno, 

no final, onde i=0. Se a onda se propaga na direção da fronteira do espaço livre, com velocidade 

𝑐0, então, em um passo de tempo do algoritmo FDTD, ela percorre:  

 
Distância = 𝑐0∆𝑡 = 𝑐0

∆𝑧

2𝑐0
=

∆𝑧

2
. 

(8) 

A equação (8), basicamente, explica que são necessários dois passos de tempo para uma 

frente de onda atravessar uma célula. Uma condição de contorno aceitável pode ser:   

 𝐸y
𝑛(0) = 𝐸1

𝑛−2(1), (9) 

que é relativamente fácil de ser implementada, simplesmente armazenando um valor de 𝐸𝑦
𝑛(1) 

para dois passos de tempo que é, então, alocado em 𝐸𝑦
𝑛(0). Um pulso eletromagnético é um 

ente físico de alta energia e de largo espectro, oriundo de fenômenos naturais, tais como 

explosões solares ou estelares, explosões nucleares ou mesmo de grandes correntes elétricas. 

 Iniciamos reescrevendo as equações (5.a) e (5.b) na forma de código computacional 

(bem aceito em Linguagem C, Matlab ou Maple), e obtemos as expressões: 
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   𝐸𝑦[𝑖] = 𝐸𝑦[𝑖] − 𝐵1𝐻𝑥[𝑖 − 1] + 𝐵2𝐻𝑥[𝑖] + 𝐵3𝐻𝑥[𝑖], (10.a) 

 𝐻𝑥[𝑖] = 𝐻𝑥[𝑖] + 𝐴1𝐸𝑦[𝑖 + 1] − 𝐴2𝐸𝑦[𝑖] + 𝐴3𝐸𝑦[𝑖]. (10.b) 

 O resultado apresentado nesta seção é a simulação unidimensional de um pulso 

eletromagnético, na forma de um pulso gaussiano, rompendo um meio dielétrico S localizado 

no centro do problema espacial (com 𝜀 ≠ 𝜀𝑦𝑦):  

 
𝐸𝑦(𝑖) = exp (−

1

2
(

𝑡0 − 𝑡

12
)

2

). 
(11) 

 A variação do parâmetro T controla a propagação do pulso se propagando no espaço 

(Figura 3) no algoritmo gerador do pulso eletromagnético no meio em movimento: 

 

 

Figura 3. a) Comportamento do campo elétrico. b) Comportamento do campo magnético. 

Parâmetros da simulação estável (com condições absorvedoras): 𝑡0 = 40 𝑠, v=1m/s, N=200 

células, 𝐴2 = 𝐴3 = 0.5/𝜀 e 𝐵2 = 𝐵3 = 0.5/𝜀. 

 

Define-se o vetor de Poynting como sendo a grandeza importante na física que 

representa a densidade direcional do fluxo de energia, ou a quantidade de energia transferida 

por unidade de área (𝑊𝑎𝑡𝑡𝑠 · 𝑚−2), de um campo eletromagnético (COMPTON, et al, 1964). 

É definido, matematicamente, pela operação: 

 𝑆 = �⃗⃗�𝑋�⃗⃗⃗�. (12) 

É possível visualizar a diferença de fase na propagação do vetor Poynting na Figura 4: 
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Figura 4. Representação do Vetor de Poynting. Parâmetros da 

simulação estável: 𝑡0 = 40 𝑠, v=1m/s, N=200 células, 𝐴2 =

𝐴3 = 0.5/𝜀 e 𝐵2 = 𝐵3 = 0.5/𝜀. 

  

CONCLUSÕES 

Este estudo demonstrou que o método característico, baseado numericamente na 

resolução equações de Maxwell-Minkowski é bem eficiente, do ponto de vista didático, para a 

descrição da propagação de pulsos eletromagnéticos rompendo meios dielétricos, que se 

movem unidimensionalmente com velocidade constante. Observa-se aqui, que a velocidade do 

meio faz com que a onda se defase em relação a que se propagaria no meio em repouso, e o 

mais importante, que o fluxo de energia da onda, dado pelo vetor de Poynting, está fora de fase 

com os campos.  Já que a velocidade do meio controla a diferença de fase entre o fluxo de 

energia e o vetor de onda, então poderá existir uma velocidade na qual o vetor de onda e o vetor 

de Poynting estejam antiparalelos. Tal propriedade é encontrada em metamateriais, e assim a 

relação entre a propagação de ondas em meios móveis com a propagação destas em 

metamateriais poderá ser explorada em trabalhos futuros. 
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RESUMO: O estudo da análise de redes tem suas origens na teoria dos grafos, um ramo da 

matemática. Assim, uma rede é um grafo constituído de um conjunto de elementos chamados 

vértices ou nós, que são ligados por outro conjunto de elementos chamados de arestas que 

fazem conexões com os vértices. Exemplos de redes são a Internet, a World Wide Web, redes 

sociais com diversos tipos de conexão entre os indivíduos, dentre outras. Uma rede social é 

um conjunto de pessoas ou grupos de pessoas com algum padrão de contato ou interação. A 

colaboração científica pode ser definida como a interação que facilita a realização de tarefas 

e o compartilhamento do significado desta tarefa, relacionada a um objetivo maior 

compartilhado entre dois ou mais pesquisadores. Neste contexto, o objetivo deste estudo foi 

identificar e estudar a rede de colaboração científica, segundo o critério de coautoria, formada 

por docentes/pesquisadores do IFBA – Campus Simões Filho para compreender como ocorre 

a colaboração no contexto acadêmico e identificar o modelo de rede pertinente e as 

implicações desse modelo nas comunidades às que pertencem os pesquisadores. Para discutir 

e caracterizar as redes de colaboração utilizamos três medidas de centralidade comumente 

aplicadas em estudos de Análise de Redes Sociais: centralidade de grau, centralidade de 

proximidade e centralidade de intermediação e os índices e parâmetros de Redes Complexas. 

Os resultados preliminares indicam redes com topologia small world. 

Palavras–chave: análise de redes sociais, campus Simões Filho, docentes, rede.  

 

ANÁLISE DA COLABORAÇÃO CIENTÍFICA NO IF POR MEIO DE REDES DE 

COAUTORIA 
 

ABSTRACT: The network analysis study has its origins in graph theory, a branch of 

mathematics. A network is a graph consists of a set of elements called vertices, which are 

connected by another set of elements called edges that make connections to the vertices. 

Examples of networks are the Internet, the World Wide Web, social networks with different 

types of connection between individuals, among others. A social network is a set of people 

with a contact pattern or interaction.  Scientific collaboration is the interaction that facilitates 

the execution of tasks and the sharing of the meaning of this task, related to a larger goal 

shared between two or more researchers.  In this context, the aim of this study was to identify 

and study the scientific collaboration network, according to the criterion of co-authorship, 

formed by teachers / researchers IFBA - Campus Simões Filho to understand how does the 
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mailto:Lucas-leandro1@live.com
mailto:Paulo-ricki@hotmail.com
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collaboration in the academic context and identify the relevant network model and the 

implications of this model in the communities they belong to the researchers. To discuss and 

characterize the collaborative networks use complex networks indices and centrality 

measures applied in analysis of studies of social networks: the centrality of degree, closeness 

and intermediation. Preliminary results indicate networks with small world topology.  

KEYWORDS: social network analysis, campus Simões Filho, teachers, network. 
 

INTRODUÇÃO 

O estudo de redes tem suas origens na teoria dos grafos. Uma rede é um grafo constituído 

de um conjunto de elementos chamados vértices ou nós, que são ligados por outro conjunto de 

elementos chamados de arestas que fazem conexões com os vértices. Exemplos de redes são a 

Internet, redes sociais com diversos tipos de conexão entre os indivíduos, redes de citações 

entre artigos, dentre outras (NEWMAN, 2003). 

Uma rede social é um conjunto de pessoas ou grupos de pessoas com algum padrão de 

contato ou interação entre elas (WASSERMAN; FAUST, 1997).  

A colaboração científica pode ser definida como a interação que facilita a realização de 

tarefas e o compartilhamento do significado desta tarefa, relacionada a um objetivo maior 

compartilhado entre dois ou mais cientistas (SONNENWALD, 2006). Segundo Andrade et Al 

(2014), este tema vem sendo estudado nos últimos anos por diversos autores.  

Para discutir e caracterizar as relações de colaboração foram utilizadas três medidas de 

centralidade comumente aplicadas em estudos de Análise de Redes Sociais (ARS): centralidade 

de grau, centralidade de proximidade e centralidade de intermediação.  

A centralidade de grau foca a importância de um ator nas simples conexões que este 

estabelece com os atores vizinhos, e é quantificada pelo grau do vértice. A centralidade de 

proximidade quantifica o quanto o vértice que representa o ator está próximo de todos os demais 

vértices da rede. A centralidade de intermediação está relacionada com o fluxo de informações 

na rede (WASSERMAN; FAUST, 1997).  

Também utilizamos os índices da teoria de redes complexas. Os índices comumente 

usados são o caminho mínimo médio L e o coeficiente de aglomeração médio C. Com estes 

índices podemos caracterizar uma rede como aleatória, livre de escala ou small world, que são 

os modelos mais difundidos. Uma rede apresenta o comportamento small world se seu 

coeficiente de aglomeração médio C for muito maior que o coeficiente de aglomeração de uma 

rede aleatória Cr e se seu caminho mínimo médio L for comparável com o caminho mínimo 

médio da rede aleatória Lr correspondente (WATTS, STROGATZ, 1998). 
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O objetivo deste estudo foi identificar e estudar a rede de colaboração científica  formada 

por docentes/pesquisadores do IFBA – Campus Simões Filho para compreender como ocorre a 

colaboração no contexto academico e identificar o modelo de rede pertinente e as implicações 

desse modelo nas comunidades às que pertencem os pesquisadores. 

 

METODOLOGIA  

Esta pesquisa usa uma abordagem quantitativa, com objetivos de pesquisa exploratória, 

evoluindo a pesquisa descritiva. Considera-se exploratória por ser realizada uma investigação 

sobre a colaboração em comunidades científicas, um assunto com um vasto campo a ser 

explorado. Com relação ao aspecto descritivo, associa-se às questões de expor características 

de determinada população (e.g. pesquisadores e docentes) estabelecendo relações entre redes 

de colaboração científica e a coautoria. 

Para realizar a pesquisa proposta, analisamos os currículos Lattes dos 

docentes/pesquisadores do campus Simões Filho cadastrados na Plataforma Lattes11.  Alguns 

pesquisadores não possuíam currículo Lattes ou não tinham produção bibliográfica no período 

analisado. Especificamente analisamos as produções bibliográficas (artigos em periódicos, 

trabalhos em anais, livros e/ou capítulos de livro). A partir destes dados analisamos os 

docentes/pesquisadores e suas produções bibliográficas por meio de redes de coautoria. Os 

docentes são coautores se publicaram juntos. 

O lócus da pesquisa foi o IFBA – Campus Simões Filho e os sujeitos da pesquisa foram 

os docentes/pesquisadores. Cabe observar que o período escolhido para análise foi 2005 a 2015.   

Os dados coletados passaram por um processo de limpeza no editor de textos Microsoft 

Word e depois foram salvos no bloco de notas para facilitar a manuseio e padronização, como 

também, porque o arquivo no formato txt é compatível com os programas específicos para a 

criação e análise de redes sociais e complexas. 

Nesta etapa foi feita uma padronização dos dados. Alguns autores tinham o nome escrito 

de várias formas, gerando erros e distorções, o que nos levou a uma revisão detalhada dos dados.  

Em seguida, com o auxílio do software Ucinet foram geradas as redes no formato do 

software Pajek e os índices e parâmetros das redes sociais e complexas foram calculados com 

os softwares Pajek e Ucinet.   

 

 

                                                           
11 http://lattes.cnpq.br/ 



 

281 

 

Artigos         Ciências Exatas e da Terra 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A Figura 1 apresenta a rede de coautoria da Produção Bibliográfica dos docentes do 

Campus Simões Filho. Os vértices são os docentes e as arestas são as produções bibliográficas 

escritas em coautoria. Os docentes são coautores se escreveram e publicaram juntos.  

 

Figura 1. Grafo da rede de docentes da Produção Bibliográfica. IFBA, 2016 

 

A rede é desconectada e apresenta 334 vértices e 35 componentes. Observamos 13 

vértices isolados, ou seja, docentes que escreveram sozinhos (não escreveram em coautoria). 

Nas análises identificamos grupos (componentes) de docentes que publicam em coautoria 

com pesquisadores dos seus respectivos grupos de pesquisa e de outras instituições e que não 

há muita conexão com docentes do próprio campus. 

Na Tabela 1 apresentamos os índices e parâmetros da Teoria de Redes para a Produção 

Bibliográfica dos docentes. O Cr é o coeficiente de aglomeração da rede aleatória e o Lr o 

caminho mínimo médio da rede aleatória. 

 

Tabela 1. Índices da Teoria de Redes. IFBA, 2016. 

 

Índices da Teoria de Redes 

Número de vértices (n) 334 

Número de componentes 35 

Densidade (∆) 0.022 

Diâmetro (d) 3 

Coeficiente de aglomeração (Cws) 0.889 

Coeficiente de aglomeração médio - rede aleatória 0.019 

Caminho mínimo médio (L) 1.756 
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Caminho mínimo médio - rede aleatória (Lr) 3.151 

Grau médio (z) 7.461 

 

 A densidade é baixa indicando uma rede de colaboração com baixo grau de 

conectividade. O pequeno diâmetro 3  revela que há pouca interação na rede, pois é uma rede 

desconectada. 

A partir da Figura 1 é possível observar que a rede apresenta uma conexão isolada entre 

grupos de vértices. Estes grupos apresentam díades (ligação direta entre dois atores) e tríades 

(ligação direta ou indireta entre três atores) havendo casos de vários vértices ligados direta ou 

indiretamente através de um nó central onde um vértice centralizado recebe conexões dos 

demais atores. Essa posição central pode comportar-se de forma positiva ou negativa na rede, 

pois pode servir como intensificador e incentivador de atores distantes ou distorcer e 

interromper a informação entre os pontos extremos da rede. 

A Tabela 2 apresenta os 10 maiores índices obtidos para as centralidades de grau (CG), 

de proximidade (CP) e de intermediação (CI) de 10 docentes pesquisadores do campus para as 

Produções Bibliográficas. Os pesquisadores são apresentados com a letra P (pesquisador) 

seguida do número do seu vértice correspondente. 

 

Tabela 2. Centralidades de Grau, Proximidade e Intermediação. IFBA, 2016. 

 
Vértices Centralidade 

Grau 

Vértices Centralidade 

Proximidade 

Vértices Centralidade 

Intermediação 

167 255 167 0.389 167 3.323 

16 69 16 0.327 16 0.341 

259 54 52 0.327 52 0.219 

275 51 215 0.317 7 0.199 

7 43 200 0.316 275 0.153 

200 41 27 0.316 259 0.141 

215 40 259 0.315 200 0.138 

290 33 275 0.315 215 0.121 

52 28 290 0.315 290 0.098 

27 26 7 0.314 27 0.009 

 

Observamos que os vértices 167 e 16 apresentam as maiores centralidades de grau, 

proximidade e intermediação. Podem ser atores importantes na dinâmica da circulação da 

informação na rede e contato entre os docentes. 

Um vértice não influencia a disseminação do conhecimento unicamente por meio dos 

laços diretos que mantém, mas também por sua habilidade de intermediar relações entre outros 

atores que não estão ligados diretamente. Supõem-se que os docentes com maiores 

centralidades contribuem para impulsionar a troca de informações. Por outro lado, a posição 
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dos docentes também pode ter um aspecto negativo na rede, pois se forem retirados o fluxo de 

informações entre os atores pode ser interrompido, o que poderá provocar o desequilíbrio da 

rede. 

 

CONCLUSÕES 

As redes tendem a topologia small-world (maior articulação). Os docentes publicam com 

grupos de pesquisa de outras Instituições e pouco com docentes do campus. Supõem-se que 

publicam com grupos de pesquisas das suas áreas específicas, orientandos ou com ex-

orientadores.  

A maior aglomeração em alguns componentes indica o compartilhamento de 

conhecimentos em áreas específicas. Esse conjunto de atores apresenta, provavelmente, laços 

fortes, diretos, frequentes e intensos.  

Faz-se necessário o aumento da colaboração em coautoria entre os docentes do Campus 

e incentivo a parcerias multi/interdisciplinares. 
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RESUMO: Em um ambiente virtualizado, apesar de isoladas, as máquinas virtuais distintas 

compartilham o mesmo hardware. Nesse contexto, os limites desse isolamento são 

questionáveis, uma vez que a contenção por recursos de hardware irá acontecer da mesma 

forma (ou pior) do que em um ambiente não virtualizado. A análise proposta neste artigo 

consiste em observar a disponibilidade de um servidor web durante um ataque a uma máquina 

virtual que compartilha o mesmo ambiente de hardware. Esse artigo apresenta testes e 

experimentos que demonstram o impacto sofrido em um servidor Web durante ataques de 

negação de serviço (DoS – do inglês Denial of Service) em uma máquina distinta e 

supostamente isolada, a partir de métricas de desempenho de rede, obtidas por ferramentas 

como Siege e Netstat. 

Palavras–chave: computação na nuvem, virtualização, segurança de redes. 

 

Analysis of a Web server Availability During Denial of Service Attacks in 

Virtualized Environment 
 

ABSTRACT: In a virtualized environment, although isolated, different machines still share the 

same hardware. In this context, it is possible to question the limits of this isolation, since there 

is contention for hardware resources in the same way (or even worse) than non-virtualized 

environments. The proposed analysis presented in this paper consists in observing the 

availability of a web server during an attack on a virtual machine which shares the same 

hardware. This article describes tests and experiments that demonstrate the impact suffered by 

a Web server under a denial of service (DoS) attack in a separated and supposedly isolated 

virtual machine, obtained from network performance tools like Siege and Netstat. 

KEYWORDS: cloud computing, virtualization, network sercurity. 

 

INTRODUÇÃO 

Ambientes virtualizados trazem inúmeros benefícios às empresas, principalmente em 

questões financeiras, já que o uso de máquinas virtuais (VM – do inglês Virtual Machine) 

proporciona economia em diversos fatores, como gerencia de TI, aquisição de hardware, gastos 
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com energia, disponibilização de espaço físico e refrigeração. Graças a esse tipo de tecnologia, 

cada vez mais ambientes corporativos se utilizam de soluções baseadas em virtualização. 

O funcionamento desses ambientes se baseia em máquinas distintas que compartilham 

um ambiente de hardware comum através de um hipervisor, que segundo (YE et al, 2010) 

fornece uma abstração a nível de software em que, o sistema operacional e as aplicações que 

são executadas nele não sofrem alterações ou necessitem ter conhecimento de que estão em um 

ambiente virtualizado. Nessas condições, é seguido um conceito de isolamento em que cada 

máquina virtual presente é independente das outras. Não obstante, ainda assim existe um 

ambiente de hardware (CPU, memória, disco, rede etc.) comum ao conjunto de software (VMs, 

SOs, aplicações etc.) que é executado. Desse modo, o limite do isolamento entre máquinas 

virtuais distintas é questionável em situações onde existe um esgotamento de recursos de uma 

VM, como no caso de ataques DoS. Resta a dúvida: qual o impacto no desempenho das outras 

VMs no mesmo ambiente? 

Em (NIKOUNIA AND MOHAMMADI ,2015) os autores realizaram um estudo sobre a 

perda de desempenho de uma máquina virtual pela interferência de um vizinho que está 

consumindo muitos recursos. Usando um simulador de carga eles analisaram o nível dessa 

interferência e concluíram que em um ambiente compartilhado virtualmente uma máquina 

virtual pode ter seu desempenho comprometido, de modo que essa degradação é até 16 vezes 

maior do que em um sistema convencional. 

No artigo (SHEA AND LIU,2013) os autores analisam o desempenho de máquinas virtuais 

enquanto a máquina real está sofrendo um ataque de negação de serviço. Foram analisados os 

hipervisores Xenserver, KVM e OpenVZ, além de uma máquina física sem virtualização. As 

métricas utilizadas foram: tempo de resposta do processador; quantidade de bytes e a velocidade 

para escrita e leitura na memória; acesso ao disco; e o atraso de protocolos de rede. Após a 

pesquisa os autores confirmaram o impacto no desempenho das máquinas virtualizadas e 

concluíram que esse impacto está relacionado com o número de interrupções geradas pela 

chegada de novos pacotes de rede. 

Esta pesquisa visa analisar o nível de isolamento entre as máquinas virtuais fazendo uso 

de um cenário em um ambiente virtualizado com duas VMs, sendo uma atacada por negação 

de serviço e outra um Servidor Web. Ambas compartilham recursos de hardware e também 

máquinas físicas atuando como clientes web e atacantes. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

 Foi construído um cenário de testes para a realização de experimentos que 

comprovassem a hipótese proposta nesse artigo, de que existe impacto no desempenho das VMs 

quando uma está sofrendo um ataque DoS. Tais experimentos foram realizados em um ambiente 

criado para essa finalidade e configurado de acordo com a Figura 1. 

 

 

Figura 1. Cenário criado para o experimento. 

 O servidor utilizado dispunha de um processador Intel i7 de quatro núcleos, 32GB de 

memória RAM, um disco rígido de 1TB e duas interfaces de rede GigabitEthernet. O sistema 

operacional utilizado como hipervisor foi o XenServer da Citrix Systems Inc., versão 7.2.15.11. 

Neste servidor foram criadas duas máquinas virtuais idênticas, possuindo 1 núcleo de 

processador virtual, 1GB de memória RAM, 10GB de disco rígido e uma interface de rede 

virtual. O sistema operacional utilizado nas VMs foi o Debian GNU/Linux versão 8.5. As duas 

máquinas virtuais executaram o servidor Web Apache versão 2. 
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 Nas máquinas atacantes, clientes e mestre também foram utilizadas VMs cujas 

configurações são: um processador virtual, 256GB de memória RAM, 40GB de disco rígido e 

uma interface de rede FastEthernet. Cada VM rodou em uma máquina física com as seguintes 

configurações: um processador Intel i5, 8GB de memória RAM, um disco rígido de 500GB e 

uma interface de rede FastEthernet. O sistema operacional utilizado como hospedeiro foi o 

Windows 7. Outra particularidade é que as VMs foram levantadas através do Vagrant.  

 O Vagrant é uma ferramenta que maximiza a produtividade e flexibilidade a 

portabilidade de máquinas virtuais, de modo que proporciona a construção de ambientes de 

trabalho de maneira simples e rápida, por meio de outros programas de virtualização como o 

VMware e o VirtualBox. No caso dos experimentos realizados neste trabalho foi utilizado o 

VirtualBox. 

 O switch utilizado foi um Cisco Catalyst 2960 com 24 portas FastEthernet e 2 portas 

GigabitEthernet. O sistema operacional utilizado no ativo de rede foi o IOS (Internetwork 

Operating System) versão 12.2. É importante frisar que apesar de todo o tráfego dos 

experimentos passarem por um único switch físico, as máquinas VM1 (atacado) e VM2 

(monitorado) foram configuradas em redes lógicas diferentes, estabelecidas internamente no 

hipervisor. 

 Para os experimentos foram criados scripts escritos em linguagem Shell visando 

automatizar, facilitar e aprimorar a execução dos mesmos. A Figura 2 traz detalhes da hierarquia 

de funcionamento de tais scripts. 

 

Figura 2. Esquema de funcionamento dos scripts. 
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 Os experimentos consistem em duas fases distintas, sendo elas: execução e coleta. A 

fase de execução é composta por sessenta rodadas, sendo elas 30 sem a ocorrência de ataque e 

30 com a ocorrência de ataque. 

 Uma vez que o ambiente de rede está preparado é executado o script master.sh, que é 

responsável por executar todos os outros scripts e iniciar a ferramenta stress-ng na VM1 

(atacado), através de uma sessão usando o SSH (Secure Shell) e da execução do script 

atacado.sh. Essa ferramenta causa um “stress” na máquina, aumentando o uso do processador, 

disco, memória e I/O. O objetivo do uso desta aplicação é deixar o ambiente mais real, pois em 

situações comuns servidores na Internet estão em constante trabalho a partir de uma alta 

demanda de solicitações. Na VM2 (monitorado) o script monitorado.sh é executado com o 

intuito de também inicializar a ferramenta stress-ng. 

 Logo em seguida, ainda através do script monitorado.sh na VM2 (monitorado), o 

Netstat é inicializado. Esta ferramenta é utilizada para obter informações a respeito das 

conexões de rede, tabela de roteamento e outras estatísticas ligadas à interface de rede. 

O próximo passo é a execução, nas máquinas clientes, do script cliente.sh que inicia a 

ferramenta Siege, cuja função é simular clientes Web. Cada um dos seis clientes simula, através 

do Siege, 100 clientes Web requisitando conexões simultaneamente. 

  Após as 30 primeiras rodadas é iniciada então a fase com ataque. Para tal, além de 

repetir as ações descritas acima, também é executado nas máquinas atacantes o script slave.sh. 

Seu funcionamento consiste em inicialmente usar o comando Linux ethtool, que altera a 

velocidade das placas de rede. Nesse caso, essa ferramenta foi utilizada para limitar a 

velocidade a 10Mbps. O motivo dessa alteração é simular que apenas uma parte do ataque 

efetivamente atinge o alvo, tendo em vista que uma grande parcela dos pacotes enviados é 

bloqueada em um eventual firewall do provedor de computação na nuvem. Em seguida é 

executado o T50, que é utilizado para o ataque. Esta ferramenta envia uma enorme quantidade 

de pacotes maliciosos ao alvo, que no nosso experimento é a VM1 (atacado). 

 O ataque utilizado foi o TCP - SYN Flood, cujo funcionamento consiste em abusar de 

uma fragilidade existente no momento em que é estabelecida uma conexão TCP, processo 

conhecido como Three Way Handshake. Em uma situação normal o cliente envia um segmento 

TCP com uma flag SYN ativada ao servidor, que, caso queira e possa, irá alocar os recursos 
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necessários para a conexão e responderá com um SYN/ACK ao cliente confirmando a conexão 

e, por fim, o cliente envia um ACK para concluir o processo.  Porém para o SYN - Flood o 

cliente (atacante) envia um segmento SYN com um endereço IP de origem inalcançável. Dessa 

maneira o servidor reserva os recursos, responde o SYN/ACK e fica aguardando a conexão, 

que nunca irá ser concluída. Para efetivar o ataque então, é enviada uma enorme quantidade de 

pacotes de modo que uma hora os recursos do servidor se esgotam e o mesmo passe a recusar 

novas conexões. 

 Por fim, após a fase de execução, vem a fase de coleta, que consiste em recolher os 

dados referentes ao funcionamento de ambas as VMs durante a fase de execução. Esse trabalho 

é feito através de um script, coleta.sh, que utiliza o protocolo FTP (do inglês File Transfer 

Protocol). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Esta seção irá tratar das conclusões a partir da análise dos dados gerados através do 

monitoramento do ambiente criado para o experimento. Como já citado, o objetivo é observar 

o nível de interferência gerado na VM2 (monitorado) durante um ataque a uma máquina 

“vizinha” em um ambiente virtualizado, no caso a VM1 (atacado) que é o alvo de tal ataque. 

 Os dados descritos nesta seção foram obtidos a partir do monitoramento da VM2 em 

dois cenários distintos, sendo um cenário sem ataque e o outro durante um ataque DoS 

direcionado à VM1. Vale ressaltar que todos os resultados apresentados neste trabalho foram 

extraídos exclusivamente da VM2, em ambos os cenários: com e sem ataque. 

 A princípio, foram analisados dados referentes ao número de conexões efetuadas por 

clientes na VM2. Os valores utilizados são as médias de cada uma das 30 rodadas de cada 

cenário. Com essas médias foi possível construir um gráfico de linha para identificar a diferença 

entre os cenários. 

 Conforme a Figura 3 exibida abaixo, é possível observar que durante o cenário sem 

ataque, correspondente a linha azul, a VM2 estabelece um número maior de conexões do que 

durante o cenário com ataque (linha vermelha). Lembrando que a linha vermelha corresponde 

ao número de conexões em cada rodada da VM2, quando a VM1 é “vítima” de um ataque DoS.  
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Figura 3. Número de conexões por rodadas na VM2 (monitorado). 

 

 Após a análise do número de conexões, foi possível analisar a concorrência do servidor 

Web presente na VM2 através da ferramenta Siege, que corresponde ao número de conexões 

simultâneas. Consideramos neste trabalho que tais dados indicam a disponibilidade do Servidor 

Web. A Tabela 1 exibida abaixo contém os valores referentes à média total da concorrência, 

levando em consideração a médias calculadas pelo Siege em todas as rodadas e também 

separada nos dois cenários avaliados (com e sem ataque). Podemos notar que, durante o cenário 

sem ataque, a disponibilidade do servidor é maior, uma vez que a concorrência é 13,59% maior. 
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Tabela 1. Concorrência no servidor Web. 

 Sem ataque DoS Com ataque DoS 

Concorrência 1,03 0,89 

 

CONCLUSÕES 

 

 Através dessa análise foi possível inferir que durante um ataque a uma máquina virtual 

em um ambiente de computação na nuvem, outras máquinas que compartilham o mesmo 

hardware sofrem um impacto em seu desempenho, levantando dúvidas em relação ao conceito 

de isolamento das VMs. Considerando o foco desse artigo, que é a disponibilidade de um 

Servidor Web, é notável a diminuição da disponibilidade de serviço durante o ataque à uma 

máquina “vizinha”. 

 Como pretensão de trabalhos futuros, espera-se dar continuidade aos estudos e pesquisas 

no isolamento proposto em ambientes virtualizados, de modo que, seja possível solucionar, ou 

ao menos amenizar, os impactos sofridos por outras máquinas virtuais que compartilhem o 

ambiente de hardware.  
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RESUMO: O mel é um produto de origem animal amplamente consumido em todo planeta e 

de negócios no estado do Maranhão. Este trabalho determinou a composição multielementar do 

mel com o objetivo de avaliar eventual contaminação por metais nocivos (Cr, Cu, Cd, Zn, Ni, 

Hg e Pb) risco à saúde pública. Os resultados apresentaram concentrações maiores que os 

permitidos pelas normas regulamentadoras, para o Pb e Hg, sugere-se outro acompanhamento 

com número elevado de amostras para melhor confirmação dos resultados. 

Palavras–chave:  analíse multivariada, elementos traço, saúde pública. 

 

ANALYSIS OF TOXIC METALS IN HONEY SAMPLES AND PRODUCTS SOLD IN SAN 

LUIS - MA. 
 

ABSTRACT: Honey is a product of animal origin widely consumed across the planet and business in 

the state of Maranhao. This study determined the multielement composition of honey in order to 

assess possible contamination by harmful metals (Cr, Cu, Cd, Zn, Ni, Hg and Pb) risk to public health. 

The results showed higher concentrations than those allowed by regulatory standards for Pb and Hg, 

it is suggested another follow up with large numbers of samples to better confirm the results. 

KEYWORDS: multivariate analysis, trace elements, public health. 

 

INTRODUÇÃO 

O mel é uma substância produzida pelas abelhas a partir do néctar das flores ou de outras 

secreções de plantas que elas coletam e transforma através da evaporação da água e da adição 

de enzimas. Dependendo da origem, o mel pode variar a sua cor, aroma e demais composição 

físico-química. Atualmente, a produção de mel sofre interferência das atividades humanas pelo 

avanço das áreas urbano-industriais e agropecuárias. Essa interferência pode comprometer a 

qualidade sanitária do mel mediante a introdução de contaminantes a exemplo de metais como 

Pb e Cu (Magalhães, 2010). Os próprios processos de produção do mel oferecem riscos de 

contaminação quando não seguem as recomendações técnicas (Agenda Estratégica, 2014).  

Entre os componentes do mel encontram-se os minerais cuja concentração varia de 0,02% 

a valores próximos de 1%. Entre os elementos químicos inorgânicos encontrados no mel, 

podem-se citar: cálcio, cloro, cobre ferro, manganês, magnésio, fósforo, boro, potássio, silício, 

sódio, enxofre, zinco, nitrogênio, iodo, rádio, estanho, ósmio, alumínio, titânio e chumbo 

(Anklam et al., 1998; Chudzinska et al., 2010).  
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A presença de metais em mel e regulado pela Anvisa (2014) mediante a Decreto nº 

55.871, de 26 de março de 1965 e Portaria n º 685, de 27 de agosto de 1998. A presença dos 

metais Cu, Cr, Ni, Pb, Zn, Hg em concentrações elevadas podem gerar efeitos adversos à saúde, 

o que torna seu monitoramento relevante para a qualidade de vida da população (Devillers et 

al., 2002). 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

As amostras de méis, compostos de mel e extrato de mel, foram coletadas nos 

supermercados e mercados de São Luís e encaminhadas ao laboratório de Química Analítica e 

Ambiental do IFMA/Campus Monte Castelo, Departamento de Química. Posteriormente, as 

amostras de mel foram digeridas com ácido nítrico concentrado (65% HNO3 Suprapur, Merck) 

e H2O2 30% (Chudzinska e Baralkiewicz, 2010). 

Toda a vidraria foi descontaminada em um banho de HNO3 a 30% durante 72 horas e 

posteriormente lavados com água Milli-Q de água ultrapura. Todos os reagentes foram de grau 

analítico ou qualidade Suprapur (Merck ®) e padrão analítico de metal eram marca SpecSol ® 

com certificados de origem. A análise de metais foi realizada por espectrometria de emissão 

ótica de plasma indutivamente acoplado (ICP OES) Varian 720ES da UEMA (Universidade 

Estadual do Maranhão). As linhas utilizadas foram Cd (λ = 214,4 nm), Cr (λ = 283,5 nm), Cu 

(λ = 324,7 nm), Ni (λ = 231,6 nm), Cu (λ = 324,7 nm), Pb (λ = 220,3 nm ), e Zn (λ = 213,8 nm).  

Os passos da digestão em cada lote, foram acompanhados por um ensaio em branco, o 

procedimento foi realizado em duplicata. 

Todas as amostras, passaram pelo processo de digestão ácida e foram levadas para a 

Universidade Estadual do Maranhão (UEMA), onde foi realizada a análise por espectrometria 

de emissão ótica de plasma indutivamente acoplado (ICP OES) Varian 720ES. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Com base nos dados existentes na tabela 1, pode-se observar os valores máximos de 

contaminantes, na legislação brasileira, os dados mais recentes e específicos para o mel são da 

Anvisa e Ministério da Saúde/Secretaria de Vigilância Sanitária conforme a Portaria nº 685, de 

27 de agosto de 1998. No entanto o Decreto nº 55871, de 26 de março de 1965, estipula os 

limites máximos de contaminantes para todos os metais tóxicos citados neste trabalho. 

Ocorrendo-se uma divergência, mas levando-se em consideração as normas mais atuais como 

referência. 



 

295 

 

Artigos         Ciências Exatas e da Terra 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

As concentrações analisadas em amostras de mel são reguladas pela legislação conforme 

a tabela 1 abaixo. Essa legislação também foi utilizada para avaliação do teor de metais em mel, 

composto de mel e derivados. 

 

Tabela 1. Valores de referência de metais tóxicos em amostras de mel e derivados. IFMA, 

2015. 

 

Metais Cd Cr Cu Ni Pb Zn Hg 

 mg/kg 

 RDC No - 42 0,10 - - - 0,30 - - 

SVS/MS - - 10 - - - - 

Decreto nº 55871 1,00 0,10* 30* 5,00* 0,80* 50,00* 0,01* 

- Não encontrado na legislação brasileira para méis e derivados. 

* Concentrações em ppm. 

 

A tabela 2, informa a concentração de inorgânicos tóxicos expressos em mg/kg nas 

amostras analisadas em méis puros, compostos de mel e extratos mel. 

 

Tabela 2. Concentração de Metais tóxicos e amostras de Mel e derivados. IFMA, 2015. 

 

Amostras   mg/kg   

 Cd/Cu/Zn Cr Hg Pb Ni 

1 CMEPa < L,D < L,D 0,0643 0,832 0.144 

2 CMEPa < L,D < L,D 0,0721 7,354 1.25 

3 CMEPa < L,D < L,D 0,0908 < L,D 2.250 

4 CMEPa < L,D < L,D 0,0827 < L,D 0.573 

5 CMEPa < L,D < L,D 0,0381 3,674 0.995 

6 CMEPa < L,D < L,D 0,0598 < L,D 0.426 

7 CMEPa < L,D < L,D 0,0537 4,003 0.527 

8 CMEPa < L,D < L,D 0,108 1,784 0.124 

9 CMEPa < L,D < L,D 0,0756 < L,D 0.296 

10 CMEPa < L,D < L,D 0,1206 1,793 0.305 

11 CMEPa < L,D < L,D 0,0746 6,916 0.892 

12 CMEPa < L,D < L,D 0,0794 1,783 0.5248 

13 CMEPa < L,D < L,D 0,0841 0,838 0.5044 

14 CMEPa < L,D < L,D 0,0968 < L,D < L,D 

15 CMEPa < L,D < L,D 0,1127 3,127 0.5244 

16 CMEPb < L,D < L,D 0,0234 < L,D 1.216 

17 CMEPb < L,D < L,D 0,0536 3,058 0.329 
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18 Mel < L,D < L,D 0,1871 < L,D 0.757 

19 Mel < L,D < L,D 0,1124 5,842 1.305 

20 CMEPa < L,D < L,D 0,089 1,548 < L,D 

21 CMEPa < L,D < L,D 0,0666 < L,D 1.007 

22 CMEPa < L,D < L,D 0,0914 1,436 0.331 

23 CMEPa < L,D < L,D 0,0866 5,191 0.791 

24 CMEPa < L,D < L,D 0,12 < L,D 0.515 

25 CMEPa < L,D < L,D 0,106 < L,D 0.977 
a  Composto de mel e extrato de própolis (CMEP) 
bExtrato de própolis  

< L,D = Concentrações abaixo do limite de detecção 

 

Conforme visto na tabela 1, os limites máximos de elementos inorgânicos em produtos 

alimentícios, estabelecido pelo regulamento técnico da Mercosul (Resolução nº 42) são de no 

máximo 0,30 mg/kg para o Pb e 0,10 mg/kg para o Cd. O Cd em todas as amostras analisadas 

ficou abaixo do limite de detecção. De acordo com a Portaria N º 685, de 27 de agosto de 1998, 

o limite máximo aceitável de quantidade de Cu é de 10 mg/kg para qualquer alimento, porém, 

todas as amostras avaliadas ficaram abaixo do limite de detecção deste metal. Com relação ao 

Hg, todas as amostras apresentaram valores acima do recomendado pelo Decreto nº 55871, de 

26 de março de 1965 (0,01 mg/kg). Em 40% das amostras o Pb apresentou valores acima do 

recomendado pelo regulamento técnico.  

 

CONCLUSÕES 

De acordo com os resultados, para os metais Cu, Cr, Cu amostras estão abaixo do limite 

de detecção. O Ni apresentou valores abaixo do limite recomendado pela legislação (5mg/kg). 

No caso do chumbo e mercúrio, os mesmos encontram-se acima do valor recomendado pelas 

normas regulamentadoras. Em função dos valores Hg e Pb estarem acima do prescrito pelas 

legislações, recomenda-se um novo monitoramento das amostras comercializadas com um 

número maior de amostras com a finalidade de confirmar a presente conclusão.   

 

AGRADECIMENTOS 

À Pró-Reitora de Pesquisa, Pós‐Graduação e Inovação do Instituto Federal de Educação Ciência 

e Tecnologia do Maranhão pelo apoio institucional e financeiro e à Diretoria de Pesquisa, Pós-

Graduação e Inovação do Campus Monte Castelo. 

 

 

 



 

297 

 

Artigos         Ciências Exatas e da Terra 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

REFERÊNCIAS 

 Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Contaminantes inorgânicos, Resolução - rdc nº-42, 

de 29 de agosto de 2013, Disponível em: 

http://portal,anvisa,gov,br/wps/portal/anvisa/anvisa/home/alimentos Acesso em: 10 out. 2015. 

 

 Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Legislação Específica para Alimentos, 

Contaminantes (Metais), agosto de 1998, Disponível 

em:<http://www,anvisa,gov,br/alimentos/legis/especifica/contaminantes,htm> Acesso em: 10 

out. 2015. 

 

 Agenda Estratégica 2010-2015: Mel e produtos das abelhas, Disponível em: 

<http://www,agricultura,gov,br/arq_editor/file/camaras_setoriais/AGES/Mel,pdf> Acesso em: 

10 out. 2015. 

 

 Anklam, E. A review of the analytical methods to determine the geographical and botanical 

origin of honey, Food Chemistry, 63 (4), 549–562, 1998. 

 

 Brasil, Decreto nº 55871, de 26 de março de 1965. Disponível em: 

<http://portal.anvisa.gov.br/wps/wcm/connect/414d248047458a7d93f3d73fbc4c6735/DECRE

TO+N%C2%BA+55.871,+DE+26+DE+MAR%C3%87O+DE+1965.pdf?MOD=AJPERES> 

Acesso em: 01 out. 2015. 

 

 Brasil, Portaria n º 685, de 27 de agosto de 1998. Disponível em: 

<https://www.univates.br/unianalises/media/imagens/Anexo_XI_61948_11.pdf>. Acesso em: 

01 out. 2015. 

 

 Brasil, Resolução–RDC de No42, de 29 de Agosto de 2013. Disponível em:  

<http://portal.anvisa.gov.br/wps/wcm/connect/8100bb8040eac2e8b590b79cca79f4cf/RDC+n

%C2%BA+42_2013_final.pdf?MOD=AJPERES> Acesso em: 01 out. 2015. 

 

 Chudzinska, M. Baralkiewicz, D. Estimativa de autenticidade mel por multielementos 

características usando espectrometria de massa de plasma indutivamente acoplado (ICP-MS), 

combinado com quimiometria, Food and Chemical Toxicology 48 , 284–290, 2010. 

 

 Devillers, J., Dore, J.C., Marenco, M., Poirirer-Duchene, F., Galand, N., Viel, C.  

Chemometrical analysis of 18 metallic and nonmetallic elements found in honeys sold in 

France, Journal of Agricultural and Food Chemistry, 50, 5998–6007, 2002. 



 

298 

 

Artigos         Ciências Exatas e da Terra 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

 

 Magalhães, Másio Sérvulo. Mel e Pólen de Abelhas Apis Mellifera como Bioindicadores de 

Poluição Ambiental por Metais Pesados. Ouro Preto: UFOP, 2010, 68 p. Dissertação- 

Programa de Pós Graduação em Ecologia de Biomas Tropicais, 2010. 

 

  

  



 

299 

 

Artigos         Ciências Exatas e da Terra 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

ANÁLISE DO COMPORTAMENTO DA MEMÓRIA ENTRE MÁQUINAS 

VIRTUAIS DURANTE ATAQUES DE NEGAÇÃO DE SERVIÇO 

 
Wesley Luiz Barbosa dos Santos1, Leandro Cavalcanti de Almeida2,  
Paulo Ditarso Maciel Jr.3 

 
1Discente de graduação em Redes de Computadores - IFPB. Voluntário de Iniciação Científica do 
PIBITI/CNPq. e-mail: wesletbarbosa.ti@gmail.com; 
2Professor do Curso de Redes de Computadores - IFPB. e-mail: leandro.almeida@ifpb.edu.br; 
3Professor do Curso de Redes de Computadores - IFPB. e-mail: paulo.maciel@ifpb.edu.br. 

 
 

RESUMO. Para otimizar os custos com hardware e com infraestrutura, empresas vêm 

adotando técnicas de virtualização amplamente, permitindo a criação de máquinas virtuais 

em um mesmo computador físico. Este artigo apresenta uma análise do desempenho da 

memória de um servidor virtual que está compartilhando os mesmos recursos de hardware 

com outras máquinas virtuais durante um ataque de negação de serviço distribuído (DDoS – 

Distributed Denial of Service). Resultados demonstram que pode existir algum nível de 

interferência nos processos de leitura e escrita na memória RAM de um servidor virtual que 

compartilha o mesmo hardware com outra máquina virtual sofrendo um ataque DDoS. 

Palavras-chave: virtualização, isolamento, hardware. 

 

A Memory Analysis in a Virtualized Environment During an Attack Denial of 

Service 
 

ABSTRACT: In order to optimizing hardware costs and infrastructure, companies have been 

widely adopting virtualization techniques, allowing the creation of virtual machines in the 

same physical computer. This paper presents a memory performance analysis of a virtual 

server that shares the same hardware resources with other virtual machines during a 

distributed denial of service attack (DDoS - Distributed Denial of Service). Results show that 

there may be some level of interference in the process of reading and writing into the RAM of 

a virtual server that shares the same hardware with other virtual machine experiencing a DDoS 

attack. 

KEYWORDS: virtualization, isolation, hardware. 

 

INTRODUÇÃO 

As empresas atualmente estão adotando soluções mais econômicas baseadas em 

virtualização para criação de várias maquinas virtuais (VM – Virtual Machine) sob uma mesma 

estrutura física, otimizando os custos com aquisição de hardware, uso de espaço físico, 

consumo energético e refrigeração. Além disso, é possível reduzir custos com administração 

de serviços, proporcionando um ambiente de gerenciamento de TI (Tecnologia da Informação) 

mailto:wesletbarbosa.ti@gmail.com
mailto:leandro.almeida@ifpb.edu.br
mailto:paulo.maciel@ifpb.edu.br
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mais eficiente. O isolamento é uma característica existente na virtualização e permite que 

máquinas virtuais não interfiram umas nas outras.  

O isolamento a nível de software está em um processo de maturidade conhecido. No 

entanto, não se pode dizer o mesmo em relação ao isolamento a nível de recursos de 

hardware. A obtenção de um nível aceitável de isolamento dos recursos de hardware em 

ambientes compartilhados, sobretudo da memória RAM, é um desafio atual discutido na 

literatura por diversos autores (YE et al. 2010,  SHEA et al. 2014, NIKOUNIA e MOHAMMADI 

2015). 

Segundo (YE et al. 2010), de forma teórica, a virtualização fornece uma abstração 

unificada para acima do nível de software, pois tanto o sistema operacional virtualizado, 

quanto os aplicativos executados neste sistema operacional, não sofrem modificações ou 

precisam reconhecer que estão em um ambiente virtualizado. Entretanto, como as máquinas 

virtuais compartilham o mesmo hardware, é possível que diante de uma sobrecarga nos 

recursos de uma máquina virtual, haja uma interferência em outras máquinas virtuais, já que 

estão sob o mesmo hardware físico.  

No trabalho (SHEA et al. 2014), em um ambiente de computação na nuvem utilizando 

o hypervisor Xen, os autores investigaram a degradação do desempenho das redes de uma 

VM. Experimentos foram realizados com tráfegos de protocolos TCP, UDP e ICMP. Os 

pesquisadores verificaram uma carga computacional durante o processo de escalonamento 

de tarefas no sistema hospedeiro, como sendo a principal causa de degradação do 

desempenho. Neste caso, alterar a forma de como o agendador de tarefas do Xen escalona as 

requisições poderia melhorar o desempenho dos protocolos observados. Os autores 

propuseram dois agendadores no Xen, de modo que um agendador responda pelas 

solicitações da rede e outro pelas tarefas computacionais convencionais. Com isso, obtiveram 

uma melhoria em seu desempenho. 

Em (NIKOUNIA e MOHAMMADI 2015), os autores realizaram um estudo que avaliou a 

perda do desempenho de uma máquina virtual causada por outra máquina virtual que 

consome muitos recursos. Os pesquisadores utilizaram um simulador de cargas sintético em 

uma VM e analisaram o nível de interferência causada em outra máquina virtual que 

compartilha o mesmo hardware. Eles concluíram que, em ambientes compartilhados nos 

quais existem vizinhos “barulhentos”, uma máquina virtual poderia degradar o desempenho 

até 16 vezes mais do que em um sistema convencional. 



 

301 

 

Artigos         Ciências Exatas e da Terra 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Em (SHEA e LIU 2013), os pesquisadores analisaram o desempenho de máquinas virtuais 

quando a máquina hospedeira está sofrendo um ataque de negação de serviço. O trabalho 

analisou os hypervisores Xen, KVM e OpenVZ, além de uma máquina real não virtualizada. O 

tempo de resposta do processador, a quantidade de bytes lidos e escritos na memória RAM, 

o tempo de acesso ao disco e o atraso dos protocolos da rede foram as métricas analisadas. 

Os autores concluíram que a degradação do desempenho existe e está relacionada com o 

número de interrupções geradas pela chegada de novos pacotes de rede oriundos do ataque 

de negação de serviço (DoS). 

Diante dessa hipótese, este trabalho busca analisar o nível de isolamento da memória 

RAM entre as máquinas virtuais que compartilham os mesmos recursos, enquanto uma delas 

sofre um ataque de negação de serviço distribuído. Para tanto, foi construído um cenário 

experimental contendo duas máquinas virtuais com um serviço Web em cada, bem como 

máquinas reais simulando clientes Web e atacantes. Os dados relacionados ao uso da 

memória RAM foram coletados com o objetivo de analisar o nível da interferência causada 

pelo ataque de negação de serviço distribuído (DDoS – Distributed Denial of Service) nos 

tempos de leitura e escrita de dados na memória RAM. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 A metodologia utilizada neste trabalho pode ser dividida em três fases distintas. 

Inicialmente, foi realizada uma rápida revisão bibliográfica e foram encontradas pesquisas que 

tratam sobre computação na nuvem, virtualização e o relacionamento destas tecnologias com 

ataques de negação de serviço. Além disso, existem na literatura trabalhos (SHEA e LIU 2013) 

que tem como objetivo comparar a eficiência e o nível de degradação entre máquinas virtuais, 

hypervisores e máquinas não virtualizadas. 

A fase dois foi utilizada para a execução de um experimento, que teve como objetivo 

analisar o nível de interferência causada nos processos de leitura e escrita na memória RAM 

de uma VM no momento em que outra máquina virtual, que compartilha o mesmo hardware, 

estava sob ataque DDoS.  

Na última fase foi realizada a análise dos dados coletados durante o experimento. 

Resultados preliminares indicam que o nível de isolamento da memória RAM não é perfeito. 

Optou-se pela utilização de um cenário virtualizado e controlado ao invés de um 

ambiente com provedor real de serviços de computação em nuvem, pois dessa maneira 
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teríamos um maior controle sobre o experimento. O cenário de execução pode ser visto na 

Figura 1, formado por: seis clientes simulando requisições Web, dez computadores atacantes 

(slaves) gerando tráfego do ataque DoS TCP SYN FLOOD (RAWAT e RAXENA, 2009), um 

servidor físico e duas máquinas virtuais. A máquina virtual VM1-Atacado será o alvo dos 

atacantes no experimento. A máquina virtual VM2-Monitorado será o objeto de estudo neste 

trabalho.  

O servidor físico utilizado possui um processador Intel Core i7 de quatro núcleos, 32GB 

de memória RAM, um disco rígido de 1TB e duas interfaces de rede GigabitEthernet. O sistema 

operacional utilizado como hypervisor foi o XenServer da Citrix Systems Inc., versão 7.2.15.11. 

Nele foram configuradas duas máquinas virtuais idênticas, contendo cada uma 10GB de disco 

rígido e uma interface de rede virtual. O sistema operacional “convidado” (termo utilizado 

para descrever uma VM instalada) utilizada nessas VMs foi o Debian 8.5, ambas utilizaram o 

servidor Web Apache versão 2. 

 

Figura 8. Cenário de avaliação utilizado nos experimentos. IFPB, 2016 

Nas máquinas virtuais slaves (atacantes) e clientes utilizou-se o sistema operacional 

ubuntu/trusty64, sendo gerenciadas pelo software vagrant. O vagrant é uma aplicação para a 

construção de ambientes de desenvolvimento com foco na melhoraria do fluxo de trabalho 

na automação do ambiente executado. O vagrant reduz o tempo de configuração do ambiente 

de desenvolvimento e aumenta o paralelismo de desenvolvimento/produção. No hardware 

simulado, as VMs slaves e clientes são idênticas, possuindo um disco rígido de 40GB, 3 

interfaces de rede, e memória RAM de 256MB. O switch utilizado foi um Cisco Catalyst 2960, 

contendo 26 portas, das quais 24 são FastEthernet e 2 GigabitEthernet. O sistema operacional 

utilizado foi o Cisco IOS (Internetwork Operating System) versão 12.2. É importante esclarecer 
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que apesar de todo tráfego passar por um único switch, as máquinas VM1-Atacado e VM2-

Monitorado foram configuradas em redes virtuais diferentes estabelecidas no hypervisor. 

A fase do experimento foi dividida em três estapas: execução, coleta e tratamento dos 

dados. Cada etapa do experimento foi automatizada em Shell Script, permitindo assim realizar 

as cinquenta e quatro rodadas, nas quais vinte e sete com ataque e outras vinte e sete sem 

ataque. Na fase de execução, o script master.sh foi responsável por realizar uma análise de 

requisitos mínimos para o experimento, como por exemplo a verificação, em todos os 

dispositivos, se as configurações estavam corretas. Além disso o script master.sh também foi 

responsável por iniciar todos os outros scripts nos demais dispositivos do experimento, são 

eles:  

 cliente.sh: responsável por executar as ferramentas que simulam conexões Web 

e métricas de rede. As ferramentas utilizadas foram siege e ping; 

 slave.sh: responsável por executar a ferramenta que executa o ataque TCP SYN 

FLOOD. A ferramenta utilizada foi o T50; 

 xenserver.sh: responsável por executar as ferramentas de coleta no hypervisor. 

As ferramentas utilizadas foram o tcpdump e vmstat; 

 monitorado.sh: responsável por executar as ferramentas de coleta na VM2-

Monitorado. Neste caso foram utilizadas as ferramentas sysbench, netstat e 

collectl para coleta de métricas computacionais; 

 atacado.sh: responsável por executar as ferramentas de coleta e stress na VM1-

Acatado. Neste caso foram utilizadas as ferramentas stress-ng para stress do 

ambiente. As ferramentas sysbench, netstat e collectl foram utilizadas para 

coleta de métricas computacionais. 

A Figura 2 apresenta a organização dos scripts de execução utilizados. 

 

Figura 9. Organização dos Scripts de execução. IFPB, 2016. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Utilizou-se as ferramentas collectl e sysbench para realizar a análise de desempenho nos 

processos de leitura e escrita na memória RAM da VM2-Monitorado. Foi possível observar que 

quando a VM1-Atacado está sob ataque DDoS, existe algum tipo de interferência nos processos 

de leitura e escrita na memória RAM da VM2-Monitorado.   

A Figura 3, apresenta o número médio de memória RAM livre em bytes no eixo das 

ordenadas e o número de rodadas no eixo das abscissas. A linha em vermelho representa o 

experimento executado quando a VM1-Atacado está sob ataque, já a linha em azul representa 

o experimento executado quando a VM1-Atacado  não está sob ataque. É possível notar que 

quando a VM1-Atacado está sob ataque, a VM2-Monitorado possui mais bytes livres na 

memória RAM. Este fato não é uma melhoria de desempenho conforme está descrito mais 

adiante. Conjectura-se que a mudança na utilização da memória se dá devido ao menor número 

de conexões legítimas que atingem o servidor VM2-Monitorado durante o ataque ao servidor 

VM1-Atacado. Este é apenas um dos indícios de que o nível de isolamento entre máquinas 

virtuais não é tão eficiente e que um ataque na máquina virtual é capaz de influenciar o 

compartilhamento dos recursos de hardware. 

 

Figura 10. Número médio de bytes livres na memória. IFPB,2016. 

  

Através de outros dados relevantes sobre a memória apresentados na Tabela 1, pode-se 

inferir que existe algum nível de impacto sobre o desempenho nas operações de leitura e escrita 

na memória RAM na VM2-Monitorado. A taxa de transferência por segundo tem desempenho 

de 20,706% pior quando a VM1-atacada está sob ataque DDoS. Conjectura-se que a carga 
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causada pelo ataque na VM1-Atacado está interferindo no desempenho de operações na 

memória da VM2-Monitorado. Também é possível observar um impacto no tempo total gasto 

na execução da leitura de 19,48% quando o ataque está ocorrendo. 

 

Tabela 1. Nível de interferência na Memória medido na VM2 

Métrica (média) Com Ataque (DoS) Sem Ataque (DoS) %Diferença 

Transferência em 

MB/s de um total de 

51200.00MB 

841,61 

(788,96-893,61) 

1061,38 

(1019,96-1121,57) 

20,706% 

Tempo total gasto nos 

eventos de leitura  

60,223s 

(48,28s-64,96s) 

48,492s 

(45,045s-50,569s) 

19,48% 

Operações feitas por 

segundo de um total de 

52428800 operações 

1086856,02 

(1044435,32-1163918,68) 

861812,91 

(807103,55-15053,05) 

 

20,706% 

Dados obtidos com o SysBench. Valores entre parênteses, separados por hífen são valor máximo e mínimo da 

métrica respectivamente.  
 

 

CONCLUSÕES 

O compartilhamento de recursos computacionais em tecnologias como virtualização e 

computação em nuvem trouxe inúmeros benefícios para a infraestrutura de TI das organizações. 

Entretanto, é um desafio atual obter um nível de isolamento aceitável a nível de hardware.  

Este trabalho apresentou um experimento, no qual foi possível observar algum nível de 

interferência nas operações de leitura e escrita na memória RAM de uma VM que compartilha 

recursos de hardware com outra VM que está sob ataque DDoS.  

A partir dos resultados obtidos, pode-se conjecturar que o desempenho na memória RAM 

da VM2-Monitorado é afetado durante o ataque DDoS à VM1-Atacado. A velocidade de 

transferência por segundo tem uma perda de desempenho de 20,706%, quando a VM1-Atacado 

sofre o DDoS. Também verificou-se um impacto no tempo total gasto na execução das 

operações de leitura de 19,48%. 

É importante ressaltar que, em ambientes empresariais, é utilizado muito mais que duas 

máquinas virtuais por hardware, o que pode escalar ainda mais a amplitude do problema. Os 

objetivos da pesquisa foram atingidos e demonstram que a virtualização ainda vai precisar 

melhorar bastante, pois além do impacto na memória RAM, foram observados outros 

problemas como leitura e escrita no disco, menor atendimento de requisições por parte do 

servidor não atacado e menor desempenho da CPU, que não foram discutidos em detalhes neste 

artigo. Apesar da virtualização ter vários benefícios, ela tem problemas que pode comprometer 

o desempenho das máquinas gerando prejuízo para os contratantes desse tipo de serviço 
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RESUMO: Atualmente, a necessidade da utilização de técnicas de virtualização é mais do que 

comum no setor de tecnologia da informação (TI) de várias empresas. A vantagem é o 

compartilhamento de um mesmo hardware por múltiplas máquinas virtuais, então torna-se 

importante garantir que todas tenham acesso estável aos recursos de hardware previamente 

atribuídos. Neste trabalho foi observado o comportamento da rede através da média de tempo 

de resposta de ping destes sistemas virtualizados, enquanto um deles sofre um ataque de 

negação de serviço. Constatou-se a degradação no desempenho da rede e que a máquina 

monitorada apresenta o mesmo padrão de rede da máquina atacada.  

Palavras–chave: hipervisor, virtualização, xen. 

 

Analysis of Network Behavior During a Denial of Service Attack on a Virtualized 

Environment 
 

ABSTRACT: Nowadays, the need for using virtualization techniques is more than common in 

the information technology (IT) sector of several companies. The advantage comes by sharing 

the same hardware among multiple virtual machines, then it is crucial to ensure that all VMs 

have stable access to the pre-assigned hardware resources. In this work, was investigated the 

network behavior through the average ping response time of these virtualized systems, while 

one of them suffers a DDoS attack. It was found a degradation in the network performance, 

and the monitored machine shows a same pattern like the machine which suffers the attack. 

KEYWORDS: hypervisor, virtualization, xen. 

 

INTRODUÇÃO 

Atualmente, a necessidade da utilização de técnicas de virtualização no setor de 

tecnologia da informação (TI) é mais do que comum. O objetivo desta técnica é que múltiplas 

máquinas virtuais (do inglês Virtual Machines - VMs) executem simultaneamente no mesmo 

hardware. Existem diversas vantagens atreladas ao uso dessa técnica no ambiente de TI. Entre 

elas, melhor aproveitamento do hardware através do compartilhamento de recursos e economia 

de espaço físico e custos de energia na infraestrutura. Para criação das máquinas virtuais no 

cenário analisado neste artigo foi utilizado o Hypervisor Xen 7.2.1511. O Xen é baseado em 
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paravirtualização através do componente Hypervisor, que é destinado a receber as chamadas do 

sistema (System Calls) das outras máquinas virtuais hospedadas no mesmo hardware físico. 

Isso significa que o núcleo do sistema operacional da VM, não interage diretamente com o 

hardware. Para utilização de paravirtualização, são necessárias modificações no núcleo dos 

sistemas operacionais tradicionais (SHEA e LYU, 2012). 

É visível que essa técnica traz diversas vantagens, como a economia de espaço, por 

necessitar de menos servidores físicos; melhor aproveitamento do hardware existente, pois é 

comum que o hardware seja subutilizado com o tempo ocioso; e também facilidades no 

gerenciamento da estrutura física do setor de TI. No cenário de Infraestrutura como Serviço ou 

IaaS (do inglês Infrastructure as a Service), cada usuário (ou locatário) monta sua infraestrutura 

de TI se for, quando for e conforme for necessário. Para que isso ocorra, a empresa que fornece 

o serviço de IaaS precisa garantir que o fato das VMs compartilharem o mesmo hardware físico 

não influencie o isolamento do sistema. Ou seja, que os recursos “alugados” por um usuário 

não sofram uma perda de desempenho e estejam disponíveis quando necessário, preocupação 

essa já abordada por (Nikounia e Mohammadi, 2015). O objetivo deste trabalho é verificar se 

os recursos de rede alocados para uma VM seriam degradados caso uma outra VM, que 

compartilha o mesmo hardware físico, estivesse sofrendo um ataque DDoS (do inglês 

Distributed Denial of Service), fazendo uma análise comparativa do tempo médio de resposta 

a pings nas VMs. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O experimento foi executado em um ambiente controlado, conforme visualizado na 

Figura 1. O ambiente foi elaborado para oferecer controle sobre as variáveis, o que não seria 

viável em um cenário de provedor de IaaS real, devido a uma menor disponibilidade de criação 

de um ambiente para testes; além de maior dificuldade na instalação das ferramentas necessárias 

para execução dos experimentos e para a captura de informações. Outro problema seria o custo 

para se montar um ambiente de testes como este em um provedor real de computação na nuvem.  

O servidor utilizado possui um processador Intel i7 de quatro núcleos, 32 GB de memória 

RAM, um disco rígido de 1 TB e duas interfaces de rede Gigabit Ethernet. O sistema 

operacional utilizado como hipervisor foi o XenServer da Citrix Systems Inc., versão 7.2.1511. 

Neste servidor, foram criadas duas máquinas virtuais idênticas, contendo cada uma a seguinte 
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configuração: 1 núcleo de processador virtual, 1 GB de memória RAM, 10GB de disco rígido 

e uma interface de rede virtual. 

 

Figura 1. Cenário de avaliação utilizado nos experimentos. IFPB, 2016 

 

O sistema operacional utilizado nas máquinas virtuais foi o Debian GNU/Linux versão 

8.2. As duas máquinas virtuais executaram o servidor Web Apache versão 2. As demais 

máquinas físicas utilizadas no experimento possuem cada uma as seguintes configurações: um 

processador Intel I5, 8 GB de memória RAM, um disco rígido de 500 GB e uma interface de 

rede FastEthernet. Utilizando o sistema operacional Windows 7. Nesse sistema foram 

instalados o VirtualBox e o Vagrant, sendo o segundo usado somente para automatizar o 

processo de criação das máquinas virtuais hospedadas pelo VirutalBox, possibilitando uma VM 

(Virtual Machine) em cada computador. 

As máquinas virtuais utilizadas para os atacantes-escravos, clientes e mestre contavam 

com os seguintes recursos: 256 MB de memória RAM, 40 GB de disco rígido, 2 interfaces de 

rede virtuais. O switch utilizado foi um Cisco Catalyst 2960, com 24 portas Fast Ethernet e 2 

portas Gigabit Ethernet. O sistema operacional utilizado no ativo de rede foi o IOS 

(Internetwork Operating System) versão 12.2. É importante ressaltar que, apesar de todo o 

tráfego dos experimentos passarem por um único switch físico, as máquinas VM1 e VM2 foram 

configuradas em redes virtuais diferentes, estabelecidas internamente no hipervisor. 

O experimento foi executado utilizando as duas interfaces Gigabit Ethernet ao mesmo 

tempo em um esquema de agregação de link, somando as velocidades das interfaces. Ou seja, 
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neste caso, as VMs compartilham uma interface com capacidade de 2 Gbps de tráfego. Para o 

funcionamento da agregação de tráfego, foi necessário configurar as duas portas Gigabit 

Ethernet no switch para executarem o protocolo LACP (Link Aggregation Control Protocol). 

Para realizar o experimento, um conjunto de scripts escritos em linguagem Shell foi 

construído para automatizar os passos necessários de cada rodada. O esquema de 

funcionamento dos scripts desenvolvidos e as ferramentas utilizadas podem ser vistos na Figura 

2. 

 

 

Figura 2. Esquema dos Scripts. IFPB, 2016 

 

O experimento foi composto por 30 rodadas. Cada rodada do experimento passa por 

quatro fases distintas, são elas: (i) Inicialização, (ii) Execução, (iii) Coleta e (iv) Limpeza. O 

script master.sh, localizado no Mestre, é responsável por inicializar todos os outros scripts 

localizados nos demais dispositivos, utilizando uma sessão com o protocolo SSH (Secure 

Shell).  

Nas máquinas virtuais, VM1 (Atacado) e VM2 (Monitorado), as ferramentas Sysbench e 

Stress-ng, que avaliam o desempenho de um sistema realizando uma sobrecarga intencional, 

foram utilizadas para simular uma carga de trabalho sintética, buscando aproximar o 

experimento de um ambiente real, no qual os servidores estariam em constante trabalho. 

Nas 30 rodadas do experimento, cada um dos clientes realiza ping para as VMs 1 e 2. É 

criado então um log do ping que é salvo e utilizado para análise neste artigo. Através dos logs 

é possível analisar o comportamento da rede utilizando o tempo de resposta médio dos pings. 

São gerados 120 logs para cada cliente, sendo 60 da VM1 e 60 da VM2, onde cada arquivo de 

log possui 720 entradas de ping. Foi utilizado a média do tempo de resposta do ping em cada 

um dos 120 logs para criar gráficos da média do tempo de resposta de ping sobre o número de 

rodadas. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Como proposto anteriormente, o objetivo deste artigo é fazer uma análise comparativa do 

tempo médio de resposta do ping entre as VMs 1 e 2 (atacada e não atacada, respectivamente). 

Com base nas Figura 3 e 4, é possível observar o comportamento do tempo de resposta médio 

do ping dos clientes 1 e 4, respectivamente. 

 

 

Figura 3. Gráfico do tempo de resposta médio do ping nas 30 rodadas entre o Cliente 1 e as 

VMs. IFPB, 2016 

 

 

Figura 4. Gráfico do tempo de resposta médio do ping nas 30 rodadas entre o Cliente 4 e as 

VMs. IFPB, 2016 
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É importante ressaltar que o resultado obtido pelos clientes 1 e 4 é similar aos resultados 

dos demais clientes (2, 3, 5 e 6). Apesar da variação do tempo médio diferente, é notável uma 

pequena alteração no tempo de resposta sempre que o ataque está acontecendo. 

 

CONCLUSÕES 

Percebe-se que o desempenho da rede da VM2 não foi drasticamente afetado, uma vez 

que o ataque não foi realizado em uma alta escala e ainda foi utilizado um limite na rede local 

de 10 Mbs. Acredita-se que um ataque em proporções maiores e um cenário de contenção 

maior, como acontece nos provedores reais, pode prejudicar de maneira drástica o 

comportamento da rede. Pode-se ainda considerar anormal o comportamento do gráfico da 

média de ping da VM2. Durante o experimento sem ataques, as VMs 1 e 2 se comportam de 

forma completamente diferente, mas durante o ataque ambas apresentam o mesmo padrão e 

comportamento no tempo médio de ping. 

Como objetivo futuro a inclusão de outras ferramentas de monitoramento da rede, para 

então fazer uma análise mais aprofundada do desempenho da rede. Além de também utilizar o 

cenário e scripts para funcionarem em outros hipervisores, possibilitando analisar o 

desempenho da rede em função dos hipervisores. A conclusão destes trabalhos futuros será 

importante para dar uma perspectiva mais ampla de como as redes se comportam em função de 

ataques nos hipervisores. 
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RESUMO: O ensino de Química para criança é abordado na disciplina de Ciências. Sabendo 

disso, o trabalho teve como objetivo acompanhar o desenvolvimento cognitivo de 10 (dez) 

alunos do Ensino Fundamental I, através de uma pesquisa desenvolvida na disciplina de 

Estatística. Os resultados médios obtidos para o ano de 2014 foi 90, e para o ano de 2015 a 

média obtida foi 92,5. Desse modo, constatou-se que os alunos tinham bom rendimento 

escolar, pois houve um acréscimo significativo nas notas de um ano para outro.  

Palavras–chave: Química, Criança, Desenvolvimento Cognitivo. 

 

 

COGNITIVE DEVELOPMENT ANALYSIS OF THE ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS 

I THE MUNICIPAL SCHOOL OF JOAQUIM FELICIANO LOCATED IN ROCK Itajá / 

RN CITY. 

 

 

ABSTRACT: Teaching of Chemistry paragraph Child is covered in the discipline of science. 

Knowing this, the study aimed to monitor the cognitive development of 10 (Ten) Students 

from elementary school, through a research developed in the Statistics discipline. Results 

obtained medios FOR 2014 was 90, and paragraph 2015 one media obtained was 92.5. Thus, 

it was found que OS Students had good school income, as there was significant increase hum 

hum NAS paragraph year notes Other. 

 

KEYWORDS: Chemistry, Child Cognitive Development. 
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INTRODUÇÃO  

A avaliação da aquisição dos conteúdos pode ser efetivamente realizada ao se solicitar 

ao aluno que interprete situações determinadas, cujo entendimento demanda os conceitos 

que estão sendo aprendidos, ou seja, que interprete uma história, uma figura, um texto ou 

trecho de texto, um problema ou um experimento (PCN, 1997).  

Se a única forma de aprender ciência é fazendo ciência, quer dizer que a aula – seja a 

de alunos de escolas primárias, seja dos institutos de formação docente – pode e deve 

transformar-se em âmbito ativo de geração de conhecimento, distanciado da mera repetição 

formulística e baseado na experimentação e indagação constantes (GOLOMBEK, 2009). 

Tais procedimentos, segundo o PCN (1997) são fundamentais, pois permitem a 

investigação, a comunicação e o debate de fatos e ideias, proporcionando ao aluno por meio 

de desenhos, tabelas, gráficos, esquemas e textos, a proposição de suposições, da observação, 

da experimentação, da comparação, e do estabelecimento de relações entre fatos ou 

fenômenos. 

É sabido que as disciplinas de Biologia, Física e Química, que estão compactadas em 

uma só no ensino de ciência realizado para crianças e adolescentes que cursam o ensino 

fundamental I e II, e que ao chegarem no ensino médio serão estudadas separadamente.  

Partindo dessas premissas, o trabalho tem como objetivo analisar o desenvolvimento 

cognitivo dos alunos do ensino fundamental I, considerando a disciplina de ciência como 

princípio básico para o conhecimento prévio da Química.  

 

METODOLOGIA 

A pesquisa foi proposta na disciplina de Estatística e realizada na Escola Municipal 

Joaquim Feliciano da Rocha na comunidade de Acauã-Itajá/RN. Para isso, foram coletadas 

notas de 10(dez) alunos de ambos os sexos do ensino fundamental I. Essa amostragem foi 

retirada dos educandos da disciplina de Ciências dos anos de 2014 e 2015, onde a partir desses 

dados, obteve-se a média aritmética. Em seguida foi realizada uma conversa informal com a 

equipe pedagógica sobre os alunos que estavam sendo investigados.  

 

 

 



 

316 

 

Artigos         Ciências Exatas e da Terra 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

RESULTADOS  

Segundo Moraes (1995), O Ensino de Ciências nas séries iniciais deve procurar 

preservar o espírito lúdico das crianças, através de atividades criativas e inteligentes. 

Permitindo-lhe o prazer das descobertas pelo seu próprio esforço. Integrando a criança a 

leitura do mundo com o pensamento e a linguagem, ao mesmo tempo em que auxilia numa 

efetiva alfabetização dos alunos.  

A partir da coleta, foi possível obter as médias anuais de 2014 e 2015. Para o ano de 

2014 (tabela 1), obteve-se a média anual aproximada de 90, sendo considerada ótima pela 

equipe pedagógica da Escola.  

 

Tabela 1: Médias anuais de 2014. BURITI, 2016. 

Aluno Média 

1 88,75 

2 95 

3 77,5 

4 93,75 

5 83,75 

6 77,5 

7 91,25 

8 91,25 

9 100 

10 98,75 

Para o ano de 2015, obteve a média de 92,5 sendo considerada excelente pela equipe 

pedagógica da escola. (tabela 2) 
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Tabela 2: Médias anuais de 2015. BURITI, 2016. 

Aluno Média 

1 90 

2 98,75 

3 93,75 

4 87,5 

5 90 

6 87,5 

7 77,5 

8 100 

9 100 

10 100 

Para tanto, é possível observar que as notas de 80% dos alunos tiveram aumento 

relativo de um ano para outro, considerando o bom rendimento escolar. Isso também nos 

mostra que a aprendizagem tive progresso significativo.  

De acordo com Fonseca (2008), o processo de aprendizagem da criança é gradativo,  

sendo formada passo a passo, sob as estruturas intelectuais da criança sucedem-se segundo 

integrações múltiplas, obedecendo à ordem de sucessão das aquisições. 

Além disso, a equipe pedagógica relatou que os alunos investigados, tinham um bom 

comportamento facilitando o ensino do professor em sala, como também na aprendizagem 

deles. Ao mesmo tempo, foi apresentado o diário do aluno 8 descrito nas tabelas 1 e 2, como 

sendo um aluno que obtivera notas superiores a 90 e igual a 100 na maioria das disciplinas. 

Para melhor visualização dos dados das tabelas 1 e 2, os resultados foram 

apresentados em forma de gráficos. 
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Figura 1: Representação gráfica das médias obtidas de 2014. BURITI, 2016. 

 

 

Figura 1: Representação gráfica das médias obtidas de 2015. BURITI, 2016. 
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CONCLUSÃO 

Assim sendo, podemos ver que os alunos estão preparados academicamente para a 

sequência didática da disciplina de ciência do ensino fundamental I, para o ensino 

fundamental II e médio.  Além disso, fazemos a ressalva a um aluno que obteve a nota máxima 

anual nos dois anos analisado. 

 

AGRADECIMENTOS 

 A Escola Municipal Joaquim Feliciano da Rocha por nos permitir realizar e divulgar a 

pesquisa. 

 

REFERÊNCIA 

BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros curriculares nacionais: ciências 

naturais / Secretaria de Educação Fundamental. – Brasília: MEC/SEF, 1997. 

Buriti, F. J. Tabelas 1 e 2. 2016. 

Buriti, F. J. Figuras 1 e 2. 2016. 

FONSECA, Vitor da. Desenvolvimento psicomotor e aprendizagem. Porto Alegre: Artmed, 

2008. 

MORAES, Roque. Ciência para as séries iniciais e alfabetização. Porto Alegre: Sagra: DC 

Luzzatto, 1995. 

   

  



 

320 

 

Artigos         Ciências Exatas e da Terra 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

ANÁLISE ESTATÍSTICA SOBRE O COMPORTAMENTO DA 

COMUNIDADE DO IFBA, CAMPUS SALVADOR, NO DESCARTE DE 

PILHAS E BATERIAS 
¹Emily de Santana Teixeira, ²Gabriel Beanes Bonfim Dias Silva, ³Rafael Menezes Assunção, 

4Francismari Noronha dos Santos 

 

¹Discente de graduação em Engenharia Industrial Elétrica - IFBA. Bolsista da Atividade de Extensão 

DIREC/IFBA. E-mail: emilyst.teixeira@gmail.com; ²Discente de graduação em Engenharia Industrial 

Elétrica - IFBA. Bolsista da Atividade de Extensão DIREC/IFBA. E-mail: gbbdsilva@gmail.com; ³Discente 

de graduação em Engenharia Industrial Elétrica – IFBA. Bolsista da Atividade de Extensão DIREC/IFBA. 

E-mail: rafaelmenezes_12@hotmail.com;  4Professora do Curso de Eletrotécnica - IFBA. e-mail: 

francismari@ifba.edu.br.   
RESUMO: Este trabalho tem como objetivo apresentar resultado de uma pesquisa estatística 

sobre o comportamento da comunidade do Instituto Federal da Bahia, IFBA, Campus Salvador 

no descarte de pilhas e baterias. Para isso, foi selecionada uma amostra da comunidade: 

docentes, discentes e técnicos administrativos para preenchimento de formulários com 

perguntas sobre a maneira como é descartado, bem como, o conhecimento da comunidade sobre 

os riscos que esses materiais podem trazer, caso sejam descartados de forma incorreta no meio 

ambiente. 

Palavras–chave: coleta, conscientização, pesquisa, questionário, sustentabilidade 

 

STATISTICAL ANALYSIS ON THE BEHAVIOR OF IFBA 

COMMUNITY CAMPUS SALVADOR, IN CELLS AND BATTERIES 

DISPOSAL 

 

ABSTRACT: This study aims to present results of a statistical survey on the behavior of the 

Bahia Federal Institute community, IFBA, Campus Salvador on disposal of batteries. For this, 

we selected a community sample: teachers, students and administrative staff for filling out 

forms with questions about how it is disposed of, as well as community awareness about the 

risks that these materials can bring, if they are disposed of incorrectly in the environment. 

 

 

KEYWORDS: collection, awareness, research, questionnaire, sustainability 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Diferentemente de produtos de origem orgânica, pilhas e baterias não são biodegradáveis 

e causam grande impacto no meio ambiente. Segundo Reidler e Gunther (2014), nem todos os 

tipos de pilhas e baterias apresentam o mesmo grau de periculosidade. No entanto, do ponto de 

vista químico, mesmo os metais que representam menores riscos em sua forma elementar, 

quando descartados sem controle junto com o resíduo sólido comum podem se transformar em 

substâncias extremamente perigosas e tóxicas à saúde e ao ambiente. Além disso, quando 

descartados de modo irregular no meio ambiente e expostos ao sol e a chuva, liberam partículas 



 

321 

 

Artigos         Ciências Exatas e da Terra 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

que podem contaminar o solo, lençóis freáticos e afetar os seres vivos de um modo geral. 

Existem muitas doenças que podem ser adquiridas pela comunidade, por meio do contato com 

esses metais pesados, como por exemplo: paralisia, distúrbios neurológicos, efeitos danosos na 

pele e muitas outras consequências. Para evitar essa contaminação é recomendado, que esses 

materiais sejam encaminhados para um processo adequado de reciclagem. 

Logo, o objetivo deste trabalho é apresentar resultados de uma pesquisa estatística sobre 

o comportamento quanto ao descarte de pilhas e baterias da comunidade do IFBA, Campus 

Salvador. Sendo assim, uma amostra da população foi selecionada e subdividida em dois 

grupos: discentes e docentes/técnicos administrativos. Por meio do preenchimento de 

formulários, nos quais as perguntas eram sobre a maneira como é feito o descarte e sobre o 

conhecimento quanto aos riscos que esses materiais podem trazer, caso sejam descartados de 

forma incorreta, dessa forma possível chegar a uma análise geral quanto à conduta da 

comunidade do IFBA. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

A fim de obter uma análise estatística do nível de conhecimento e dos hábitos da 

comunidade do IFBA quanto ao descarte e o consumo de pilhas e baterias, foram 

confeccionados questionários para pesquisa de campo. Para uma análise e compreensão melhor 

dos dados obtidos, a pesquisa foi dividida em duas partes de acordo com o público do instituto: 

discentes, docentes e servidores administrativos.  

Segundo Triola (1999), o tamanho amostral foi determinado através da expressão (1), já 

que foi considerado que todas as pessoas têm a mesma chance de serem escolhidas para 

responder e com desvios padrão desconhecidos. 

                                                                             (1) 

 Onde “n” é a amostra calculada, “N” é a população, “Z” é o nível de confiança, “p” é a 

verdadeira probabilidade do evento e “e” é o erro amostral. Para a população foram utilizados 

dados fornecidos pelo instituto. Segundo dados informados, pelo setor administrativo, o IFBA 

possui: 615 docentes e servidores e 4427 alunos matriculados na instituição. Definiu-se como 

erro amostral, o valor de 5% e, consequentemente, o nível de confiança de 95%. Para a 

probabilidade do evento, como não existiam dados de pesquisas anteriores sobre o assunto, 

admitiu-se o pior dos casos p = 0,5.  De posse desses dados, foi calculado como número de 

amostra para discentes 354 alunos entrevistados e para docentes e servidores 237 entrevistados. 
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A pesquisa foi realizada em diversos horários, em dias da semana diferentes e alternados, 

para diminuir o risco de vício de seleção. Com base nos dados coletados, será feita uma análise 

do quantitativo da pesquisa, com o objetivo de organizar eventos que possam conscientizar a 

comunidade sobre a importância do descarte correto das pilhas e baterias, bem como, a 

instalação de coletores apropriados para coleta e descarte apropriado desses materiais.   

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O público alvo desta pesquisa foi toda a comunidade do Instituto, houve uma subdivisão 

da população entre discentes e docentes/técnicos administrativos, por esse motivo, foram feitos 

dois tipos de questionários diferentes. De modo geral, a pesquisa de campo foi realizada com o 

objetivo de analisar o comportamento da comunidade do IFBA em relação ao descarte de pilhas 

e baterias, se conhecem pontos de coleta, dentro ou fora da instituição, e se há interesse obter 

informações sobre o assunto. Ao todo foram distribuídos 388 questionários para os discentes e 

119 para docentes/técnicos administrativos.  

O primeiro bloco de questões destinado aos discentes, refere-se ao conhecimento e 

descarte correto de pilhas e baterias. Ao observar o gráficos da Fig. 01, nota-se que 78,35% dos 

entrevistados, afirmaram possuir algum tipo de conhecimento quanto a importância do descarte 

correto de pilhas e baterias. Porém, foi observado que apesar de obterem tal nível de 

consciência, apenas 35,82% deles fazem o descarte corretamente. Desta forma, percebe-se que 

há uma contradição entre conhecimento e conduta. Quando analisadas as perguntas seguintes, 

verificou-se que apenas 34,79% dos discentes conhecem algum ponto de descarte em Salvador 

para esses materiais e apenas 32,99% conhecem o ponto de descarte voluntário que existe na 

própria Instituição. Logo, é possível chegar à conclusão que por falta de conhecimento dos 

locais de coleta, os estudantes estão realizando o descarte de pilhas e baterias incorretamente. 

Além disso, percebeu-se que a maior parte dos discentes desconhece a existência do único ponto 

de coleta na Instituição. 
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Figura 1. Gráficos referentes as perguntas realizadas aos discentes sobre conhecimento e 

descarte correto de pilhas e baterias. 

 

O segundo bloco de questões destinado aos discentes está relacionado com o interesse 

deles em participar de eventos de conscientização sobre o descarte de pilhas e baterias. 

Conforme a Fig. 02, foi verificado que muitos estudantes descartariam corretamente pilha e 

baterias em locais adequados se existissem, pois 93,56% dos pesquisados responderam 

positivamente a pergunta. Além disso, os discentes mostraram-se dispostos a aprender mais 

sobre o descarte adequado desses materiais e interessados em propagar esse conhecimento, 

visto que 89,43% responderam que estariam dispostos a aprender mais sobre a importância 

de como descartar corretamente pilhas e baterias e 97,94% dos entrevistados acham 

importante incentivar e motivar as pessoas a descartarem corretamente seus resíduos. Com 

relação a pergunta relacionada a participação de gincanas ou de eventos temáticos 

relacionados à coleta sustentável de pilhas e baterias, no IFBA, 68,04% dos entrevistados 

demonstraram-se interessados.  
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Figura 2. Gráficos referentes às perguntas realizadas aos discentes sobre participação em 

eventos de conscientização sobre o descarte de pilhas e baterias. 

 

No primeiro bloco de questões destinado aos docentes/técnicos administrativos as 

perguntas tem o objetivo de analisar o conhecimento acerca da importância do assunto e do 

descarte correto de pilhas e baterias, conforme Fig.03. A partir dos dados obtidos, foi notado 

que há similaridades entre os resultados obtidos na pesquisa feita com os docentes/técnicos 

administrativos e os discentes. Afinal, observa-se que muitos entrevistados, cerca de 80,67%, 

afirmaram que conheciam a importância do descarte correto de pilhas e baterias, porém,  

apenas 41,18%, descartam corretamente. Já no quesito que aborda o conhecimento acerca 

dos pontos de coletas distribuídos pela cidade, os docentes/técnicos administrativos, 

mostraram-se mais conhecedores do que os discentes, pois 51,26% responderam que 

conhecem algum local. No entanto, quanto a situação sobre o ponto de coleta no IFBA, o 

resultado obtido foi semelhante ao dos discentes, uma vez que apenas 13,45% dos 

entrevistados afirmaram saber deste local de coleta.  
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Figura 3. Gráficos referentes às perguntas realizadas aos docentes e servidores administrativos 

sobre conhecimento e descarte correto de pilhas e baterias. 

 

 

O segundo bloco de questões, de acordo com Fig.04, foi destinado aos 

docentes/técnicos administrativos em busca saber o grau de interesse dos mesmos em 

participar de eventos de conscientização sobre o descarte de pilhas e baterias. Com relação a 

implantação de novos coletores na Instituição, a grande maioria dos entrevistados, em torno 

de 95,80%, afirmaram que descartariam as pilhas e baterias se houvesse. Outro fator 

importante para reconhecer que um trabalho de conscientização aumentaria o descarte 

correto desses materiais, uma vez que 91,60% dos docentes/técnicos administrativos, 

mostraram-se dispostos a aprender mais sobre a importância de como descartar 

corretamente pilhas e baterias. Além disso, 98,32% responderam que acham importante 

incentivar e motivar as pessoas a coletarem corretamente seus resíduos. Observou-se 

também que a grande maioria dos docentes/técnicos administrativos (95,80%) afirmaram que 

apoiaria um evento como esse. No entanto, quanto a pergunta direcionada aos professores, 

um pouco mais da metade dos entrevistados (59,66%) mostraram-se interessados a incentivar 

seus alunos a participarem de eventos no IFBA relacionados ao assunto proposto. Logo, 
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40,44% restantes preferiram se abster em responder a pergunta. Uma justificativa plausível, 

para a alta abstenção é que haviam também muitos entrevistados técnicos administrativos, 

os quais não possuem alunos. Porém mesmo assim, percebe-se que adesão ainda sim seria 

muito baixa. 

 

Figura 4. Gráficos referentes às perguntas realizadas aos docentes e servidores administrativos 

sobre participação em eventos de conscientização sobre o descarte de pilhas e baterias. 

 

Para os professores e servidores, uma menor precisão foi encontrada para a pesquisa, já 

que houve uma relutância quanto ao preenchimento do formulário, foram alegados vários 

motivos, sendo o principal a falta de tempo para responder a pesquisa. É válido ressaltar, que a 

pesquisa foi aplicada em diferentes turnos e em diferentes dias, mas as justificativas dos 

professores e funcionários eram as mesmas. Além disso, houve um número muito maior de 

abstenções nas pesquisas, comparando com a dos discentes, algumas perguntas chegou a 

apresentar 40,34% de abstenções, conforme Fig.05.  
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Figura 5. Resultado referente à pergunta realizada aos docentes no incentivo dos discentes na 

participação em eventos de conscientização sobre o descarte de pilhas e baterias. 

 

CONCLUSÕES 

 

Com base na análise realizada, foi possível constatar que a maior parte da comunidade 

não está descartando de forma adequada as pilhas e baterias que utilizam no cotidiano, apesar 

de grande parte responder que possui conhecimento mínimo sobre a importância para meio 

ambiente do descarte correto das pilhas e baterias. Este resultado, pode ser atribuído a falta de 

pontos de coleta acessíveis e a falta de conscientização, uma vez que a maioria dos 

entrevistaram a pontaram que não conheciam pontos de coletas para pilhas e baterias.  

Portanto, foi observado que há necessidade de eventos de conscientização no Instituto, 

para alertar as pessoas sobre a importância do descarte correto, bem como, instalação de novos 

coletores no IFBA e divulgação destes pontos de coleta.  

A precisão da pesquisa realizada foi de 95%, por isso, qualquer resultado encontrado 

para discentes significa que o comportamento se aplica a 95% da comunidade do Instituto, 

como margem de erro de 5% mais ou a menos em cada uma das respostas. 
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RESUMO:O ensino da dinâmica do nosso e de outros sistemas solares é de extrema 

importância para um melhor entendimento de determinadas propriedades estudadas na 

Astronomia e trazê-las para a realidade dos estudantes, principalmente os do ensino médio é 

algo que deve-se estimular. Por meio do uso de uma simulação experimental análoga da 

relação do Sol com os planetas, obtém-se conclusões importantes para a compreensão da 

propagação do calor no meio interestelar. O estudo da irradiação solar é demasiadamente 

importante, pois permite que os professores usem da interdisciplinaridade (Física, Química e 

Matemática) para despertar o interesse dos alunos, que podem ver na Astronomia um 

caminho a seguir, contribuindo assim para o crescimento deste ramo e elevando-o a um 

patamar de representatividade internacional. A propagação do calor pelo Sol se dá por meio 

de ondas eletromagnéticas que são o resultado da interação entre um campo elétrico e um 

campo magnético, tais ondas se propagam no espaço transportando energia, através do 

experimento será possível fazer uso do conhecimento teórico obtido na sala de aula e aplicá-

los com o intuito de desenvolver novos conhecimentos. A presente pesquisa consiste em 

analisar como uma fonte irradiante de calor (lâmpada) interfere nos “corpos” circundantes, 

esclarecendo questões como a interferência da cor de um objeto na sua temperatura, a 

influência da distância dos planetas na quantidade de calor por eles recebida, a eficiência da 

energia proveniente dos raios solares para aquecer superfícies de acordo com o ângulo de 

incidência e a correlação com as estações do ano. 

Palavras–chave:astronomia, irradiação, sol 

 

EXPERIMENTAL ANALYSIS OF HOW THE COLOR AND TEMPERATURE OF 

PLANETS VARY WITH THE DISTANCE AND INCIDENCE OF LIGHT FROM THE 

SOLAR RADIATION 
 

ABSTRACT:The teaching of the dynamic of our sand the others solar systems is extremely 

important for a better understanding of certain properties studied in Astronomy, and bring 

them to students’ reality, primarily the high school students is something that must be 

stimulated. Through the use of an analogous experimental simulation of the relationship 

among the Sun and the planets, important conclusions are obtained for understanding of heat 
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propagation in the interstelar medium. The study of solar radiation is too important, because 

it allows that the teachers use of interdisciplinarity (Physics, Chemistry, and Mathematics) to 

awake the students’ interest, that they may see in Astronomy a way forward, thus contributing 

for the growth of this branch, and raising it to a level of an international representation. The 

heat propagation by the Sun is through of electromagnetic waves that are result of the 

interaction between an electricfield and a magneticfield, such waves propagate in space 

carrying energy, through the experiment will be possible do the use of the theorical 

knowledge obtained in the classroom and apply them in order to develop new knowledge. 

This research consists in analyzing how a radiant heat source (lamp) interferes with “bodies” 

surrounding, clarifying issues as the inference of the color of the object in its temperature, the 

influence of the distance of the planets in the amount of heat received by them, the energy 

efficiency from the Sun to heating the surfaces according the angle of incidence, and the 

correlation with the seasons of the year. 

KEYWORDS: astronomy, irradiation, sun 
 

INTRODUÇÃO 

O estudo da astronomia é pouco estimulado nas instituições educacionais do Brasil e uma 

alternativa para tornar o aprendizado desta ciência prazeroso e interessante é fazer o uso de 

disciplinas que compõem a grade curricular dos estudantes para desenvolver a 

interdisciplinaridade, ou seja, fazer o uso do conhecimento obtido em disciplinas como 

matemática, física e química para desenvolver novos conhecimentos e consequentemente novos 

horizontes para o cenário educacional nacional. 

Este trabalho tem como foco o estudo da dinâmica do nosso e de outros sistemas solares 

acerca da propagação do calor proveniente do Sol, objetivando o estímulo do estudo da 

astronomia entre estudantes, principalmente do ensino médio. Para trazer o estudo para mais 

próximo da nossa realidade, as propriedades que aqui visam ser estudadas serão obtidas por 

meio de um experimento fundamentado com a teoria ministrada em sala de aula. 

Antes de realizar o experimento em si, é necessário o conhecimento prévio sobre como 

se dá a propagação do calor. Existem três tipos de propagação do calor (condução, convecção 

e irradiação), mas a que nos interessa para o experimento é a irradiação térmica, que não 

necessita de meio material para sua propagação, tendo em vista o ambiente em que se propaga 

o calor proveniente do Sol (o vácuo). A irradiação térmica se dá por meio de ondas 

eletromagnética (luz visível, radiação infravermelha, radiação ultravioleta, rádio etc.) que são 

o resultado da interação de um campo elétrico e de um campo magnético (o estudo da natureza 

eletromagnética não será o enfoque). 

Os corpos possuem a característica de emitir energia sob a forma de radiação 

eletromagnética independente de sua temperatura. Para os corpos com temperaturas próximas 
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à 20°C, quase toda a energia é transportada por meio de ondas infravermelhas (comprimento 

de onda maior que a luz visível) e à medida que a temperatura aumenta, os comprimentos de 

onda em que o corpo as emitem, passam a ter valores menores, é por esse motivo que ao se 

aquecer determinados objetos (metálicos, por exemplo) até determinadas temperaturas o 

mesmo passa a aparentar uma coloração cada vez mais avermelhada devido ao fato de que o 

comprimento de onda menor do que o infravermelho corresponde no espectro eletromagnético 

à cor vermelha do espectro da luz visível. Desta forma, por meio da cor se pode determinar a 

temperatura de corpos onde a medição direta não é possível, essa propriedade é conhecida como 

Lei do Deslocamento de Wien (ou Lei de Wien). 

A interação de um determinado corpo com a energia térmica incidente depende de sua 

absorvidade, refletividade e transmissividade. A absorvidade é o quociente entre a energia 

absorvida 𝑸𝑎 e a energia incidente𝑸𝑖, e representa a capacidade que um corpo tem de absorver 

energia. 

𝑎 = 𝑄𝑎/𝑄𝑖 (1) 

Refletividade é o quociente entre a energia refletida𝑸𝑟 e a energia incidente𝑸𝑖 e 

representa a capacidade que um corpo tem de refletir energia.  

 

𝑟 = 𝑄𝑟/𝑄𝑖 (2) 

Transmissividade é o quociente entre a energia transmitida 𝑸𝒕 e a energia incidente 𝑸𝒊 

 

𝑡 = 𝑄𝑡/𝑄𝑖 (3) 

A energia irradiada é diretamente proporcional à área A do corpo emissor e diretamente 

proporcional à quarta potência da temperatura T de acordo com a lei de Stefan-Boltzmann; 

donde σ é uma constante (equação 4), a quantidade de energia irradiada também depende da 

natureza da superfície emissora, essa dependência é descrita por uma grandeza e, denominada 

emissividade, que é um número sem dimensões compreendido entre 0 e 1,representando a razão 

entre a taxa de radiação de uma superfície particular e a taxa de radiação de uma superfície de 

um corpo ideal com a mesma área e temperatura.A emissividade também depende ligeiramente 

da temperatura. 

 

𝑃 = 𝜎. 𝐴. 𝑇4 (4) 

Um irradiador ideal, com emissividade igual a 1,também é absorvedor ideal,absorvendo 

toda radiação que incide sobre ele.Tal superfície ideal se chama corpo negro, analogamente, 

um refletor ideal,que não absorve nenhuma radiação é também um irradiador ineficiente. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

 O experimento consiste no uso de uma fonte emissora de radiação térmica, neste caso 

uma lâmpada de 250W,dois termômetros e dois anteparos sólidos(um claro e o outro escuro) 

de áreas superficiais iguais(36cm² no experimento aqui exemplificado).Este estudo prático se 

divide em duas partes,na primeira dispomos os dois termômetros equidistantes da lâmpada e 

com os anteparos posicionados a sua frente. 

 

 

Figura 1. Posicionamento em relação à lâmpada. IFPB, 2016. 

 

 

Figura 2.Posicionamento dos anteparos em relação aos termômetros. IFPB, 2016. 

 

Este primeiro estudo visa verificar como a cor de um objeto (planeta ou satélite) afeta a 

temperatura de sua superfície e que conhecimentos podemos obter a partir desta relação.  
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A segunda parte do experimento consiste em verificar como a distância do Sol influencia 

a temperatura dos planetas variando a o espaço entre o termômetro e a fonte de calor. As 

medidas utilizadas foram tomadas a partir das distâncias médias das órbitas dos planetas, 

tomando Júpiter como referencial equivalente a 40 cm de afastamento em relação à lâmpada, 

sendo assim os planetas Mercúrio (3cm), Vênus(5,7cm), Terra(7,7cm) e Marte(11,7cm) serão 

o foco das nossas observações. Além disso, será possível analisar como o ângulo de incidência 

da luz está relacionado com a quantidade de energia incidente e como isso está presente em 

cada um dos planetas do nosso sistema solar.  

 

 

Figura 3. Posicionamento com distância variante. IFPB, 2016. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Na primeira parte do estudo aqui desenvolvido os dois termômetros protegidos pelos 

anteparos após serem expostos durante 10 minutos à intensa luz proveniente da lâmpada foram 

obtidos os seguintes dados: 

 

Tabela 1. Variação da temperatura na primeira fase do estudo. IFPB, 2016. 

 
Temperatura 

Inicial (°C) 

Temperatura 

Final (°C) 
Variação de Temp. ΔT(°C) 

Anteparo claro 28 38 10 

Anteparo escuro 28 46 18 

 

Podemos deduzir que o anteparo escuro absorveu mais energia do que o claro devido à 

sua maior emissividade, pois a capacidade de um objeto emitir é a mesma que ele tem de 
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absorver. Sendo assim, a cor dos corpos celestes nos revelam a sua capacidade de absorver o 

calor vindo do Sol, além disso, permitem por meio de sua cor determinar sua respectiva 

temperatura. No nosso cotidiano, isto pode ser representado por uma peça quente de metal que 

quando atinge elevadas temperaturas passa a ter uma cor avermelhada, isto pode ser explicado 

pela relação existente entre a emissividade e a absortividade, a peça de metal está emitindo a 

mesma quantidade de calor que está absorvendo. Esta absorção se dá por meio de ondas 

eletromagnéticas que incidem e são absorvidas pelo corpo. 

O objetivo da segunda parte será elucidar como a distância dos planetas em relação ao 

Sol afeta as suas respectivas temperaturas, visando elucidar alguns conceitos demasiados 

importantes na Astronomia. Para isso, utilizamos um termômetro para medir a sua temperatura 

enquanto variamos sua distância da lâmpada (sendo o tempo de exposição sempre de 10 

minutos). Para tornar possível exemplificar a influência do Sol nos planetas, foi adotado Júpiter 

como referencial equivalente a40 cm na nossa escala, analisaremos os planetas Mercúrio, 

Vênus, Terra e Marte. Os dados obtidos estão representados abaixo. 

 

 

Figura 5. Dados referentes às temperaturas obtidas para diferentes distâncias. 

IFPB, 2016. 

 

Pode-se observar por meio da tabela que a temperatura é inversamente proporcional à 

distância da fonte de luz, ou seja, quanto maior a distância, menor será a temperatura do corpo 

analisado. Esta variação se deve ao fato de que quanto maior a distância do corpo em relação à 

fonte emissora menor será a área aparente do mesmo e,portanto, menor será a captação de 

energia por esse corpo. Esta característica que associamos aqui com a astronomia é estudada 
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no conteúdo referente à irradiação térmica na disciplina de Física. Estudos recentes referentes 

às temperaturas dos planetas do sistema solar revelam que seus valores médios são os seguintes: 

 

Tabela 2. Temperatura média dos planetas do sistema solar. 

Mercúrio Vênus Terra Marte Júpiter Saturno Urano Netuno 

430°C 475°C 15°C -20°C -140°C -170°C -220°C -200°C 

 

 

Ao observar estes dados, surge o questionamento sobre o motivo de Vênus ter uma 

temperatura média superior a Mercúrio apesar de estar mais distante. É a partir de 

questionamentos como este que os professores desenvolvem a capacidade de permitir que o 

aluno amplie o seu conhecimento levando eles a buscarem os motivos para determinado 

fenômeno se comportar de determinada maneira. Nesta situação, a causa da temperatura 

superior de Vênus é o fortíssimo efeito estufa existente no planeta devido a sua composição. 

Entre os fatores que influem na temperatura dos planetas, estão a composição química dos 

mesmos devido ao fato de que cada substância tem um calor específico diferente das 

outras(assunto abordado na física),pressão atmosférica do planeta que interfere na temperatura 

do mesmo(visto no estudo dos gases feito na química e na física) e outros fatores,que cabem 

aos professores utilizarem da criatividade para por meio de experimentos elucidar como o que 

é estudado em sala pode ser usado de modo prático. 

Outro fator que influencia na temperatura dos planetas é o ângulo que a superfície 

estudada possui em relação à fonte de luminosidade. Como pode ser visto por meio das imagens 

abaixo, a área da superfície em relação ao observador (ou emissor de energia neste caso) é 

menor quando a mesma é oblíqua à reta perpendicular que “saem” do Sol, ou seja, os corpos 

celestes recebem menos energia quanto maior é este ângulo. 
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Figura 6. Ilustração da área aparente de uma superfície com ângulo variável. IFPB, 

2016. 

 

Este conhecimento é demasiado importante para a compreensão de como funciona as 

estações do ano. 

Vale ressaltar que os experimentos conduzidos são passiveis de interferência nos 

resultados obtidos, devido ao fato de que o mesmo não foi realizado em um ambiente 

termicamente isolado, mas ainda assim útil devido ser requisitado apenas em nível de 

exemplificação. 

 

CONCLUSÕES 

O simples estimulo do raciocínio lógico proporciona novas descobertas que, quando 

ocorrem, geram um encantamento por parte dos estudantes. Este artigo objetiva demonstrar que 

se utilizando da interdisciplinaridade de disciplinas como Física, Química, Matemática e 

Astronomia é possível tornar o processo de aprendizado algo prazeroso. Isto é algo que todos 

sabemos, pois nos lembramos das aulas em que os professores por meio de experimentos (como 

o demonstrado neste artigo) tornavam o processo de compreender a natureza algo que compensa 

todo o esforço envolvido no processo, desde o desenvolvimento teórico até as aplicações 

possíveis do conhecimento adquirido. Deixamos aqui uma iniciativa e um convite para que os 

educadores comecem a estimular a dinâmica entre aprendizado e a realidade, visando propiciar 

um ambiente atrativo para aqueles que já estão no meio educacional e também para aqueles que 

pretendem adentrar nele.  
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RESUMO: Ações indevidas do homem na sociedade no meio ambiente têm prejudicado o seu 

equilíbrio natural. Um exemplo disso é a degradação dos igarapés em áreas urbanas, causada 

pelo despejo de resíduos sólidos, efluentes domésticos e industriais, cuja decomposição 

necessita-se de uma elevada quantidade de oxigênio dissolvido, prejudicando, assim, a 

sobrevivência de organismos aquáticos. Desse modo objetivou analisar os aspectos físico-

químicos das águas dos Igarapés no perímetro urbano do município de Ariquemes-RO no ano 

de 2016. As coletas foram realizadas no período chuvoso e em quatro pontos distintos em 

profundidade superficial. As variáveis analisadas foram: cor, condutividade, potencial 

hidrogeniônico, oxigênio dissolvido, turbidez e temperatura da água. Os padrões de qualidade 

das águas superficiais foram comparados com a Resolução Conama n° 357/2005 e manual da 

Cetesb. As amostras analisadas mostraram que as águas dos Igarapés oscilaram entre 

levemente ácidas a levemente alcalinas, com temperatura ideal, baixa concentração de 

oxigênio dissolvido e turbidez. Os índices de cor da água se apresentaram acima dos padrões 

permitidos. Somente o pH dos pontos amostrais mostraram-se estar de acordo com os 

padrões de qualidade de águas de Classe 2. 
 

Palavras–chave: Água superficial; parâmetros físico-químicos, contaminação 

 

ÁNALISE PHYSICAL-CHEMICAL WATER: CASE STUDY OF THE BAYOUS IN THE 

URBAN AREA OF THE MUNICIPALITY OF ARIQUEMES-RO 

ABSTRACT: Actions undue of man in society on the environment have undermined its natural 

balance. An example of this is the degradation of streams in urban areas, caused by the 

dumping of solid waste, industrial and domestic wastewater, whose decomposition requires 

a high amount of dissolved oxygen, thereby hurting the survival of aquatic organisms. This 

move is aimed to analyze the aspects of physical-chemical of waters of the Creeks in the urban 

perimeter of the municipality of Ariquemes-RO in the year 2016. The collections were carried 

out in the rainy period and at four different points in the depth shallow. The variables analyzed 

were: color, conductivity, hydrogen-ionic potential, dissolved oxygen, turbidity, and water 

temperature. The quality standards of the surface waters were compared with the Conama 

Resolution n° 357/2005 and manual Cetesb. The analysed samples showed that the waters of 

the Creeks ranged from slightly acidic to slightly alkaline, with an ideal temperature, low 

concentration of dissolved oxygen, and turbidity. The color indexes of the water were above 
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the standards allowed. Only the pH of the sample points shown to be in accordance with the 

standards of quality for waters of Class 2. 

 

KEYWORDS: Surface water; physical-chemical parameters, pollution 

 

INTRODUÇÃO 

A água é um componente bioquímico de seres vivos, como meio de vida de várias 

espécies vegetais e animais, além de atuar como meio para a produção para vários bens de 

consumo (BRASIL, 2005). 

A Terra dispõe de uma enorme quantidade de água, quase 97% estão nos mares e 

oceanos e cerca de 2% congeladas nas regiões polares. Apenas 1% da água doce está 

disponível para o consumo humano, agrícola e industrial, em córregos, rios e lagos 

constituindo os recursos hídricos superficiais (CORSON, 2002). 

Estima-se de acordo com Peres et al., (2009) que 16% do volume total dos recursos 

hídricos do planeta terra estejam concentradas no Brasil. No entanto, apesar de ser uma 

participação expressiva, os recursos não são distribuídos de forma homogênea.  

Atualmente muitos preveem que a crise do próximo século deverá ser a da água, isto se 

deve principalmente à contaminação dos mananciais urbanos através do despejo dos 

efluentes domésticos, industriais e pluviais (DEL, 2010).  

O município de Ariquemes-RO apresenta atualmente uma política de ocupação 

desordenada, com edificações às margens dos inúmeros igarapés que a cidade possui (SEMA, 

2010). Nesse sentido a poluição dos recursos hídricos decorrentes das atividades urbanas 

compromete a qualidade e o uso da água, expondo a população a doenças. A cada ano, mais 

de 2 bilhões de pessoas são afetadas por doenças de veiculação hídrica (TUNDISI, 2003).  

Diante disto, o objetivo deste estudo foi analisar os aspectos físico-químicos da água dos 

Igarapés localizados no perímetro urbano do Município de Ariquemes-RO, diante das 

crescentes modificações que as mesmas vêm sofrendo devido à influência do homem sobre 

estes ambientes. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O município de Ariquemes-RO encontra-se em uma latitude 09º54'48”sul e 

longitude 63º02'27" oeste, estando a uma altitude de 142 metros. Segundo o IBGE (2016) a 

população é estimada em 102.860 habitantes, distribuídos em uma área de 4.426,571 km². 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Sul
http://pt.wikipedia.org/wiki/Oeste
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Para a realização da análise físico-química da água, realizou-se um sorteio dos igarapés 

presentes no município de Ariquemes-RO (Tabela 1) dentro do perímetro urbano. Levaram-se 

em considerações as direções norte, sul, leste e oeste a fim de estabelecer os pontos 

amostrais. 

     Tabela 1. Igarapés selecionados no Município de Ariquemes/RO para estudo.     
UNOPAR, 2016.  

Área Localidade              Latitude  Longitude 

Ponto 1 Igarapés Traíra            9°54'7.86"S 63°1'25.37"O 

Ponto 2 Igarapés 4 nações       9°54'18.25"S 63° 2'18.62"O 

Ponto 3 Igarapés Rondon        9°53'39.19"S 63° 2'42.52"O 

Ponto 4 Igarapé Zona Sul        9°55'0.79"S 63° 1'23.00"O 

 

Os elementos amostrais de água de cada ponto foram coletados em frasco de polietileno 

com capacidade de 500 ml, devidamente identificados e acondicionados de acordo com as 

normas do Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (APHA, 2012). 

Após, foram transportadas para análise ao laboratório do Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia de Rondônia – IFRO, Campus Ariquemes.  

 Os parâmetros físico-químicos analisados foram: cor, condutividade, oxigênio 

dissolvido (DO), potencial hidrogeniônico (pH), turbidez e temperatura. A temperatura e o 

oxigênio dissolvido foram medidos ainda em campo, através do medidor de oxigênio 

dissolvido modelo OHI 9146.  

O parâmetro de cor foi definido por meio de fotocolorímetro modelo Aquacolor 

PoliControle, a condutividade, definida por meio do cundutivímetro modelo MCA 150P.  

A leitura do pH foi realizada com auxílio do aparelho pHmetro modelo PHS 3B. O 

aparelho foi previamente lavado e calibrado. A análise de turbidez através do aparelho 

turbidímetro portátil Microprocessador modelo HI 93703. 

Após a obtenção dos resultados, eles foram confrontados com os parâmetros 

determinados pela resolução Conama n° 357, de 17 de março de 2005. Como o parâmetro da 

condutividade da água não está estabelecida na Resolução CONAMA n° 357/2005, esse foi 

avaliado de acordo com os valores considerados no manual da Cetesb (2009).  

 

 



 

341 

 

Artigos         Ciências Exatas e da Terra 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A água para que possa ser enquadrado como classe 2 segundo a Resolução Conama n° 

357/2005, precisa ter concentrações de oxigênio dissolvido (OD) superiores a 5 mg L-1. 

Variações entre 3 e 5 mg L-1 que ocorreram nos pontos amostrais (Figura 1) podem afetar a 

reprodução da vida aquática e inferiores a 3 mg/L podem comprometer a sobrevivência dos 

organismos (BRASIL, 2005).  

Vários estudos realizados em igarapés situados em áreas urbanas verificaram baixos 

índices de OD, relacionando esses resultados a poluição orgânica, como e o caso do estudo de 

Sant’Ana (2003) na cidade de Boa vista-RR, e Franca et al., (2006), em Juazeiro do Norte-CE. 

 

Figura 1. Valores de oxigênio dissolvido, em mg L-1 obtidos a partir de análise 

físico-química da água dos igarapés do Município de Ariquemes/RO. UNOPAR, 

2016. 

 

O potencial Hidrogeniônico determina o grau de acidez ou alcalinidade da água. Valores 

de pH abaixo de 7 indicam águas ácidas e alcalinas aquelas acima deste valor. Os valores médio 

de pH (Figura 2), oscilaram de 6,29 a 7,28 , revelando estar dentro dos padrões recomendados 

entre 6 e 9, segundo a resolução Conama n° 357/2005. Gaspar (2001), no igarapé Mata fome 

da cidade de Boa vista-RR, verificou pH de até 8,5, relacionado com poluição. Cabe destacar 

que rios de Rondônia segundo os estudos de Pesenda et al., (1986) obtiveram pH médio 6,42.  
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 Figura 2. Valores para pH a partir de análise físico-química das águas dos 

igarapés do Município de Ariquemes/RO. UNOPAR, 2016. 

 

Conforme (Tabela 2) a temperatura das amostras esteve entre 25,3° C a 28, 5° C.  

Tabela 2. Valores médios de temperatura (°C), das águas dos igarapés do Município de 

Ariquemes/RO. UNOPAR, 2016. 

Localidade  Temperatura ° C 

Ponto 1  27, 5 

Ponto 2  28,5 

Ponto 3  27,9 

Ponto 4  25,3 

 

Os resultados de temperatura podem ser corroborados por estudo realizado por Melo 

(2005), em igarapés de água urbana na cidade de Manaus-AM, que verificou variação de 

temperatura de 23,1°C a 33,0°C. Os valores acima de 30°C relacionam-se a falta de mata ciliar 

e lançamentos de esgotos industriais e domésticos. De modo geral a elevação da temperatura 

em um corpo d’água é provocada por lançamento de efluentes domésticos e industriais 

(CETESB, 2009). 

De acordo com o manual da Cetesb (2009) o nível aceitável da condutividade da água é 

até 100 μS.cm-1, níveis superiores a isso indicam ambientes impactados. De acordo com a 

(Figura 3) dois igarapés mostraram-se acima do nível permitido.  

Ressaltamos que a condutividade aumenta à medida que sólidos dissolvidos são 

adicionados na água. O autor Zuccari (1992) verificou valores variando de 56,7 μS.cm-1 a 400,0 
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μS.cm-1 em corpos d’água situados em área urbana na cidade de Botucatu, atribuindo o 

mesmo á poluição urbana. 

 

Figura 3. Valores da condutividade, em μS.cm-1, obtidos a partir de análise 

físico-química das águas dos igarapés do Município de Ariquemes/RO. 

UNOPAR, 2016. 

 

A turbidez dos igarapés (Figura 4) apresentou-se baixa, com exceção do ponto 3, 

podendo ser explicado pela presença da chuva, que carreiam sólidos em suspensão para 

dentro do igarapé e lançamento de efluentes domésticos que provocam elevações na 

turbidez.  

 

Figura 4. Valores da turbidez, em unidade nefelométrica (UNT), obtidos a 

partir de análise físico-química das águas dos igarapés do Município de 

Ariquemes/RO. UNOPAR, 2016. 
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Segundo as exigências da Resolução Conama n° 357/2005, os corpos d’água de Classe 2 

podem atingir até 100 UNT. Valores semelhantes foram encontrados por Vital (2004) em 

análises realizadas dos igarapés na cidade de Boa vista– RR.  

Em relação ao parâmetro da cor (Figura 5), as amostras analisadas com exceção do 

ponto 2, apresentaram valores bem acima do limite estipulado na legislação vigente.  

 

Figura 5. Valores da cor, em u.C, obtidos a partir de análise físico-química das águas 

dos igarapés do Município de Ariquemes/RO. UNOPAR, 2016. 

 

Segundo a Resolução Conama n° 357/2005 o valor máximo permitido é de 75 u.C para cor 

de águas de Classe 2, o que indica uma taxa elevada de substâncias dissolvidas na água. 

 

CONCLUSÕES 

Em relação às variáveis analisadas somente o pH está de acordo   com o estabelecido na 

Resolução Conama n° 357/2005 em todos os pontos amostrados. 

Os parâmetros mais influenciados pela ação antropogênica, foram: oxigênio dissolvido, 

cor, condutividade e turbidez. Os altos índices dessas variáveis relacionam-se diretamente 

com as ações de degradação, que sofrem os igarapés situados dentro da zona urbana no 

município de Ariquemes- RO, como a perda da mata ciliar, despejo de lixo em suas margens e 

recepção direta de efluentes domésticos.  

Mesmo possuindo normas e regulamentações em nível municipal e estadual que visam 

à proteção dos igarapés, o município de Ariquemes- RO demonstra precariedade na qualidade 
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de sua água superficial, sendo necessária a execução de práticas de fiscalização e educação 

ambiental por parte dos órgãos públicos responsáveis.  
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PARANÁ/RO  
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RESUMO: Para o desenvolvimento deste trabalho foram utilizados métodos específicos para 

cada análise, foram coletadas amostras de água do Rio Machado próximo ao bairro Primavera, 

e em três poços artesianos, sendo um no 1° distrito, um do 2° distrito e um do distrito de Nova 

Colina, todos do município de Ji-Paraná/RO. Para a determinação dos parâmetros físico-

químicos e microbiológicos adotaram as normas da Funasa (Fundação Nacional da Saúde). 

Através das análises realizadas, pode-se observar que as amostras apresentaram algumas 

divergências sanitárias estabelecidas pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente e o Ministério 

da Saúde.  

 

Palavras–chave: Análise, Funasa, Parâmetros, Poços, Rio Machado 

 

PHYSICAL-CHEMICAL AND MICROBIOLOGICAL ANALYSIS OF 

WATER FROM MACHADO RIVER AND FROM ARTESIAN WELLS IN 

THE CITY OF JI - PARANÁ / RO 
  

ABSTRACT: For the development of this work, specific methods were used for each analysis. 

Water samples were collected from Machado River, located near Primavera District, and from 

three wells. The first well was located in the1st District, the second one was on the 2nd District 

and the third one was in the county of Nova Colina, all in the city of Ji -Paraná / RO. To 

determine the physical, chemical and microbiological parameters, we adopted the standards of 

Funasa ( National Health Foundation ). Through these analyzes, we observed that  the samples 

showed some health differences established by the National Environment Council and the 

Ministry of Health . 

 

KEYWORDS: Analysis, Funasa, parameters, wells, River Machado 

 

INTRODUÇÃO 

 A água é um bem comum da humanidade, sendo ela necessário para a vida e 

conservação de todos os seres vivos. A água é utilizada em todos os meios de produção, no 

entanto, a maneira pela qual se utiliza os recursos naturais de forma indiscriminada faz com 

que o acúmulo de contaminantes da água aumente. A grande preocupação da contaminação 

está nas fontes de captação de água que ficam expostas à contaminação devido à limitação do 
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poder filtrante do solo, e assim, são mais aptos à contaminação muitas das vezes resultante do 

escoamento e infiltração da água poluída. Segundo Silva e Araújo, 2003, alguns fatores que 

prejudicam a qualidade da água subterrânea, são os esgotos domésticos e industriais destinados 

às fossas e tanques sépticos, aterros e lixões, postos de combustível, entre outras que ocasionam 

importantes contaminações por bactérias, vírus, parasitas, substâncias orgânicas e inorgânicas.  

O valor de pH, a densidade e dureza dá água também estão relacionados com a 

potabilidade da água. Segundo Grassal (2001) a mudança do teor de pH da água pode levar a 

precipitação de espécies dissolvidas ou ainda a redissolução de materiais anteriormente 

presentes em sólidos suspensos ou sedimentados. Já uma água que possui uma alta densidade, 

pode significar a ocorrência de contaminação por metais pesados. “Nos sistemas lacustres e 

fluviais, metais pesados podem ser encontrados na coluna d’água, nos sólidos suspensos e 

sedimentos, nos organismos e plantas aquáticas” (SALOMONS et al. 1988 apud. CASTRO, 

2006).  

Em relação à dureza Cordeiro (2012) afirma que em condições naturais, a dureza é uma 

característica química da água proveniente da dissolução de rochas calcíneas ou outros minerais 

que contenham cálcio e magnésio. Pode ser expressa como sendo temporária, permanente e a 

dureza total corresponde à soma. Embora não haja uma convenção formal, a título de 

praticidade, a água pode ser classificada, quanto ao valor da dureza, em: mole, moderada, dura 

e muito dura, conforme descrito na Tabela 1. 

Tabela 1. Classificação da água quanto à Dureza (mgL-1CaCO3 ). IFRO, 2015. 

 

Dureza em (mgL-1CaCO3 ) Tipo de água 

0 - 50 Água mole 

50 - 150 Moderada 

150 - 300 Dura 

> 300 Muito Dura 
Fonte: Von Sperling (2005) 

 

Entre as análises microbiológicas tem-se a determinação de coliformes totais. Os 

coliformes totais são um grupo de bactérias que contem bacilos gram-negativos, aeróbios ou 

anaeróbios facultativos, não formadores de esporos, que fermentam a lactose com produção de 

ácidos, aldeídos e gás a 35ºC em 24-48 horas. Este grupo contém os seguintes gêneros: 

Escherichia, Citrobacter, Enterobacter e Klebisiela (BETTEGA, 2006). Os coliformes totais 

estão presentes em muitos tipos de água, nos rios de áreas urbanas onde existe atividade humana 

excessiva essa contaminação pode ser ainda maior.  
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Para ser considerada potável, a água deve atender aos seguintes parâmetros físico-

químicos e microbiológicos expressos na tabela 2:  

 

Tabela 2. Padrão físico-químico e microbiológico de potabilidade da água para consumo 

humano. IFRO, 2015. 

 

Parâmetro  Valores de referencia  

pH  6,0-9,5 

Turbidez Max 5,0 UT 

Cloretos  Max. 250mg/L 

Dureza Max. 500mg/L 

           Padrão microbiológico 

Coliformes totais Ausência em 100 mL 
Fonte: Portaria N°2.914 de 12 de dezembro de 2011 do Ministério da Saúde 

 

Com um crescente índice populacional as água vem se tornando cada vez mais poluídas, 

chegando muitas vezes impróprias para o consumo humano. Dessa forma, o objetivo deste 

trabalho é realizar algumas análises físico-químicas e microbiológicas da água do Rio Machado 

e de alguns poços artesianos do município de Ji-paraná Rondônia para averiguar o grau de 

alguns contaminantes dessas águas, bem como a apresentação de quaisquer resultados e futuras 

propostas para a reversão do quadro.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

As metodologias utilizadas para a determinação dos parâmetros físico-químicos e 

microbiológicas adotaram as normas da Funasa- Fundação Nacional de Saúde, sendo 

determinados os seguintes parâmetros físico-químicos: pH, Densidade, Dureza, Identificação 

de Chumbo (Pb2+) e foi verificado o número mais provável de coliformes totais como avaliação 

da qualidade microbiológica. As análises físico-químicas e microbiológicas foram realizadas, 

respectivamente, no laboratório de Química Geral do Instituto Federal de Educação Ciência e 

Tecnologia do Câmpus de Ji-Paraná-RO- (IFRO).  

O pH das amostras foram medidos em pHmetro utilizando 50 ml das 04 amostras e feito 

a leitura no aparelho. Para a Densidade da água o método mais viável foi com a utilização do 

Picnômetro, a Dureza foi determinada através de titulação com EDTA, e para a identificação 

de Chumbo (Pb2+) foi realizada a marcha analítica descrita por Vogel (1981). A análise 

microbiológica para coliformes totais foi realizada através do método de tubos múltiplos, 

utilizando o caldo lactosado (CL) para determinação e para confirmação o caldo lactosado verde 

brilhante (VB). A quantificação da quantidade de coliformes para essa técnica é realizada 
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através de um método de denominado “Número Mais Provável” (NMP), sendo os resultados 

expressos em NMP por 100 mL. Esse método é simples, basta observar a quantidade de tubos 

positivos e compará-las a tabela NMP.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Os resultados obtidos nas análises das amostras de águas coletadas estão apresentados 

nas Tabelas 3. 

Tabela 3. Resultados médios obtidos da análise das quatro amostras de água coletadas 

do município de Ji-Paraná-RO. IFRO, 2015. 

 

Parâmetros 
Rio 

Machado 

1º 

Distrito 

2º 

Distrito 

Nova 

Londrina 

pH 7,61 6,32 8,45 6,24 

Densidade 

g/cm3 
0,998540 0,998724 0,999265 0,999186 

Dureza 7,61 26,42 78,07 59,65 

Chumbo 

(Pb2+) 
ND ND ND ND 

Coliformes 

totais 

NMPx100/mL 

220 220 30 ≥1600 

    *ND: não determinado  

A Portaria N° 2.914 de 12 de dezembro de 2011 do Ministério da Saúde regulamenta 

valores de pH entre 6,0 e 9,5 para a água potável, ou seja, valores abaixo de 6,0 são tidos como 

pH ácidos, e valores acima de 9,5, são alcalinos, essas alterações não atendem a legislação 

vigente (BRASIL, 2011).  De acordo com os resultados, as 04 amostras se apresentaram dentro 

dos parâmetros de referência.  

O pH é um índice fundamental para a validação da qualidade da água por isso o seu 

monitoramento é muito importante. Ao fazer o tratamento ou higienização de águas uma alta 

acidez pode ocasionar problemas, pois devido a alteração de pH, existe grande chance de 

ocorrer  neutralização de agentes desinfetantes como o cloro/hipoclorito de cálcio e ácido 

peracético, todos muitos utilizados nas estações de tratamento de água e muitas das vezes são 

distribuídos nas residências por agentes sanitários. 

Em relação à dureza a água é classificada em: menor que 50mg/L CaCO3 água mole, entre 

50 e 150 mg/L CaCO3 água com dureza moderada, entre 150 e 300 mg/L CaCO3 água dura e 

maior que 300 mg/L CaCO3 água muito dura (VON SPERLING, 2005). As amostras de água 

sobre análise de dureza apresentaram os seguintes resultados: as amostras do Rio Machado e 

do 1º distrito mostraram uma dureza de 7,6 e 26,42 mg/L CaCO3 respectivamente 
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caracterizando-se como água mole, a amostra de água do 2º distrito e de Nova Londrina foram 

caracterizadas como água com dureza moderada, apresentando índices de dureza de 78,07 e 

59,65 mg/L CaCO3. A Portaria do Ministério da Saúde no 2.914/2011 estabelece como limite 

máximo para a dureza 500 mgL-1 CaCO3 . (BRASIL, 2011). Contudo a dureza não apresenta 

nenhum problema quanto à potabilidade da água, essas exigências de valores se devem mais a 

questões econômicas e ambientais, como o aumento exagerado do consumo de sabões em 

lavanderias e outros problemas que podem ocorrer em determinadas industriais de alimentos e 

bebidas que utilizam água. Não existem provas claras de que a dureza da água ocasione 

problemas sanitários.  

A densidade é uma característica importante muito utilizada para diferenciar um material 

puro de um impuro, pois a densidade dos materiais que não são puros (misturas) é uma função 

da sua composição. A densidade da água é determinada medindo-se a sua massa e 

determinando-se o seu volume, mas essa análise não é simples como parece já que uma 

alteração relativamente pequena na temperatura pode afetar consideravelmente o valor da 

densidade. As densidades obtidas nas amostras foram comparadas com a tabela de Densidade 

absoluta da água abaixo descrita por Baccan (2004): 

 

Tabela 4: Densidade absoluta da água. IFRO, 2015. 

 

T/ oC d/(g cm-3) T/ oC 
d/(g cm-3) 

 

10 0,999700 20 0,998203 

11 0,999605 21 0,997992 

12 0,999498 22 0,997770 

13 0,999377 23 0,997538 

14 0,999244 24 0,997296 

15 0,999099 25 0,997044 

16 0,998943 26 0,996783 

17 0,998774 27 0,996512 
Fonte: Baccan (2004) 

 

Todos os resultados apresentaram variações nas densidades, a amostra de água do Rio 

Machado com uma temperatura de 29°C teve a densidade de 0,998540, as amostras do 1° 

Distrito e de Nova Londrina tiveram densidades de 0,998724 e  0,999186 com uma temperatura 

de 26°C respectivamente, e a densidade da amostra do 2° Distrito foi de 0,999265 em uma 

temperatura de 24°C. Verificou-se a mudança da densidade da água devido as suas diferentes 

temperaturas, quando se aumenta a temperatura de um determinado fragmento de matéria, tem-
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se um aumento do volume fixo desta, pois haverá a dilatação ocasionada pela separação dos 

átomos e moléculas. As variações de densidades também podem ter sido ocasionadas devido a 

impurezas presentes nas amostras, transferência de material de um recipiente para outro, 

descalibração do picnômetro.  

Na análise de água para determinação do teor de chumbo (Pb2+), a principal preocupação 

é qual método analítico utilizar. São diversos os 

métodos  analíticos  disponíveis  para  determinação  de  Pb  em  de águas, mas 

estes  métodos  variam  em  custo  e  pessoal especializado. O método utilizado para a análise 

das amostras de água foi à marcha analítica descrita por Vogel (1981), a escolha desse método 

foi devido à falta de aparelhos instrumentais que possibilitasse a análise. 

Em nenhuma amostra foi detectado traços de chumbo (Pb2+), isso pode ser justificado 

devido à ausência total de chumbo (Pb2+) ou à baixa concentração do íon nas amostras, pois 

para que ocorram as reações é necessário que a concentração seja suficientemente elevada do 

íon que será identificado.  

Para a análise de coliformes totais utilizou-se a técnica dos TM onde diferentes alíquotas 

da amostra, obtidas por sucessivas diluições, são respectivamente inoculadas em séries 

replicadas de tubos de ensaio contendo o meio de cultura. Após a incubação, a partir do número 

de tubos positivos em cada série de diluição, estima-se o número mais provável (NMP) de 

organismos em 100 mL da amostra. 

O Ministério da Saúde advoga o padrão microbiológico de potabilidade da água para 

consumo humano de ausência de 100 mL para coliformes totais, porém todas as amostras 

apresentaram resultados fora dos parâmetros estipulado. No caso da água do Rio Machado isso 

é justificado devido à grande quantidade de matéria orgânica presente no mesmo e também por 

causa da poluição. Os poços artesianos indicam que provavelmente exista pouca higienização 

das caixas d’água, tubulações velhas, ausência ou ineficiente de cloração, pois pode haver 

contaminação por infiltração de fossas sépticas através de água da chuva, dejetos de animais, 

entre outros.   

De acordo com SILVA e ARAÚJO (2003) os coliformes totais são um grupo de bactérias 

gram-negativas, que podem ser aeróbias ou anaeróbias, são capazes de formar biofilmes e 

também são utilizadas como indicador de decomposição de matéria orgânica, em geral.  

 

CONCLUSÕES 

Tendo em vista os resultados obtidos com as análises físicas e químicas e microbiológicas 

das amostras de água coletadas nos poços artesianos e também no Rio Machado, compreende-
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se que as amostras apresentaram algumas divergências sanitárias estabelecidas pelo Conselho 

Nacional do Meio Ambiente e o Ministério da Saúde. As características físicas e químicas das 

águas principalmente das águas subterrâneas refletem os meios por onde o líquido percorre, 

conservando relação com os tipos de rochas drenados e com os produtos das atividades humanas 

adquiridas ao longo de seu trajeto.  

O maior aspecto agravante das análises foram os valores de coliformes totais que se 

apresentaram muito acima dos valores permitidos, indicando possíveis contaminações das 

águas. Esta contaminação pode estar associada a não higienização dos reservatórios de água ou 

problemas nos encanamentos, indicando a necessidade de a desinfecção destes reservatórios 

com periodicidade regular. No caso da água do rio a contaminação mais provável seja por 

poluição através de descarga de esgotos domésticos, lixos jogados nos rio, escoamento das 

chuvas, entre outros. 

Dessa forma, conclui-se esta pesquisa com a formação de alguns dados físicos, químicos 

e biológicos das quatro amostras de água, sugerindo a realização de outras pesquisas no 

município para que tanto a Prefeitura como os residentes mantenham a qualidade da água para 

o consumo humano. 
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RESUMO: Este trabalho teve como ponto de partida viabilizar uma nova forma de se analisar 

e representar os resultados analíticos encontrados na resolução de problemas do estudo das 

posições relativas entre retas e planos, assunto este abordado em Geometria Analítica nos 

cursos de graduação das áreas de exatas como Matemática, Física, Química, Engenharias, 

Sistemas de Informação, etc. Nosso objetivo é dar um enfoque geométrico no desenvolvimento 

da resolução dos problemas de posição relativa entre reta e reta, reta e plano e plano e plano, 

onde este assunto é visto em muitas práticas pedagógicas apenas de maneira superficial, com 

um tratado teórico. As análises, com esta nova metodologia de ensino foi implementada durante 

às aulas de Cálculo Vetorial e Geometria Analítica em laboratórios de informática do IFMA e 

da Faculdade FACAM, apresentando os conteúdos teóricos trabalhados em sala de aula com a 

aplicação do software Geogebra 5.0, para à verificação e validação dos resultados. Os estudos 

analíticos estão fundamentados em (BOULOS e CAMARGO, 2005), principal referencial teórico 

adotado nos cursos de ensino superior das áreas de exatas. Utilizamos o software dinâmico, 

como uma metodologia alternativa, para auxiliar na complementação das atividades teóricas, 

almejando um pleno desenvolvimento deste conteúdo de nível superior, uma vez que, tal 

dinamização do conhecimento pode ser inserida em diversas outras aplicações com este recurso, 

proporcionando novas possibilidades para o ensino e aprendizagem da Matemática e 

Geometria. 

Palavras–chave: ensino aprendizagem, software dinâmico geogebra, geometria analítica 

 

ANALYSIS STUDY OF GEOMETRIC ON BETWEEN STRAIGHT POSITIONS AND PLAN WITH 

GEOGEBRA 

 

ABSTRACT: This work had as a starting point enabling a new way to analyze and represent the 

analytical results found in resolving positions of study problems related between lines and 

planes, issue this addressed in Analytic Geometry in undergraduate courses of the exact areas 

like Mathematics , Physics, Chemistry, Engineering, Information Systems, etc. Our goal is to 

give a geometrical approach in the development of solving the problems of relative position 

between straight, straight, straight and plan and plan and plan where this issue is see in many 

pedagogical practices only superficially, with a theoretical treatise. Analyses with this new 

teaching methodology was implemented during the Vector Calculus class and Analytic 

Geometry at IFMA's computer labs and have recourse to presenting the theoretical concepts 

learned in the classroom with the application of Geogebra 5.0 software for the verification 

and validation of the results. Analytical studies are based on Paul Boulos and Ivan de Camargo, 
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the main theoretical framework adopted in higher education courses in the exact areas. We 

use the dynamic software, as an alternative methodology to assist in the completion of 

theoretical activities, aiming for full development of this top-level content, since such dynamic 

knowledge can be inserted in several other applications with this feature, providing new 

possibilities for teaching and learning of mathematics and geometry. 

KEYWORDS: teaching and learning, dynamic geogebra software, analytic geometry 

 

INTRODUÇÃO 

Pesquisas recentes sobre o ensino e aprendizagem da matemática revelam que esta 

disciplina é um dos principais componentes curriculares com grande déficit de desempenho nas 

escolas de muitos países. As dificuldades podem começar no ensino básico, onde possivelmente 

irá se perdurar ao longo da vida acadêmica do aluno. Porém, paralelamente a estes problemas, 

está o desenvolvimento tecnológico das grandes mídias, meios de comunicação e informação, 

os quais, não deve estar dissociado das práticas docente durante o ensino. Os avanços 

tecnológicos devem ser instigados dentro do ambiente escolar acadêmico no sentido de 

viabilizar o ensino-aprendizagem, estreitando o caminho para o ensinar e aprender, em que 

professor e aluno são os protagonistas do grande desafio que é a aquisição do conhecimento de 

forma plena, significativa e aprimorada cada vez mais pelos aparatos da tecnologia, disponíveis 

para dinamizar o ensino em sala de aula facilitando o aprendizado de determinados conteúdos, 

fomentando à pesquisa científica de discentes e docentes.  

Diante do advento da tecnologia e, sobretudo, nas salas de aula ao longo de décadas, a 

utilização das tecnologias da Informação e Comunicação no ensino da matemática vem 

pontualmente, se firmando como uma das áreas mais ativas e relevantes no aprimoramento de novas 

abordagens e ferramentas de ensino. A disponibilidade de inúmeros recursos como internet e 

softwares dinâmicos trabalhados de forma planejada e orientada, vem sendo de grande relevância 

para o surgimento de novas capacidades, abrindo um leque de possibilidades didáticas, modificando 

inclusive as relações entre professor e aluno no processo de ensinar e aprender. Segundo 

D’Ambrósio e Barros (1990), essas mudanças causam grandes impactos na sociedade, gerando 

reflexos conceituais e curriculares na educação básica e na educação superior. 

Para fundamentar nossa pesquisa sobre esses avanços que intercederam à matemática, 

encontramos evidências nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’s), em que:  

 

Esse impacto da tecnologia, cujo instrumento mais relevante é hoje o computador, 

exigirá do ensino de Matemática um redirecionamento sob uma perspectiva curricular 

que favoreça o desenvolvimento de habilidades e procedimentos com os quais o 
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indivíduo possa se reconhecer e se orientar nesse mundo do conhecimento 

emconstante movimento. (PCN’s, 2000, p. 41) 

 

O espaço da sala de aula, sem dúvida, não poderia estar de fora dessas transformações 

que ocorrem no mundo moderno com surgimentos de novas tecnologias. Com o passar dos 

anos, propostas voltadas para a utilização de Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) 

estão cada vez mais presentes em várias instâncias dentro da educação, seja por meio de 

políticas públicas ou até mesmo por desenvolvimento de pesquisa no mundo acadêmico e os 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) são bem claros ao apontar com relevância o ensino 

da matemática com utilização de tecnologias. Diante do novo cenário e realidades distintas 

encontradas nas salas de aula, por meios das TICs, devemos utilizar as novas tecnologias: 

 

De comum acordo com o ensino desenvolvido, a avaliação deve dar informação sobre 

o conhecimento e compreensão de conceitos e procedimentos; a capacidade para 

aplicar conhecimentos na resolução de problemas do cotidiano; a capacidade para 

utilizar as linguagens das Ciências, da Matemática e suas Tecnologias para comunicar 

idéias; e as habilidades de pensamento como analisar, generalizar, inferir. (BRASIL, 

2000, p.54). 

 

Ainda sobre estes avanços e transformações, verificamos o que diz Borba (1999): 

 

A introdução das novas tecnologias – computadores, calculadoras gráficas e interfaces 

que se modificam a cada dia – tem levantado diversas questões. Dentre elas destaco 

as preocupações relativas às mudanças curriculares, às novas dinâmicas da sala de 

aula, ao “novo” papel do professor e ao papel do computador nesta sala de aula. 

(BORBA, 1999, p. 285). 

 

No que diz respeito à eficácia da utilização de ferramentas computacionais no ensino da 

matemática, segundo as concepções de Ponte e Oliveira (2003), acreditam que elas possam 

trazer novas perspectivas no ensino da Matemática de modo profundamente inovador, 

reforçando o papel da linguagem gráfica e de novas formas de representação e relativizando a 

importância do cálculo e da manipulação simbólica”. Dessa forma, as atividades mediadas pelo 

uso de softwares permitirão ao professor explorar as distintas formas de representar um mesmo 

problema sendo de forma gráfica, algébrica ou por meio de tabelas. 

Sendo nosso ponto de partida como campo de pesquisa, a Geometria Analítica é a área 

que mais tem sido beneficiada pelas transformações com a utilização das tecnologias, 
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principalmente, no desenvolvimento de softwares específicos voltados para o seu processo de 

ensino e aprendizagem. Conforme diz Zullato (2002, p. 20) são frequentemente utilizados no 

ensino de Geometria e permitem trabalhar com Geometria Euclidiana Plana, Geometria Não-

Euclidiana e Geometria Analítica, onde o mesmo ainda afirma que os softwares são utilizados 

com a intenção de mostrar as propriedades que estão sendo estudadas com o intuito de realizar 

a verificação e visualização de propriedades.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O ensino do Cálculo Vetorial e Geometria Analítica, especificamente, na abordagem das 

posições relativas entre reta e plano, a partir da utilização do software dinâmico GeoGebra, 

pode favorecer a construção de significados em Matemática a partir da representação de 

conceitos, estudos de propriedades intrínsecas às construções realizadas, bem como explorar, a 

partir da visualização, das formas algébrica e geométrica desses conceitos encontrados nos 

livros acadêmicos segundo Paulo Boulos e Ivan de Camargo. Essa forma dinâmica de 

aprendizado proposta pelo GeoGebra pode favorecer à interação e estreitar os caminhos entre 

aluno e as novas ferramentas computacionais de aprendizagem. 

O GeoGebra é um software matemático livre que reúne geometria, álgebra e cálculo. Ele 

foi desenvolvido por Markus Hohenwarter da Universidade de Salzburg para educação 

matemática nas escolas. Por um lado, o GeoGebra é um sistema de geometria dinâmica, 

permitindo realizar construções tanto com pontos, vetores, segmentos, retas, como com funções 

que podem se modificar posteriormente de forma dinâmica.  

Nesse trabalho implementamos em nossas atividades o Geogebra 5.0, o qual  o mesmo 

apresenta uma plataforma para análise em duas e três dimensões, conforme mostra a figura 1: 
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Figura 1: Janela principal do Geogebra 5.0 gerada pelo autor. 

 

A partir do Geogebra 5.0, propomos como atividade exploratória de alguns exercícios 

do livro acadêmico: Geometria Analítica: Um tratamento Vetorial, do Paulo Boulos. As 

atividades são para verificar de forma gráfica, às propriedades que asseguram os conceitos 

sobre às posições relativas entre retas e planos estudadas no capítulo 16. Com base nos 

autores, foram preparadas 3 atividades que serão analisados o comportamento gráfico entre 

Reta e Reta, Reta e Pano e Plano e Plano, verificando às condições de forma geométrica. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As simulações e verificações foram realizadas pelos alunos de graduação do curso de 

Matemática da faculdade do Maranhão FACAM de maneira participativa e cooperativa com 

alunos do IFMA em laboratório de computação. A motivação para esta pesquisa, partiu da 

inquietação dos autores desta pesquisa, pelo fato de os problemas terem uma simples resolução, 

sem nenhum enfoque geométrico desses elementos. As investigações tiveram como ponto de 

partida, algumas atividades do livro já mencionado, em que propomos através de uma análise 

dinâmica, resolver os problemas propostos, proporcionando uma nova interpretação dos 

resultados analíticos obtidos nesta referência. 

ATIVIDADE 1 – RETA E RETA 

Nesta atividade, iremos verificar à posição relativa entre duas retas 𝒓 e 𝒔. De acordo com 

(BOULOS e CAMARGO 2005, P.170), para tal verificação, devemos fixar um sistema de 

coordenadas no espaço e designar por �⃗⃗⃗� = (𝒂, 𝒃, 𝒄) um vetor diretor de 𝒓, �⃗⃗⃗� = (𝒎, 𝒏, 𝒑) um 

vetor diretor de 𝒔, por 𝑨 = (𝒙𝟏, 𝒚𝟏, 𝒛𝟏), um ponto qualquer de 𝒓 e por 𝑩 = (𝒙𝟐, 𝒚𝟐, 𝒛𝟐), um 

ponto qualquer de 𝒔. Analisemos a 2ª questão: Estude a posição relativa entre as retas:  

𝒓: 𝑿 = (𝟏, 𝟐, 𝟑) + 𝜶(𝟎, 𝟏, 𝟑), com (𝛼 ∈ 𝐼𝑅) e 𝒔: 𝑿 = (𝟏, 𝟑, 𝟔) + 𝜷(𝟎, 𝟐, 𝟔), com (𝛽 ∈ 𝐼𝑅). 

Para inserir os elementos geométricos no software, podemos utilizar a aba mostrada 

na figura 2 que segue,  
 

 
Figura 2: Aba das principais ferramentas. Fonte Geogebra 5.0. 
 

ou, então, no campo de entrada do Geogebra, digitar os parâmetros para cada reta dada, 

os pontos 𝐴 = (1,2,3) e 𝐵 = (1,3,6) e os respectivos vetores diretores das retas 𝑟 e 𝑠, �⃗⃗⃗� =

(𝟎, 𝟏, 𝟑) e �⃗⃗⃗� = (𝟎, 𝟐, 𝟔).  Para identificar as retas 𝒓 e 𝒔, digitamos no CAMPO DE ENTRADA 
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o comando reta(A, u), isto é, queremos identificar a reta 𝒓 que passa pelo ponto 𝑨 e possui 

vetor diretor 𝒖, da mesma forma, para identificar a reta 𝒔 que passa pelo ponto 𝑩 e tem como 

vetor diretor 𝒗 digitamos reta(B, v). Os resultados da Atividade 1, ilustrados no gráfico 1 

abaixo, mostram que, como os vetores são proporcionais, isto é, �⃗⃗⃗� = 2�⃗⃗⃗�, logo, 𝑟 e 𝑠 são 

paralelas, 𝑟//𝑠. 

 

 
Figura 3: Interpretação geométrica da Atividade 1. 

 

ATIVIDADE 2 – RETA E PLANO 

Esta segunda atividade é proposta em (BOULOS e CAMARGO, 2005), onde será 

verificado à posição relativa entre uma reta dada e um plano através de suas equações 

cartesianas. São dados o plano 𝜋: 4𝑥 + 3𝑦 − 𝑧 − 4 e a reta 𝑟: 𝑋 = (1,1,1) + 𝛼(3,2,1). Estude 

a posição relativa de 𝑟 e 𝜋. Para abordar este problema de forma geométrica, seguiremos 

os mesmos procedimentos realizados no primeiro exemplo, digitando no CAMPO DE 

ENTRADA à equação do plano 𝜋, denotado por 𝑎, na janela de álgebra do Geogebra, o 

ponto 𝐴 = (1,1,1), o vetor diretor da reta 𝑟, �⃗� = (3,2,1) e o vetor diretor normal ao plano 

𝜋, dado por �⃗⃗� = (4,3, −1). A resolução geométrica é mostrada na figura 4, onde 

concluímos que a reta 𝑟 é transversal ao plano 𝜋, para mostrar esta transversalidade 

digitamos no CAMPO DE ENTRADA o seguinte comando ângulo(r,a), onde é calculado 

o ângulo entre a reta e o plano, cujo valor é 63°, o que caracteriza à posição transversal 

entre estes entes geométricos. 
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Figura 4: Interpretação geométrica da Atividade 2 

 

ATIVIDADE 3 – PLANO E PLANO 

Na página 206 da referência supracitada, é proposto o seguinte problema: Verificar 

se os planos 𝑎: 𝑥 + 𝑦 − 𝑧 − 2 = 0 e 𝑏: 4𝑥 − 2𝑦 + 2𝑧 = 0 são perpendiculares.  

Pelas equações cartesianas dos planos 𝑎 e 𝑏, podemos tirar seus respectivos vetores 

diretores normais 𝑐 = (1,1, −1) e �⃗⃗� = (4, −2,2) e digitá-los no CAMPO DE ENTRADA 

do Geogebra. A solução geométrica é mostrada na figura 5, onde concluímos que os planos 

𝑎 e 𝑏 são perpendiculares, verificando à inclinação entre eles, através do comando 

Ângulo(a,b), apertando a tecla ENTER, encontra-se o ângulo 𝛼 = 90° o que comprova à 

perpendicularidade entre estes entes geométrcos.  

 
Figura 5: Interpretação geométrica da Atividade 3 
 

 



 

362 

 

Artigos         Ciências Exatas e da Terra 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

CONCLUSÕES 

Diante das análises e resultados auferidos pelos participantes desta pesquisa, vale 

ressaltar o importante relato dos alunos em relação às investigações realizadas no laboratório, 

onde os mesmos confirmam que a metodologia aplicada com o uso do Geogebra durante as 

simulações, onde elas, proporcionaram um bom desempenho no entendimento do conteúdo 

de Geometria Analítica sob uma nova perspectiva de observar à resolução dos problemas 

propostos, no que tange aos tópicos de posições relativas entre retas e planos, o que tornou 

este assunto mais interativo e acessível. 

Este trabalho proporcionou à ampliação dos conhecimentos dos estudantes nas áreas 

em pesquisa como na Matemática, Geometria Analítica e Recursos Computacionais como 

ferramentas de investigação das aprendizagens correlatas. O avanço no conhecimento e 

aprendizado, se desencadeou, em virtude do desenvolvimento das novas metodologias 

aplicadas neste ramo da matemática, visando um completo entendimento do aluno, através 

das análises algébricas e geométricas destes conteúdos até então, vistos de maneira 

superficial, através de uma simples abordagem teórica, uma forma também de enriquecer a 

abordagem realizada na referência citada.  

Assim, com os resultados alcançados pelos alunos, vemos que o papel do educador na 

arte de ensinar está se tornando cada vez mais desafiador com o passar dos tempos. Surgem 

cada vez mais novas possibilidades e oportunidades de se aplicarem recursos tecnológicos no 

ambiente de sala de aula para promover, sobretudo, um aprendizado interativo e significativo 

entre todos os envolvidos nas ações de ensinar e aprender. A partir dessas experiências 

propostas e realizadas, surgem reflexões que devem ser de todos os docentes da área, onde 

possam a cada prática educativa rever suas concepções de ensino e aprendizagem em que 

estes processos não podem ser resumidos a um mero processo de transmissão e aceitação de 

informações, e sim, pensados como um processo permanente de construção cognitiva que é 

estimulado pela investigação e participação dos discentes.   
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RESUMO: Esta pesquisa tem por objetivo trazer a aplicação da Análise Combinatória, fazendo 

uso metodológico do ensino-aprendizagem da Matemática através de um jogo de loteria: a 

Lotofácil. Foi abordado, em nossa fundamentação teórica, a Análise Combinatória contida na 

Matemática que envolve o jogo e suas apostas, iniciando a pesquisa com uma introdução 

histórica de como surgiu a Lotofácil e quais os números sorteados em seus principais concursos, 

seguida pela busca de trabalhos de outros autores que se referiam ao surgimento da Análise 

Combinatória, associando ao princípio de contagem que foi aprimorado com o passar do tempo, 

de modo a aguçar o raciocínio humano e estimular sua assimilação matemática, despertando 

assim a curiosidade de muitos jogadores sobre o conteúdo. 

 

Palavras–chave: Aprendizado, Loteria, Matemática, Aposta, Lógica. 

 

COMBINATORICS APPLICATION IN THE GAME LOTOFÁCIL 
 

ABSTRACT: This research aims to bring the application of combinatorial analysis, making use 

of methodological teaching and learning of mathematics through a lottery game: Lotofácil. 

Was approached in our theoretical basis, the Combinatorial Analysis contained in 

mathematics that involves the game and your bets, starting the search with a historical 

introduction to how did the Lotofácil and what the numbers drawn in its main competitions, 

followed by the search for work other authors who referred to the emergence of 

combinatorial analysis, associating the counting principle that has been improved over time 

in order to sharpen the human reasoning and stimulate mathematical assimilation, thus 

arousing the curiosity of many players about content. 

 

KEYWORDS: Learning, Lottery, Mathematics, Bet, Logic. 

 

INTRODUÇÃO 

A Lotofácil, é uma das loterias que temos no Brasil, ela é organizada pelo Governo 

Federal através da Caixa Econômica. Seu primeiro sorteio foi realizado no dia 29 de setembro 

de 2003 com cinco ganhadores, com as seguintes dezenas sorteadas:  

02  03  05  06  09  10  11  13  14 16  18  20  23  24  25. 
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Como em qualquer loteria não podemos prever o número de ganhadores em cada 

sorteio, mas o recorde de acertadores das 15 dezenas sorteadas aconteceu no dia 29 de 

agosto de 2012, concurso 798, com 94 ganhadores, com as seguintes dezenas sorteadas: 

01  03  05  06  08  10  11  13  15  16  18  19  22  23  24 

 onde cada ganhador levou para casa R$ 11.067, 52, tivemos ainda dois concursos com 39 

ganhadores, o 166 no dia 06 de novembro de 2006 com as seguintes dezenas sorteadas: 

02 03  04  08  09  10  13  14  15  18  19  20  21  22  23 

E o concurso 367 realizado no dia 16 de outubro de 2008 com as seguintes dezenas sorteadas: 

01 02  04  07  08  09  12  13  15  17  18  20  21  22  24 

O sucesso das loterias e de outros jogos de azar como já sabemos é devido aos altos 

valores pagos para seus ganhadores, na Lotofácil não seria diferente, então o maior prêmio 

pago para quem acertou as 15 dezenas aconteceu no dia 05 de dezembro de 2005 no concurso 

115, no valor de R$ 4.081.776,78 e vale salientar que tivemos apenas um ganhador e  as 

seguintes dezenas sorteadas: 

01 04  05  06  07  09  11  12  13  16  17  18  20  21  25 

O prêmio da cada concurso sofre variações pois os mesmos dependem da quantidade 

de apostadores, e a maior arrecadação registrada ocorreu concurso 800 no dia 06 de 

setembro de 2012 na Lotofácil da Independência, no valor de R$ 122..822.547,50, com as 

seguintes dezenas sorteadas: 

03  04  06  07  08  09  10  11  12  13  16  20  21  22  24 

Mesmo sabendo que cada dezena tem a mesmas chances de aparecer em cada sorteio, 

existem muitos estudiosos de loterias mostrando maneiras de jogar e também analisando 

quais as dezenas que mais vezes saíram e as que menos vezes saíram. Vamos mostrar uma 

tabela com as 15 dezenas que mais foram sorteadas:  
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Dezena Frequência Dezena Frequência Dezena Frequência 

2 725 1 710 23 703 

24 725 12 709 19 701 

11 721 21 706 25 700 

13 718 6 706 15 696 

4 715 22 704 14 695 

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Na Lotofácil temos um cartão com 25 dezenas e devemos escolher de 15 a 18 dezenas, 

como mostra a imagem abaixo. Há dois métodos para realizar a aposta: a Surpresinha e a 

Teimosinha que, respectivamente, o sistema escolhe os números ou pode concorrer com a 

mesma aposta por 3, 6, 9 ou 12 concursos seguidos. Os sorteios são realizados as segundas, 

quartas e sextas feiras ás 20h. No entanto, excepcionalmente, no dia 7 de setembro, ocorre a 

Lotofácil da Independência. 

. 

Figura 1. Volante Lotofácil. 

 

Sendo a aposta com 15 números considerada a aposta simples e custa hoje o valor de 

R$ 2,00. Vamos mostrar uma tabela de preços das apostas: 
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Quantidade de dezenas  Preço em R$ 

15 2,00 

16 32,00 

17 272,00 

18 1.632,00 

 

Para as pessoas leigas em matemática o primeiro questionamento feito quando vai jogar é a 

respeito da quantidade de dezenas escolhidas e o valor a ser pago, porque será que isto 

acontece? Isso não é desproporcional? Como isso é calculado? 

É válido ressaltar que o ensino da combinatória aguça o raciocínio, por meio do o 

raciocínio aditivo e do multiplicativo, seguido e de fórmulas matemáticas que facilitam o seu 

entendimento. Tal aprendizagem pode despertar o fascínio de muitos jogadores de azar que 

procuram as melhores maneiras para se saírem bem, estimulando-os a procurar maneiras 

alternativas e mais seguras para se alcançar a vitória. 

A permutação simples de n elementos é qualquer agrupamento ordenado desses  n 

elementos. Pode ser calculada pela fórmula. 

Pn=n! 

Um arranjo simples de n elementos tomados p a p( p ≤ 𝑛), são agrupamentos ordenados 

diferentes que podem se formar com 𝑝 dos 𝑛 elementos dados. Pode ser calculada pela fórmula: 

 

As Combinações simples de n elementos tomados p a p(𝑝 ≤ 𝑛), são os subconjuntos com 

exatamente 𝑝 elementos que se podem formar com os elementos dados. Podem ser calculadas 

pela fórmula: 

 

http://www.andremachado.org/artigos/wp-content/uploads/2011/09/arranjo.gif
http://www.andremachado.org/artigos/wp-content/uploads/2011/09/combinacao.gif
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. Com os nossos conhecimentos já percebemos que na Lotofácil a escolha das dezenas 

que vamos apostar é uma combinação simples, pois a ordem de escolha não vai alterar a 

aposta a ser realizada. Como exemplo podemos mostrar que se um apostador escolheu em 

uma semana as dezenas: 01  02  03  05   07  08  09   10  11   12   13  15  20  23  24 e na outra 

semana escolheu as dezenas: 24  23  20  15   13  12  11  10  09  08  07  05  03  02  01, a ordem 

foi trocada, mas a aposta é a mesma. 

Vamos entender os valores cobrados da tabela anterior e como isso será feito 

matematicamente, tomando como padrão uma aposta simples que custa R$ 2,00 e equivale 

a 15 dezenas apostadas. Se uma pessoa apostou 16 dezenas, quantos grupos de 15 dezenas 

temos nessa aposta? Neste caso, como já sabemos a ordem das dezenas escolhidas não altera 

a aposta, então teremos: 

𝐶16;15 =
16!

15!(16−15)!
=

16!

15!.1!
=

16.15!

15!.1
=

16

1
= 16 Apostas simples 

E se escolhermos 17 dezenas? 

𝐶17;15 =
17!

15!(17−15)!
=

17!

15!.2!
=

17.16.15!

15!.2.1
=

17.16

2.1
= 136 Apostas simples 

E se escolhermos 18 dezenas? 

𝐶18;15 =
18!

15!.(18−15)!
=

18!

15!.3!
=

18.17.16.15!

15!.3.2.1
=

18.17.16

3.2.1
= 816 Apostas simples 

Então para calcularmos o número 𝑁 de apostas, podemos usar a fórmula: 

𝑁 = 𝐶𝑛;15, com 15 ≤ 𝑛 ≤ 18, 

E o valor a ser pago em reais é 𝑁. 2,00. 

 

As Probabilidades  

As probabilidades estão bem presentes no nosso cotidiano, sendo utilizadas em 

fenômenos determinísticos, que quando realizados nas mesmas condições os resultados 

serão os mesmos, e também em fenômenos aleatórios, que mesmo sendo realizados nas 

mesmas condições não podemos prever os resultados, como exemplos, podemos citar os 
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sorteios da Lotofácil. Para chegarmos nas probabilidades primeiro vamos entender o que é 

um espaço amostral: 

Espaço amostral (𝛀), conjunto de todos os resultados possíveis de um fenômeno aleatório, 

no nosso caso seria todos os conjuntos de 15 dezenas que podemos escolher entre as 25 do 

cartão, não vamos escrever todos, apenas calcular a quantidade que será dada por: 

Ω = 𝐶25;15 =
25!

15!.(25−15)!
=

25!

15!10!
=

25.24.23.22.21.20.19.18.17.16.15!

15!.10.9.8.7.6.5.4.3.2.1
= 3.268.760  

Apesar de não podermos prever o resultado de um sorteio, sabemos que todas as 

dezenas têm as mesmas chances de serem sorteadas, são equiprováveis, e cada conjunto de 

15 dezenas sorteadas também. Neste caso, a probabilidade 𝑃 será dada por: 

𝑃 =
𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑓𝑎𝑣𝑜𝑟á𝑣𝑒𝑖𝑠

𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑠𝑠í𝑣𝑒𝑖𝑠
 

Quando jogamos um cartão com 15 dezenas, nossa probabilidade de acertar as 15 é: 

𝑃 =
𝐶15;15

𝐶25;15
=

1

3.268.760
 

E de acertar 14 números, neste caso teremos 14 entre os 15 que escolheu e 1 entre os 10 

restantes, 

𝑃 =
𝐶15;14. 𝐶10;1

𝐶25;15
=

15.10

3.268.760
=

150

3.268.760
=

1

21.791,7
 

E de acertar 13 números, neste caso teremos 13 entre os 15 que escolheu e 2 entre os 10 

restantes, 

𝑃 =
𝐶15;13. 𝐶10;2

𝐶25;15
=

105.45

3.268.760
=

4725

3.268.760
=

1

691,8
 

Quando jogamos um cartão com 17 dezenas, nossa probabilidade de acertar as 15 é: 

𝑃 =
𝐶17;15

𝐶25;15
=

136

3.268.760
=

1

24.035
 

Quando jogamos um cartão com 18 dezenas, nossa probabilidade de acertar as 15 é: 

𝑃 =
𝐶18;15

𝐶25;15
=

816

3.268.760
=

1

4005,8
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O valor da probabilidade para quaisquer valores é definido pela fórmula: 

 

 
Onde, 

Aposta – números de dezenas que você jogou 

Acerto – número de dezenas que você quer acertar. 

Universo – 25 

Erro – as dezenas que você jogou e errou 

Sorteado – 15 

Quando apostamos um cartão temos apenas uma possibilidade de acertar 15 dezenas, uma 

possibilidade de acertar 14 dezenas, uma de acertar 13 dezenas, uma de acertar 12 dezenas e 

uma de acertar 11 dezenas. Mas nem sempre vai ser assim na sequencia colocamos a quantidade 

de prêmios que vamos receber de acordo com o número de dezenas apostadas. 

ACERTANDO 15 PONTOS 

Se você jogar uma cartela com 15 dezenas e acertar os 15 pontos, terá somente 1 jogo 

premiado com 15 pontos; 

Se você jogar uma cartela com 16 dezenas e acertar os 15 pontos, terá 1 jogo premiado com 

15 pontos e 15 jogos premiados com 14 pontos; 

Se você jogar uma cartela com 17 dezenas e acertar os 15 pontos, terá 1 jogo premiado com 

15 pontos, 30 jogos premiados com 14 pontos e 105 jogos premiados com 13 pontos; 

Se você jogar uma cartela com 18 dezenas e acertar os 15 pontos, terá 1 jogo premiado com 

15 pontos, 45 jogos premiados com 14 pontos, 315 jogos premiados com 13 pontos e 455 

jogos com 12 pontos; 

ACERTANDO 14 PONTOS 

Se você jogar uma cartela com 15 dezenas e acertar 14 pontos, terá somente 1 jogo premiado 

com 14 pontos; 
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Se você jogar uma cartela com 16 dezenas e acertar 14 pontos, terá 2 jogos premiados com 

14 pontos e 14 jogos premiados com 13 pontos; 

Se você jogar uma cartela com 17 dezenas e acertar 14 pontos, terá 3 jogos premiados com 

14 pontos, 42 jogos premiados com 13 pontos e 91 jogos premiados com 12 pontos; 

Se você jogar uma cartela com 18 dezenas e acertar 14 pontos, terá 4 jogos premiados com 

14 pontos, 84 jogos premiados com 13 pontos, 364 jogos com 12 pontos e 364 jogos com 11 

pontos. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O projeto traz o uso da análise combinatória aplicada às apostas, podendo contribuir de 

maneira significativa para melhorar o desempenho do jogador, uma vez que ao ser realizada 

uma combinação simples com possíveis números, a probabilidade de chances de ganhar tende 

a aumentar, bem como a lógica existente por trás do jogo. 

Para entendermos como isto acontece precisamos falar um pouco de análise combinatória, 

que é o ramo da matemática que trata das técnicas de contagem, e entender os agrupamentos de 

arranjo simples, combinação simples e permutação simples. Sabe-se que a análise combinatória 

surgiu a partir da necessidade de controle do homem sobre determinadas quantidades, como as 

de animais, dias, etc., uma vez que para isso se apropriavam de riscos, pedras, nós em corda, 

surgindo, logo em seguida, a contagem feita através de números. No entanto, à medida que tais 

quantidades aumentavam, tornou-se inviável realizar o modo de contagem simples – um a um 

– sendo necessário estabelecer um novo método capaz de solucionar problemas que envolviam 

números maiores. Assim, esse progresso exigiu um novo tipo de contagem que superou a 

simples enumeração dos objetos (ROSA, 1998, p.03). Dessa maneira, agrupamentos por 

conjunto de objetos tornou-se um novo meio de realizar enumerações, descartando a 

necessidade de contar elementos um por vez. 

 

CONCLUSÕES 

 Embora o conhecimento matemático da análise combinatória não seja vasto para a 

maioria das pessoas, podemos concluir que a lógica matemática está presente em nosso dia a 

dia, seja através da resolução de problemas simples ou contagem com grandes quantidades e 

por isso desenvolve o raciocínio daqueles que estão dispostos a melhorar seus palpites, como 
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também o interesse pela matemática devido ao aprendizado adquirido através da aplicação da 

análise ao jogo Lotofácil.  

 A principal contribuição deste trabalho foi firmar a necessidade de se aplicar o ensino 

da matemática as variáveis externas, a fim de estimular futuras pesquisas a envolverem as áreas 

das exatas a algo que seja válido na prática, não só restringindo o aprendizado a teoria passada 

em sala de aula, aprimorando o conhecimento adquirido ao agregar a prática com a teoria, de 

modo a possibilitar uma formação acadêmica sólida. 
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RESUMO: A presença de compostos orgânicos contendo enxofre nos combustíveis é um dos 

contribuintes da poluição atmosférica, pois quando entram em combustão nos motores, emitem 

poluentes derivados do enxofre, como os óxidos (SOx), que afetam negativamente a saúde 

humana e o meio ambiente. Para remoção do excesso de enxofre presente na gasolina, faz-se 

uso do processo de adsorção, pelo qual um material adsorvente o captura de modo seletivo. O 

desenvolvimento de adsorventes mais eficientes e de baixo custo de produção para a remoção 

de compostos sulfurosos tem contribuído, por exemplo, nos processos referentes ao refino do 

petróleo. A eficiência da dessulfurização está correlacionada às características apresentadas 

pelo adsorvente como: a capacidade de adsorção, durabilidade e regenerabilidade. Esse estudo 

tem como finalidade o preparo da fibra do coco impregnada com níquel para avaliar a sua 

capacidade adsortiva frente a compostos sulfurosos como o tiofeno presente nos combustíveis. 

O adsorvente utilizado foi a fibra do coco (mesocarpo) obtido na cidade de Quixadá-Ce e o 

adsorbato utilizado foi o tiofeno, em solução de n-hexano. Em teste de caracterização do 

adsorvente, observou-se que a quantidade de cargas protônicas na superfície da fibra in natura 

e na fibra modificada é função do pH. Espera-se com os resultados dos testes de adsorção que 

a fibra impregnada com níquel apresente maior capacidade adsortiva em comparação com a 

fibra sem nenhuma modificação. 

Palavras–chave: capacidade adsortiva, compostos sulfurosos, dessulfurização, mesocarpo 

 

APPLICATION OF COCONUT FIBER IMPREGNATED WITH NICKEL FOR 

ADSORPTION OF SULFUROUS COMPOUNDS DISSOLVED INTO FUELS 
 

ABSTRACT: The presence of sulfur-containing organic compounds in fuels is one of the 

contributors of air pollution, because when they come into engine combustion, emitting 

pollutants sulfur derivatives, as oxides (SOx), which negatively affect human health and the 

environment. For removal of excess sulphur in petrol, use of the adsorption process, by which 

the adsorbent material selectively capture. The development of more efficient adsorbents and 

low production cost for removal of sulfurous compounds has contributed, for example, in cases 

relating to the refining of oil. The desulphurization efficiency is correlated to the features 

presented by adsorbent as: the ability of adsorption, durability and regenerabilidade. This study 

aims to prepare coconut fiber impregnated with nickel to evaluate their ability adsortiva front 

of sulfurous compounds such as Thiophene present in fuels. The adsorbent used was coconut 

fiber (mesocarp) obtained in the city of Quixadá-Ce and adsorbato used was the Thiophene in 

n-hexane solution. In the adsorbent characterization test, it was observed that the amount of 

protônicas loads on fiber surface in natura and in modified fiber is a function of pH. It is 

expected with the adsorption test results that fiber impregnated with nickel presents adsortiva 

largest capacity compared to the fiber without any modification. 
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INTRODUÇÃO 

A presença de compostos orgânicos contendo enxofre nos combustíveis é um dos grandes 

contribuintes da poluição atmosférica, principalmente após a combustão em que são emitidos 

poluentes SOx que afetam negativamente a saúde humana e o meio ambiente (1). 

A partir de 1º de janeiro de 2014 ocorreu uma alteração no teor médio de enxofre na 

gasolina que no ano de 2013 era de 200 ppm e essa concentração foi alterada para 50 ppm. Com 

essa ação da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Combustível (ANP), a qualidade da 

gasolina se assemelha a comercializada nos Estados Unidos, Canadá e Europa e as emissões de 

poluentes na atmosfera teve redução que contribui para uma melhoria da qualidade do ar (2). 

Além de sua forma elementar, o enxofre também se encontra nos combustíveis como 

mercaptanas, sulfetos, tiofeno, benzotiofeno, dibenzotiofeno e seus derivados alquílicos.  Esses 

compostos possuem alto ponto de ebulição e de complicada remoção por processos tradicionais 

(3). 

Para remoção do excesso de enxofre presente na gasolina fazem-se uso do processo de 

adsorção na qual se utiliza um adsorvente que captura de modo seletivo substâncias (4).  

O desenvolvimento de adsorventes mais eficientes para a remoção de compostos 

sulfurosos contribui para os processos referentes ao refino do petróleo, sendo o uso de materiais 

adsorventes estando crescendo por conta do baixo custo de produção e pela facilidade de 

regeneração em determinados casos. Encontram-se difundidas pesquisas realizadas com 

adsorventes como o carvão ativado e com materiais não convencionais como bagaços em pó, 

carvões vegetais de coco (5) e de cana-de-açúcar (6). 

A eficiência da dessulfurização está correlacionada às características apresentadas pelo 

adsorvente como a capacidade de adsorção, durabilidade e regenerabilidade (7).   

Esse estudo tem como finalidade a quantificação das cargas protônicas e a comparação 

da capacidade adsortiva tanto da fibra do coco in natura quanto da fibra do coco modificada. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

PREPARAÇÃO DO ADSORVENTE 

Uma amostra (30 g) da fibra do coco (mesocarpo) in natura foi colocada na estufa a 130 

ºC por 24 h para remoção total da umidade. 

Em seguida, 2 g dessa fibra foi ativada com uma solução de Ácido Clorídrico (HCl) 1 M 

em agitação por 24 h com o intuito de eliminar matéria orgânica incorporada e melhorar a 
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porosidade do material. Depois de sucessivas lavagens com água destilada, a amostra foi 

colocada em solução de Cloreto de Níquel (NiCl2) 1 M e deixada em agitação por 24 horas. 

Após esse tempo em agitação, foi lavada com água destilada e colocada para secar por três dias 

em temperatura ambiente. 

ADSORBATO  

O adsorbato utilizado foi o tiofeno em solução de n-hexano, sendo o tiofeno um composto 

sulfuroso presente na gasolina. A Figura 1 mostra a estrutura molecular do composto tiofeno. 

 

 

 
Figura 11. Estrutura do tiofeno. 

 
Fonte: www.sigmaaldrich.com. 

 

TESTE DE CARGA COM A FIBRA IN NATURA 

Amostra (3,0 g) da fibra in natura foi colocada no moinho de bolas para pulverização por 

10 minutos à 200 rpm. Logo após, na proporção de 2,0 g/100 mL, foi preparada uma suspensão 

da fibra em solução de Nitrato de Sódio (NaNO3) 0,02 Me deixado sob agitação por 18 horas. 

Foi medido o pH da suspensão depois do período em agitação. Na fibra natural, o pH 

apresentou valor igual a 5,3 e na fibra ativada esse valor foi de 4,30. Nas duas amostras, para 

inicial a titulação ácido-base da suspensão, os sistemas tiveram o pH inicial ajustado a um valor 

igual a 3,0 usando solução de HCl 0,1 M. Com o pH ajustado em 3,0 foi realizado a titulação 

com solução de NaOH 0,1 M até pH 10. Os resultados dessa medida podem ser usados para 

quantificar as cargas de prótons superficiais em mol.g-1 (Q) usando a equação 1.  

 
Equação 1 

 

Onde CA é a concentração do ácido forte em um dado ponto da titulação, CB é a 

concentração da base forte usada para ajustar o valor de pH inicial, [OH-] e [H3O
+] são as 

concentrações dos íons hidroxilas e hidrônios definidas pelo valor de pH. 

ENSAIO EM BATELADA  

Foi preparada uma solução de 50 ppm de tiofeno em n-hexano. Posteriormente, em 

triplicata foi realizado um teste de adsorção usando 0,1 g do adsorvente em 100 mL da solução 

em erlenmeyer com tampa de vedação. Os sistemas foram mantidos em um agitador mecânico 

CA – CB + [OH-1] – [H3O
+]

Q =
a

CA – CB + [OH-1] – [H3O
+]

Q =
a
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a 160 rpm, durante 60 minutos e temperatura ambiente de 25 °C. Após esse tempo, alíquotas 

foram analisadas em cromatógrafo gasoso. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

TESTE DE CARGA COM AFIBRA DO COCO IN NATURA 

 O resultado gráfico é apresentado na Figura 2. Observa-se um aumento do pH, variação 

de 3,0 a 10,0, com as sucessivas adições (volume gasto total de 17 mL) da solução de NaOH 

0,1 M como esperado.  

 

 

Figura 2. Curva de titulação ácido-base da suspensão da fibra do coco in natura com 

NaOH. IFCE, 2016. 

 
Fonte: Autoral. 

  

O perfil da curva mostra comportamento de um sistema tamponante, ou seja, controlador 

da acidez/basicidade da solução. Essa propriedade pode estar acontecendo pelo fato da fibra de 

coco natural possuir grupos capazes de neutralizar as hidroxilas adicionadas pela base. Deve 

possuir grupos ácidos de Brönsted e/ou de Lewis. 

Aplicando a Equação 1 para quantificar o total de cargas protônicas na superfície da fibra 

de coco, e relacionando ao pH da suspensão, obtém-se o gráfico apresentado na Figura 3. 

Com base na Figura 3, percebe-se que ao aumentar o pH, a concentração das cargas 

protônicas na fibra do coco in natura diminui, porque estão sendo utilizados para controlar as 

hidroxilas da base adicionada. Até aproximadamente pH igual a 5,0 a quantidade de carga de 

prótons na superfície apresenta valores positivos devido à existência de grupos doadores de 

prótons, sítios ácidos de Brönsted. Em valores de pH maiores que 5,0 o controle da basicidade 

é realizado por grupos ácido de Lewis da fibra, pois embora apresente cargas superficiais 

negativas, ainda exerce efeito tamponante conforme se observa na Figura 2.  
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Figura 3. Quantificação das cargas protônicas na fibra de coco in natura emfunção do 

pH. IFCE, 2016. 

 
Fonte: Autoral. 

 

O teste de carga de prótons por titulação ácido-base com a amostra da fibra de coco 

ativada previamente com Ácido Clorídrico mostra um comportamento um pouco diferente, 

conforme se observa nas Figuras 4 e 5. 

Na Figura 4, primeiramente, é mostrado os valores de pH em função do volume de NaOH 

0,1 M. A primeira diferença, com relação a amostra de fibra natural, é que para variar o pH de 

3,0 a 10,0 foram necessários 10mL da solução de NaOH 0,1 M. 

 

 
Figura 4. Curva de titulação ácido-base da suspensão da fibra do coco ativado com HCl 

0,1 M com NaOH. IFCE, 2016. 

 
Fonte: Autoral. 

 

 O perfil da curva ainda mostra um comportamento de um sistema tamponante, 

indicandoque fibra ativada mantém ácidos de Brönsted e/ou de Lewis controladores de 

acidez/basicidade. 
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Aplicando a Equação 1 para quantificar o total de cargas protônicas na superfície da fibra 

de coco ativado, e relacionando ao pH da suspensão, obtém-se o gráfico apresentado na Figura 

5. Percebe-se que, à semelhança da fibra do coco in natura, a fibra ativada também apresenta 

grupos ácidos de Brönsted. No entanto, essas cargas de prótons na superfície predominam a tão 

somente pH igual a 4,3. Em valores de pH maiores, o controle da basicidade é realizado por 

grupos ácido de Lewis da fibra. 

 

 
Figura 5. Curva de titulaçãoácido-base da suspensão da fibra do coco ativado com HCl 

0,1 M com NaOH. IFCE, 2016. 

 
Fonte: Autoral. 

 

ENSAIO EM BATELADA 

 Usando um sistema na proporção de 1:2, foi preparada uma solução 50 ppm de tiofeno 

em n-hexano para 0,1 g do adsorvente (fibra natural e fibra ativada), foi realizado em 

erlenmeyer com tampa de vedação. Foi estimada a porcentagem de adsorção do tiofeno pelo 

material adsorvente em teste, conforme procedimento descrito anteriormente. Alíquotas das 

soluções após 60 minutos, foram analisadas em cromatógrafo gasoso.  

As medidas mostram, imagem não apresentada, que o tiofeno apresenta tempo de 

retenção de aproximadamente 4,90 minutos. Os picos do cromatograma, após integração, foram 

utilizados para estimar a porcentagem de adsorção do material. Os valores estão apresentados 

na Tabela 1. 

 

Tabela 1: Dados do cromatograma relativo ao teste inicial de adsorção do tiofeno pela fibra de 

coco natural e ativada. IFCE, 2016. 
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1 Controle 9.336.2056 1 50,0 - 

2 Fibra natural 803549 0,0860 0,430 99,14 

3 Fibra ativada 980645 0,0105 0,525 98,95 

 
Fonte: Autoral. 

 

Os resultados das medidas mostram que a fibra de coco, seja natural ou ativada, 

apresentam potencialidade de adsorção de tiofeno em solução de n-hexano de aproximadamente 

99 % do conteúdo do composto sulfuroso da mistura. 

Esses resultados são preliminares e teste de cinética e de isoterma de adsorção estão sendo 

programados e serão realizados para comprovar e modelar matematicamente a capacidade de 

adsorção desses materiais para os compostos de enxofre, notadamente o tiofeno. 

 

CONCLUSÕES 

Referente à quantificação das cargas protônicas tanto na fibra do coco in natura como na 

fibra do coco ativada com HCl 0,1 M,pode-se afirmar que ao aumentar o pH ocorre a 

diminuição da quantidade de cargas protônicas, o que pode influenciar diretamente na 

capacidade de adsorção do material. 

Os testes de adsorção referente a remoção do enxofre com a utilização da fibra do coco 

in natura e com a impregnada com níquel como adsorventes ainda está na fase de análises, no 

entanto,espera-se que a fibra modificada tenha uma capacidade adsortiva maior em comparação 

com a fibra sem nenhuma modificação. Ou seja, o possível resultado deve indicar que a fibra 

impregnada com níquel é um eficaz adsorvente e com ele é possível remover o enxofre dos 

combustíveis como a gasolina por exemplo, implicando diretamente na redução da poluição 

atmosférica. 
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RESUMO: O objetivo deste artigo é relatar o resultado obtido em uma pesquisa de campo 

quantitativa em Matemática, com ênfase a conceitos de matrizes, sistemas lineares, utilização 

de planilhas eletrônicas. A pesquisa de campo foi realizada em duas escolas do ensino médio, 

no município de Uruçuí-PI, uma a nível estadual e outra a nível federal. Onde em um primeiro 

momento fez-se a verificação sobre os conhecimentos prévios dos alunos sobre o conteúdo 

supracitado, e logo após mostrou-se à eles aplicações e utilização destas ferramentas. 

Palavras–chave: Ensino básico, PIBIC, Pesquisa de campo 

 

APPLICATION FOR MOTHERS LEVEL SCHOOLS Uruçuí-PI AVERAGE; NEW 

PERSPECTIVES 
 

ABSTRACT: The purpose of this article is to report the results obtained in the quantitative field 

research in mathematics, emphasizing the concepts of matrices, linear systems, use of 

spreadsheets. The field research was conducted in two high schools in the municipality of 

Uruçuí-IP, on the state level and another at the federal level. Where at first the check was 

made on the previous knowledge of students on the aforementioned content, and soon after 

proved to applications and they use these tools. 

KEYWORDS: basic education, PIBIC, Field Research 

 

INTRODUÇÃO 

Este artigo tem como objetivo apresentar a análise da utilização de uma sequência didática 

aplicada aos alunos do ensino médio de Uruçuí-PI, em escolas do sistema estadual e federal, 

apresentando meios para utilização de softwares aplicados a problemas didáticos, fazendo 

referência a conceitos envolvendo matrizes e sistemas lineares, e mostrando que com posse 

destes conhecimentos, é possível aos alunos aplicar a problemas da sua vida cotidiana, podendo 

facilitar a realização de várias atividades. 

Para Gladcheff, Zuffi & Silva (2001), “a utilização de softwares no ensino de matemática, 

pode acolher objetivos diversos: ser fonte de informação, auxiliar no método de construção de 

conhecimentos, expandir a autonomia do raciocínio, da reflexão e da concepção de soluções.” 

De acordo com Fonseca (2014), “Muitos conteúdos na literatura matemática acumulam 

necessidades de aplicações, tanto para compreensão do conteúdo em questão, quanto para torná-

los interessantes no ambiente de ensino”, visto isso, neste trabalho temos a proposta de aplicar 

uma sequência didática montada para o ensino de matrizes e sistemas lineares com o método 
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prático com a utilização de um software (planilha eletrônica), pois como esta é uma atividade 

aplicada no laboratório de informática, objetiva-se manter o contato do aluno com o mesmo e 

mostrar para eles que com a realização de simples atividades ele consegue desenvolver 

problemas considerados difíceis em sala de aula, e passa a conhecer aplicações que podem ser 

utilizadas em sua vida social. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Na metodologia deste trabalho buscou-se fundamentação na engenharia didática de 

Artigue (1988, apud ALMOULOUD, 2008), que subdivide um trabalho de pesquisa em fases 

de aplicação.  A primeira destas fases é a análise prévia, onde realiza-se as análises preliminares, 

considerando como quesitos de análise, “a epistemológica dos conteúdos visados pelo ensino, 

o ensino usual e seus efeitos, as concepções dos alunos, as dificuldades e os obstáculos que 

marcam sua evolução, as condições e fatores de que depende a construção didática efetiva e a 

consideração dos objetivos específicos da pesquisa”. Artigue (1988, apud ALMOULOUD, 

2008) destaca também que: 

Cada uma dessas fases é retomada e aprofundada ao longo do trabalho de 

pesquisa, em função das necessidades emergentes. Isso significa que a 

expressão “análises preliminares” não implica que após o início da fase 

seguinte não se possa retomá-las, visto que a temporalidade identificada 

pelo termo “preliminar” ou “prévia” é relativa, pois se refere apenas a um 

primeiro nível de organização (ARTIGUE, 1988, apud ALMOULOUD, 2008, 

p.66). 

Visto isso, em um primeiro momento buscou-se levantar questões sobre a concepção dos 

alunos sobre os conteúdos de matrizes, sistemas lineares e sobre os conhecimentos de softwares 

aplicados a estes conceitos, pois conhecendo a concepção dos alunos sobre os conteúdos em 

questão, as dificuldades encontradas pelos mesmos e o sistema de ensino no qual eles estão 

inseridos possibilita uma melhor atuação no campo de trabalho e no desenvolvimento das 

atividades. Sabido que o campo de ensino no qual o aluno está inserido é uma peça 

importantíssima no processo de ensino aprendizagem, analisou-se o sistema de ensino federal 

e o estadual, para a partir daí saber até onde o local de ensino pode estar colaborando na 

aprendizagem. A população de estudo constitui-se de 24 alunos do 3º ano do ensino médio do 

Instituto Federal do Piauí (campus Uruçuí) e 20 alunos do 3º ano do ensino médio da unidade 

Escolar Cicero Coelho. 
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Figura 1 - Aplicação de questionário. IFPI, 2015. 

 

Noções de matrizes 

Definição 1.1: Uma matriz é um conjunto de linhas e colunas de elementos numéricos 

organizadas num retângulo e que possuem certas propriedades matemáticas bem definidas. Em 

outras palavras, é uma tabela de informações codificadas em números. 

De acordo com a matriz dada abaixo: 

 

Figura 2 - A Matriz no formato mxn. Fonte Matemática no Cotidiano, 2011. 

 

Multiplicação de Matrizes 

Definição 1.2: Uma matriz só pode ser multiplicada por uma matriz B, se e somente se, 

o número de colunas de A for igual ao número de linhas de B, ou o número de elementos da 

coluna de A for igual ao número de elementos da linha de B, isto é, se Amxn e Bnxp, cujo 

produto será Cmxp. A Multiplicação de matrizes utilizando planilha eletrônica pode ser visto 

na figura a seguir. 



 

384 

 

Artigos         Ciências Exatas e da Terra 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

 

Figura 3 - Multiplicação entre duas matrizes em uma planilha eletrônica. Fonte do autor, 

2015. 

 

Determinante 

Definição 1.3: A toda matriz quadrada A = (aij)mxn de elementos reais de ordem n está 

associado um único número real chamado determinante da matriz A. O cálculo do determinante 

utilizando planilha eletrônica pode ser visto na figura a seguir. 

 

Figura 4 - Determinante de uma matriz em planilha eletrônica. Fonte do autor, 2015. 

 

Matriz inversa 

Definição 1.4: uma matriz A de ordem n (n linhas e n colunas) tem inversa quando seu 

determinante é diferente de zero ou também quando seu oposto é n, ou seja, quando o oposto 

desta matriz coincide com sua ordem. O cálculo da matriz inversa em uma planilha eletrônica 

pode ser observado na figura abaixo. 
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Figura 5 - Inversa de uma matriz em planilha eletrônica. Fonte do autor, 2015. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Com a aplicação de um questionário buscou-se verificar o conhecimento dos alunos sobre 

o conteúdo em questão e qual o nível de intimidade dos mesmos com softwares computacionais 

e com o próprio computador em si. Em uma análise feita no início da pesquisa os alunos foram 

questionados quanto ao grau de conhecimento sobre matrizes e sistemas lineares.   O resultado 

pode ser observado na figura a seguir. 

 

Gráfico 1 - Nível de conhecimento sobre matrizes e sistemas lineares. Fonte do autor, 

2015. 

Analisando as respostas pode-se observar que a maioria dos alunos responderam que tem 

poucos conhecimentos sobre o conteúdo supracitado. Um dado importante, é que alguns alunos 

relataram, que não se interessavam por matemática, pois não vinham sentido em fazer tantos 

cálculos sem nenhuma utilidade. De acordo com isto, se levantou a questão: Será que com a 

introdução de software em aulas práticas melhoraria o desempenho dos alunos quanto a 

absorção dos conteúdos? A resposta para esta pergunta poderá ser vista logo adiante. 

No questionário aplicado, também indagou-se os discentes sobre o relacionamento com 

aplicações de matrizes em sala de aula utilizando softwares, e procedimentos matemáticos para 
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resolução de problemas aplicados à realidade utilizando a teoria. O resultado pode ser visto na 

figura que segue. 

 

Gráfico 2. Relacionamento com aplicações de matrizes em sala de aula utilizando 

softwares. Fonte do autor, 2015. 

 

De acordo com os dados observa-se que grande parte dos alunos assinalaram que não 

possuem nenhum relacionamento com a aplicação de matrizes em sala de aula utilizando 

softwares, o que só nos reforça a problemática que levantamos anteriormente. 

Feita as análises acima, partimos para a parte pratica da pesquisa, onde levamos os alunos 

aos laboratórios de informática de suas respectivas escolas e mostramos para eles como efetuar 

a multiplicação entre duas matrizes, como calcular o determinante e como encontrar a inversa 

de uma matriz por meio de uma planilha eletrônica (BrOffice Calc ou Microsoft Excel). Visto 

isso revelou-se para eles que umas infinidades de atividades da vida cotidiana podem ser 

realizadas com o detrimento destes conhecimentos. Em termos de exemplo disto podemos citar 

os gastos realizados com compras feitas em um determinado mês, os gastos calóricos com a 

alimentação intermediada por exercícios físicos, o comprimento de uma determinada área de 

um rio, dentre outras. 
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Figura 6 - Aplicação do projeto no laboratório de informática. Fonte do autor, 2015. 

 

Logo após esta aplicação submetemos novamente os alunos a realização do questionário 

aplicado no início da pesquisa, objetivando observar o desenvolvimento dos alunos após a 

aplicação do projeto. Assim iremos ressalvar como os mesmos se comportaram na resolução 

das questões discutidas anteriormente. Resultado que pode ser observado nas figuras abaixo. 

 

Gráfico 3 e 4 - Análise das respostas da segunda aplicação do questionário. Fonte do 

autor, 2015. 

 

Os dados dos gráficos 3 e 4 vem nos mostrar que com a utilização de um software em 

sala de aula para resolução de problemas envolvendo matrizes, notou-se uma mudança 

considerável na concepção dos alunos quanto ao conhecimento deles sobre matrizes e sobre a 

utilização de um software (planilha eletrônica). Mais durante o processo de aplicação observou-

se também alguns pontos negativos, como alunos que sentiram dificuldade no momento de 

manuseio do computador e com o detrimento de conhecimento sobre matrizes. 
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Observou-se também, que mesmo estando em campus de estudo tão distintos, que a escola 

federal e a estadual, o nível de conhecimento e o quadro em que encontrava-se inseridos os 

alunos, era praticamente o mesmo. Com isto várias indagações foram surgindo, e uma delas é: 

será que o problema está no processo de formação dos professores? 

 

CONCLUSÕES 

Com a realização deste trabalho de pesquisa percebeu-se o quanto é importante para o 

alunado da atualidade, desenvolver aulas práticas, ainda mais quando se fala em conteúdos 

matemáticos. Pois quando o professor se dispõe a levar os seus alunos para o laboratório de 

informática e apresenta para eles uma maneira diferente de resolver aquele cálculo que demorou 

horas para ser resolvido no quadro, ele só tende a enriquecer a sua aula e a torna-la mais 

dinâmica e atrativa. 

Mas para que isto aconteça os docentes tem que se conscientizarem que não adianta 

apenas levar o conhecimento para o seu aluno de qualquer forma, pois se o mesmo não for 

passado com o objetivo de desenvolver as capacidades particulares de cada aluno, este 

conhecimento de nada vale. Assim, espera-se que com a realização deste trabalho de campo, se 

abra o caminho para o surgimento de novas atividades que venha a fazer esta associação da 

teoria matemática com o cotidiano dos alunos. 
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RESUMO: Esse artigo tem o objetivo de apresentar uma aplicação da descoberta de 

conhecimento através da mineração de dados, utilizando o algoritmo Apriori, a ferramenta 

Weka e soluções/problema envolvendo o tratamento da base de dados. Também são descritos 

trabalhos correlatos que abordam o tema em questão. Como base de dados, foi selecionada uma 

que passou por avaliações, pesquisas e exames realizados pelo INEP (Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) com relação aos dados do Censo da 

Educação Superior. Finalmente, é apresentado o resultado das regras de associação obtidas por 

meio da mineração de dados.  

Palavras–chave: análise de dados, descoberta de informação, regras de associação 

 

Data Mining on Higher Education Census: 

Case Study on 2014 Teacher's Database 

 

ABSTRACT: This paper aims at presenting an application of knowledge discovery through data 

mining, using the Apriori algorithm, the Weka tool and solutions/problem involving the 

database's treatment. It also describes related works on this topic. It was selected a database 

that has passed by ratings, research and tests, carried out by INEP (National Institute of 

Educational Studies Anísio Teixeira) with respect to the Higher Education Census data. Finally, 

it shows the result of the association rules obtained using the data mining process. 

KEYWORDS: data analysis, information discovery, association rules 

 

INTRODUÇÃO 

Com o avanço e redução de custos da tecnologia, é cada vez mais rápido o aumento da 

quantidade de dados gerados. Alguns desses dados poderiam, se bem analisados, agregar 

informações importantes para empresas, governos e pessoas. A mineração de dados é uma 

tarefa muito utilizada para essa finalidade, pois, como parte de um processo de descoberta de 

conhecimento (KDD), busca gerar informações baseadas em dados gerados por determinado 

“meio” (FAYYAD; PIATETSKY-SHAPIRO; SMYTH, 1996).  

 Alguns trabalhos com objetivos semelhantes ao proposto neste artigo podem ser 

observados na literatura. Fonseca e Namen (2016) utilizaram a técnica de classificação, através 

do algoritmo Naïve Bayes, para relacionar características de professores de matemática com o 

aprendizado dos alunos na disciplina e identificou fatores positivos e negativos em relação ao 
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aprendizado dos alunos. Alguns dos pontos positivos foram o alto percentual de cumprimento 

do planejamento das aulas, baixo índice de faltas dos professores e assiduidade dos alunos. Já 

como pontos negativos pode-se citar a desvalorização salarial do professor, a grande quantidade 

de falta dos alunos. 

Outro trabalho nesse campo buscou apresentar uma análise sobre alunos que 

ingressavam ou saiam das Instituições de Ensino Superior, aplicando técnicas de associação, 

classificação e agrupamento (PASTA, 2011). Como resultados obtidos, pode-se observar que a 

maioria dos ingressantes veio de escolas públicas, e escolheu a instituição por conta de sua 

localização, além de pretender abrir seu próprio negócio. Em relação ao que sai da IES, a 

escolha da instituição foi influenciada pela matriz curricular dos cursos pretendidos. Um ponto 

importante a ser observado pela gestão da instituição é que a maioria dos egressos não indicaria 

a instituição.  

Um estudo sobre o aprendizado de língua portuguesa foi o foco de Namen e Soares 

(2011). Nesse trabalho, os autores trouxeram associações obtidas na aplicação do algoritmo 

Apriori sobre uma base de dados de uma escola de ensino fundamental do Rio de Janeiro. Com 

os resultados da pesquisa observou-se que a falta de incentivo dos pais, ou caso o aluno exerça 

alguma atividade de trabalho são fatores que, dentre outros, afetam o aprendizado do estudante. 

Nesse sentido, este trabalho busca demonstrar os resultados obtidos a partir da análise da 

base de dados do Censo da Educação Superior disponibilizada pelo INEP (Instituto Nacional 

de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) com aplicação de algoritmo de regras de 

associação e com a utilização da ferramenta Weka (2016).  

Com a aplicação de tarefas de mineração de dados, padrões são descobertos de forma 

mais automática, mais rápida e com maior grau de certeza. A escolha do método de mineração 

utilizado é fundamental para a geração de conhecimento. Dentre esses métodos, pode-se citar 

alguns: Classificação, Agrupamento, Associação e Regressão (CAMARGO et al., 2016). 

Para o trabalho proposto, a técnica escolhida foi a de associação, indicada quando se 

deseja descobrir regras que indiquem as relações entre os atributos dos dados informados 

(SILVA, 2005). As associações descobertas, também chamadas de regras, são no formato X ⇒ 

Y, indicando que quando ocorre X também ocorre Y, sendo o X o determinante da regra e Y o 

resultante (SILVA, 2004). Para gerar essas regras, as medidas usadas são, basicamente, o 

suporte e a confiança. O primeiro consiste no cálculo de quantas transações onde ocorre X e Y 

estão no conjunto completo de dados, enquanto o segundo é dado pelo número de ocorrências 

de X e Y sempre que ocorre X (SILVA, 2005). Dentre os algoritmos de mineração de dados, o 
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utilizado neste trabalho foi o Apriori, que identifica regras de associação entre atributos da base 

de dados (SILVA, 2005).  

Várias são as ferramentas desenvolvidas para tarefas de mineração. A ferramenta Weka 

foi a escolhida para a realização desse trabalho. Weka é uma ferramenta para aprendizagem de 

máquina e permite que o computador analise grande quantidade de dados e decida, por meio de 

algoritmos, quais as informações mais relevantes.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Proposta do trabalho 

Este trabalho tem o objetivo de, através do conceito sobre o processo de descoberta de 

conhecimento, aplicar a teoria no desenvolvimento de um projeto prático utilizando a 

ferramenta Weka e a Associação como técnica de mineração de dados. Para isso, foi preciso 

realizar as seguir etapas: 

1. Realizar uma busca por uma base de dados recente (a partir de 2010) com uma 

quantidade razoável de dados; 

2. Realizar seleção e transformação de atributos para obter regras de associação 

relevantes; 

3. Utilizar a ferramenta Weka para analisar a base de dados. 

Para escolher uma base de dados, diversas consultas foram feitas sem sucesso, pois a 

maior parte das bases de dados são proprietárias e poucas são disponibilizadas ao público em 

geral, devido às questões de segurança e sigilo. Após conseguir bases no site do INEP - Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira12, foram necessários vários 

testes, seleção de atributos e transformação em diversos bancos de dados até chegar ao objetivo 

proposto pelo trabalho que é: selecionar uma base de dados a fim de encontrar informações 

relevantes não descobertas outrora. Esse processo foi o mais custoso e trabalhoso, pois as bases 

encontradas muitas vezes retornavam associações óbvias e que não seriam relevantes para 

nenhuma tomada de decisão. 

 

Processamento e Análise dos Dados 

O processamento e análise dos dados foram realizados utilizando as etapas do processo 

de KDD proposto por Fayyad, Piatetsky-Shapiro e Smyth (1996). 

                                                           
12

 INEP: http://portal.inep.gov.br 

https://http/portal.inep.gov.br
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Seleção 

A base de dados escolhida foi a do Censo da Educação Superior13, realizado pelo INEP, 

disponível em 2014. Como o censo se trata de um arquivo composto de várias bases, foi 

escolhida a que lista os docentes do ensino superior em todo o Brasil. A mais atual encontrada 

foi do ano de 2014 e possui 39.659 instâncias com 50 atributos. 

 

Pré-processamento 

São necessárias algumas configurações na interface do Weka para que os arquivos 

possam ser “lidos”. Um dos erros frequentes ao tentar abrir um arquivo é a codificação de 

caracteres. Quando o arquivo possui acentos e caracteres especiais é preciso realizar a conversão 

para a codificação UTF-8. No caso deste trabalho, foi utilizada a ferramenta iconv, disponível na 

grande maioria dos sistemas UNIX, e presente em todas as distribuições do sistema Linux, sendo o 

seu uso discriminado a seguir: na linha de comando “iconv -f ISO_8859-1 -t utf-8 

DM_DOCENTE.CSV -o docentes-superior-utf8.csv” (sem aspas), onde o “DM_DOCENTE.CSV” 

foi o arquivo da base de dados antes da formatação e o “docentes-superior-utf8.csv” o nome do 

arquivo após a conversão. 

Um dos requisitos para executar o algoritmo Apriori no Weka é não ter atributos 

numéricos. Logo, foi necessária a realização de uma categorização de vários dos atributos que 

continham valores 0 e 1 para “não” e “sim”, respectivamente. Para essa tarefa foi usado um 

script na linguagem de programação Python (Figura 1) que também foi aproveitado para 

remover atributos que representavam simplesmente uma discretização de outros. 

O script trata os dados seguindo a seguinte sequência: para cada registro, imprime na tela 

a instância já tratada, com os atributos não selecionados já removidos e categoriza os atributos 

conforme a necessidade. Os valores dos atributos numéricos 0 e 1 são substituídos por N e S, 

respectivamente (Linhas 9 a 12, Figura 1). Os atributos categóricos não são alterados. Através 

do operador de redirecionamento “>” (sem as aspas), a saída do script é escrita em um novo 

arquivo que conterá os dados já tratados. 

 

                                                           
13

 Censo da Educação Superior: 
 http://download.inep.gov.br/microdados/microdados_censo_superior_2014.zip 

http://download.inep.gov.br/microdados/microdados_censo_superior_2014.zip


 

394 

 

Artigos         Ciências Exatas e da Terra 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

 
Figura 12. Script Python (comentado) utilizado para tratamento dos dados. IF, 2016. 

 

 Formatação 

Ao tentar abrir a base de dados no Weka, podem ocorrer algumas mensagens de erro, 

devido às configurações conflitantes com o padrão de geração do arquivo, já que a ferramenta 

prevê a vírgula (,) como separador de atributo e o script gerou arquivos com ponto e vírgula (;) 

como separador. Para isso, antes de clicar em abrir, é preciso visualizar a opção “invoke options 

dialog”, opção que vem, por padrão, desmarcada. 

Caso não seja selecionada e o arquivo possuir erros de sintaxe, o programa não prossegue. 

Após clicar em abrir, será disponibilizada uma tela onde a opção “enclosureCharacters” deve 

ser preenchida somente com “,” (sem as aspas) e o campo “fieldSeparator” deve ser preenchido 

com “;” (sem as aspas).  

 

Mineração de Dados 

Para conseguir obter regras de associação válidas, é necessário remover alguns atributos 

e testar os resultados com valores diferentes para o suporte e a confiança. O algoritmo não fica 

ativo para alguns atributos numéricos, pois ele só trabalha com dados discretos e nominais 

(SANTOS, 2005). Portanto, é preciso removê-los. A própria interface do Weka, ao abrir o 

banco de dados, disponibiliza informações sobre os atributos na página inicial. Dos 50 atributos, 

foram selecionados 12, conforme mostrados na Tabela1.  
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Tabela 1. Atributos selecionados no pré-processamento. IF, 2016. 

 
 

 O algoritmo Apriori é baseado em suporte e confiança, sendo de suma importância a 

escolha desses parâmetros para a descoberta de regras de associação relevantes. No Weka, a 

configuração do Apriori: foi realizada da seguinte maneira: lowerBoundMinSupport = 0.40, 

metricType = Confidence, minMetric = 0.99 e numRules = 30. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Através das regras obtidas (Figura 2), é possível demonstrar o quanto os professores do 

ensino superior em exercício pouco exercem atividades de pesquisa e extensão. Essa 

informação pode ser utilizada para que alguma medida seja realizada com o objetivo de 

incentivar e alterar essa realidade presente no ensino superior. 
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Figura 13. Tela do Weka com as regras encontradas. IF, 2016. 
 

A regra IN_ATU_EXTENSAO=N ⇒ DS_SITUACAO_DOCENTE=Em exercício 

mostra que 298.463 (75,25% do total) docentes em exercício não atuam em projetos de 

extensão. E de acordo com a regra IN_ATU_PESQUISA=N ⇒ 

DS_SITUACAO_DOCENTE=Em exercício, a atuação dos docentes em pesquisa é de apenas 

30,07%. A terceira regra, IN_ATU_EXTENSAO=N IN_ATU_PESQUISA=N ⇒ 

DS_SITUACAO_DOCENTE=Em exercício deixa evidente que 60,50% dos docentes não 

atuam nem em pesquisa e nem em extensão. 

 

CONCLUSÕES 

A mineração de dados é um valioso recurso para obtenção de conhecimento. 

Principalmente na atualidade, onde a quantidade de dados aumenta de forma exponencial e a 

utilização somente de recursos humanos para análise desses dados se torna insuficiente. As 

ferramentas desenvolvidas, como o Weka, disponibilizam um recurso importante para análise 

e obtenção de informações valiosas para a tomada de decisão em diversos ramos empresariais 

e acadêmicos.  

Futuramente, se poderia aplicar essa pesquisa em outros dados disponibilizados no 

próprio site do INEP, para que os dados sejam utilizados não só para consulta e estatística e sim 

como fonte de conhecimento para identificar comportamentos comuns que implicam em 

determinados resultados que, se identificados, poderiam ser um diferencial na tomada de 
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decisões na educação básica e superior. É importante ressaltar que outros atributos poderiam 

ser utilizados, e outras regras relevantes poderiam ser descobertas, o que pode ser feito em 

trabalhos futuros.  
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RESUMO:  
Esta pesquisa apresenta uma experiência de ensino com vinte alunos do curso de Licenciatura 

em computação, matriculados na disciplina de Álgebra Linear, do Instituto Federal do 

Tocantins - Campus Porto Nacional-IFTO. Esta pesquisa possui caráter explicativo visando 

oferecer ao futuro professor de computação e também a professores de matemática, subsídios 

para desenvolver atividades que possam auxiliá-lo no entendimento de operações de matrizes 

através de aulas de investigações matemáticas, utilizando o laboratório de informática e o 

software Geogebra, sob a luz do referencial de Ponte, Brocardo e Oliveira (2006). A pesquisa 

se colocou em uma perspectiva qualitativa de cunho exploratória, conforme Lakatos e Marcone 

(2000). Seu principal objetivo foi apresentar o software Geogebra, bem como explorar os 

métodos e as ferramentas tecnológicas que auxiliem no processo de ensino, no tocante as 

operações com matrizes, além de avaliar a aprendizagem do ensino de matrizes propiciada por 

uma sequência de ensino desenvolvida em um ambiente informatizado e dinâmico. 

Desenvolvemos uma pesquisa de natureza qualitativa, utilizando questões do acervo 

bibliográfico do livro de Dante (2013), que se encontram disponível na biblioteca do campus. 

Para tal, apresentamos o Geogebra aos alunos no laboratório de informática, com dois alunos 

por máquina, seguido de uma breve explanação em tela projetada das questões a serem 

resolvidas, para então propor aos estudantes que tentem resolver as atividades fazendo uso do 

software. Percebemos uma motivação na resolução das atividades, bem como sua manipulação, 

visualização, verificação e validação das operações com matrizes. 

Palavras–chave: Investigação. Licenciatura. Matrizes. Geogebra. 

 

GEOGEBRA SOFTWARE APPLICATION IN MOTHERS TEACHING 

 

ABSTRACT 

This research presents a teaching experience with Bachelor's Degree students in computing, 

enrolled in the course of Linear Algebra, the Federal Institute of Tocantins - Porto Nacional 

Campus. This research has explanatory character in order to offer the future professor of 

computing and also the mathematics teachers, grants to develop activities that can assist in 

the understanding of matrix operations through mathematical investigations classes using the 

computer lab and the software Geogebra under the light of the bridge framework, Brocardo 

and Oliveira (2006). The research was placed in a qualitative perspective of exploratory 

nature, as Lakatos and Marcone (2000). Its main objective was to present the Geogebra 

software, and to explore the methods and technological tools that assist in the teaching 

process, in terms of matrix operations, and to evaluate the headquarters of teaching learning 

mailto:cynthiasoliveira@outlook.com
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propitiated by a teaching sequence developed in a computerized and dynamic environment. 

We developed a qualitative research, using as a starting point book issues of bibliographic 

Dante (2013), which are available in the campus library. To this end, we present the Geogebra 

students in the computer lab, with two students per machine, followed by a brief explanation 

on the projected screen of issues to be resolved, and then propose to students who are trying 

to tackle the activities making use of the software. We noticed a motivation in solving activities 

as well as its handling, visualization, verification and validation of matrix operations. 

 

KEYWORDS: Investigation. Graduation. Matrices. Geogebra. 

 

INTRODUÇÃO 

Hoje em dia, diversas ferramentas didáticas são utilizadas na intenção de melhorar os 

processos de ensino e de aprendizagem. Percebe-se a preocupação tanto nos livros didáticos 

quanto nas pesquisas desenvolvidas utilizando os softwares aplicados em laboratórios de 

ensino, minimizar as dificuldades, percebidas em sala de aula. 

O software Geogebra nos trás a oportunidade de apreciar geometria dinâmica e álgebra, 

em um ambiente de interação entre o aluno e a tela, possibilitando o aluno ou professor, levantar 

conjecturas, formalize os resultados de forma visual, no próprio software nas várias faces de 

um mesmo objeto matemático.  

O software Geogebra também nos possibilita trabalhar conceitos matemáticos do ensino 

fundamental, médio e superior. Além de conceitos de cálculo diferencial, estatística, geometria 

plana, geometria euclidiana e Analítica, bem como, altera-los dinamicamente após a construção 

ser finalizada. Devemos ressaltar ainda que o software deriva e integra funções, encontra raízes 

e pontos extremos de uma função.  

Este trabalho busca trazer um espaço de reflexão e suporte mediante as dificuldades que 

os professores de matemática encontram para trabalhar e promover a compreensão dos 

conceitos previamente estudados, utilizando o computador como recurso pedagógico, junto aos 

seus alunos. Borba (2001) destaca que a introdução das novas tecnologias, computadores, 

calculadoras gráficas e interfaces que se modificam a cada dia, tem levantado diversas questões. 

Dentre elas, o autor destaca as preocupações relativas às mudanças curriculares, às novas 

dinâmicas da sala de aula, ao novo papel do professor e ao papel do computador nesta sala de 

aula. 

Barbosa (2010) afirma que ao se construir um ambiente com computador, existem várias 

maneiras de usá-lo na produção do conhecimento.  

Allevato (2005) afirma que as observações, feitas indicam que o comportamento dos 

estudantes que usam as tecnologias, os conduz a modos de pensar e de construir conhecimento 
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que são típicos do ambiente informático e, por vezes, favoráveis à aprendizagem de conteúdos 

ou à compreensão de conceitos matemáticos.  

Concordando com os autores já mencionados, entendemos que o aluno desenvolve 

habilidades ao interagir com o computador, o software em atividades no laboratório, pode 

favorecer a aprendizagem de forma significativa.  

Neste sentido esta pesquisa surgiu com a preocupação de produzir ao professor de 

matemática do ensino médio e superior, oferecer um material instigante, que através da 

participação dos alunos, possa refletir em um ambiente capaz de proporcionar aos estudantes 

algumas experiências matemáticas que sejam frutos de sua interpretação, de suas 

conjecturas, de sua abstração e, por fim, de sua generalização.  

O objetivo da pesquisa foi usar o software Geogebra, na aplicação de atividades aplicadas 

que envolvam as operações com matrizes.  

  

MATERIAL E MÉTODOS 

Desenvolvemos uma pesquisa de natureza qualitativa, na perspectiva de fazer uma 

análise qualitativa das respostas dos alunos, utilizando como ponto de partida questões de 

livro do Dante (2013) que se encontram disponível na biblioteca do campus.  

BOGDAN E BIKLEN (1996) consideram a abordagem de investigação qualitativa, se 

exige que o mundo seja examinado com a ideia de que nada é trivial, que tudo tem potencial 

para constituir uma pista que permita estabelecer uma compreensão mais esclarecedora do 

objeto de estudo.  

Desenvolvemos esta pesquisa no Instituto Federal do Tocantins campus Porto 

Nacional, no mês de agosto de 2016 As atividades sobre matrizes foram aplicadas a alunos do 

2º período de Licenciatura em computação partindo do pressuposto que este conteúdo já foi 

estudado por eles no Ensino Médio. 

 

O método aplicado foi dividido em quatro momentos, sob a luz do referencial de Ponte 

(2003).  

 “Introdução da tarefa, em que o professor faz a proposta à turma, oralmente 

ou por escrito, 

 Realização da investigação, individualmente, aos pares, em pequenos grupos 

ou com toda a turma,  
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 Discussão dos resultados, em que os alunos relatam aos colegas o trabalho 

realizado.  

Desta forma em uma tela projetada foi feita uma breve explanação sobre o software 

Geogebra e algumas de suas aplicações.  No segundo momento também com a tela projetada, 

já apresentado o Geogebra aos alunos no laboratório de informática, com dois alunos por 

máquina, seguido de uma breve explanação em tela projetada das questões a serem 

resolvidas, propomos aos estudantes que tentem resolver as atividades de matrizes fazendo 

uso do software. No primeiro e segundo momento, fizemos o que Ponte chama de introdução 

da tarefa, nestes dois momentos, fizemos a proposta de forma oral para a turma, explicando 

o que gostaríamos que eles fizessem nesses dois dias de aulas. Ao termino do segundo 

momento, a aula foi finalizada e deixamos para iniciar o terceiro momento em outra aula.  

No terceiro momento, foi solicitado aos alunos que buscassem resolver as atividades 

sem o uso do software e paralelamente fizessem suas conjecturas sobre os resultados 

encontrados no Geogebra.  

No quarto momento, ainda no segundo encontro, os alunos puderam buscar uma 

relação com os resultados encontrados no Geogebra e o que eles encontraram resolvendo no 

caderno. Buscamos realizar uma discussão aprofundada sobre as dificuldades por eles 

apresentadas, bem como as reflexões de se trabalhar o assunto com o software e não 

somente na lousa.  

A seguir iremos apresentar as questões, que selecionamos obedecendo ao conteúdo 

da ementa da disciplina e o objetivo de nossa pesquisa, que aborda matrizes e as operações 

com matrizes. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A primeira questão trata das operações de adição e subtração de matrizes. 

01) Uma equipe de criadores de jogos para celular acabou de lançar dois jogos, o ''Avião 

Maluco'' e o ''Fura Bolo'' nas versões A e B. As tabelas abaixo mostram o número de 

downloads de cada jogo, em cada tipo de versão, por dia: 

 Downloads em 23 de outubro 

Jogo Versão A Versão B 

Avião Maluco 23 21 

Fura Bolo 28 36 
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 Downloads em 24 de outubro 

Jogo Versão A Versão B 

Avião Maluco 67 89 

Fura Bolo 122 104 

Elabore as matrizes A +B e B-A e interpretem o que são os valores dessa matriz, de 

acordo com o contexto do enunciado. 

Quadro 1- Resposta da questão 1 usando o software 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 
 

Buscamos com esta atividade, mostrar a importância do software Geogebra, bem como 

oportunizar ao futuro professor, oportunidade de refletir sobre as propriedades das operações de 

matrizes, uma vez que as somas e subtrações dos elementos das matrizes foram feitas pelo software, 

ficando a cardo dos alunos observarem e fazerem suas conjecturas sobre os procedimentos. 

A segunda questão discute sobre a operação de multiplicação de matrizes e suas condições. 

 

02) Para fabricação de caminhões, uma indústria montadora precisa de eixos e rodas para 

seus três modelos de caminhões, com as seguintes especificações.  

Componentes/Modelo A B C 

Eixos 2 3 4 

Rodas 4 6 8 
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Para os dois primeiros meses do ano, a produção da fábrica deverá seguir a tabela abaixo:  

Modelo/Meses Janeiro Fevereiro 

Janeiro 30 20 

Fevereiro 25 18 

Março 20 15 

 

Usando a multiplicação de matrizes, responda:  Nessas condições, quantos eixos e quantas rodas 

são necessários em cada um dos meses para que a montadora atinja a produção planejada? 

 

Quadro 2- Resposta da questão 2 usando o software 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Com esta questão foi possível discutir sobre o resultado encontrado após a operação de 

multiplicação feita pelo Geogebra, também refletimos sobre as condições de multiplicação de 

matrizes, além da rapidez que nos é oportunizada utilizando o software Geogebra. 

Para a terceira questão, discutimos a partir da questão 1 sobre: 

 Matriz oposta, 

 Matriz transposta, 

 Matriz identidade, 

 Matriz inversa, 

 Determinante de uma matriz. 

Mas iremos discutir os resultados da questão três em outro trabalho.  
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CONCLUSÕES 

O uso das novas tecnologias na escola não é novidade. Está bastante difundida à 

utilização de calculadoras, tabletes e de computadores no ambiente escolar, esta, por sua vez 

poderá contribuir significativamente no processo de ensino uma vez que auxilia para a 

construção do conhecimento. Nessa perspectiva, os softwares educativos são desenvolvidos 

com inúmeras capacidades funcionais que precisam se tornar conhecidas por professores e 

alunos para melhor aproveitamento. 

Destacamos que o Geogebra não é diferente, através deste software podem ser 

abordados vários tópicos matemáticos com dinamismo nas construções por professores e 

alunos, item que torna as aulas muito produtivas, para isto o professor deve ter domínio do 

conteúdo e deixar que aspectos operacionais do software não sejam problemas.  

Como exemplo da inserção das novas tecnologias na educação, o Geogebra é uma 

ótima sugestão de recurso tecnológico no ensino da matemática, possibilitando assim, uma 

alternativa de uso dos laboratórios de informática destas escolas cuja utilização está às 

margens das propostas educacionais. 

Percebemos com as atividades, o quanto o auxilio do Geogebra nos ajudou a identificar 

conhecimentos das operações de matrizes, bem como a rapidez com que o mesmo efetua as 

operações. 

Uma vez que, Curso de Licenciatura em Computação do Campus Porto Nacional-IFTO, 

tem por objetivo formar educadores em computação para atuar no mercado tecnológico e 

suprir as demandas referentes ao ensino de computação e utilização de tecnologias como 

ferramenta pedagógica, qualificando educadores e profissionais de outras áreas para a 

utilização dessas tecnologias. 

Desta forma, a utilização do Geogebra e a analise das resoluções das atividades e das 

falas dos alunos, permitiram compreender melhor os raciocínios dos alunos frente aos 

desafios, assim, o professor pôde fazer as intervenções adequadas à construção dos conceitos. 

O uso do software foi importante para destacar os elementos que estavam sendo 

desconsiderados ou relações entre objetos que estavam despercebidos, bem como construir 

frente aos alunos conceitos e propriedades das operações de matrizes.  
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RESUMO: Essa proposta visa analisar as questões do Novo ENEM, especificamente para 

Matemática e suas Tecnologias, para que esses dados possam dar suporte à aplicação das 

questões nos conteúdos de Matemática e afins ministrados nas salas de aula do IFMS. O mesmo 

foi feito com as provas da OBMEP, outra avaliação de referência nacional em relação à 

qualidade de suas questões. Assim, lançamos mão de teorias educacionais para desenvolver o 

trabalho. O objetivo principal desse projeto é criar um material didático, de acordo com as TICs, 

que permita ao estudante do Ensino Médio estudar as questões por competências, de acordo 

com as matrizes de referência de competências exigidas nas avaliações investigadas, podendo 

ser utilizadas pelos docentes de Matemática em suas aulas. A metodologia utilizada iniciou com 

uma análise empírica das questões para separá-las em conteúdo conforme Matriz de Referência 

do ENEM e parâmetros da OBMEP, e estudo das teorias descritas acima, culminando em uma 

investigação dessas avaliações a fim de criar um material sobre o assunto. As análises dos 

resultados da classificação dos estudantes em relação ao orientador apresentaram melhoras 

significativas, após o aprofundamento nas referências utilizadas, apontando a consolidação dos 

conceitos fragmentados. Finalmente foi possível desenvolver um material que inspira ao 

estudante buscar a metodologia proposta de forma natural. A metodologia também gerou uma 

proposta de curso de extensão com aulas voltadas para a análise de conteúdo, separadas por 

competência. Atualmente, o projeto é aplicado nas turmas do sexto semestre do Ensino Médio 

como parte da ementa complementar.  

Palavras–chave: análise de conteúdo, aprendizagem significativa, competências, enem, 

obmep 

 

APPLYING EDUCATIONAL PRACTICES FOR THE INCLUSION OF BRAZIL 

REFERENCE EVALUATIONS IN MATHEMATICS CLASSES  
 

ABSTRACT: This proposal aims to analyze the New ENEM issues, specifically for Mathematics 

and its technologies so that these data can support the implementation of issues in 

mathematics content and related taught in IFMS classrooms. The same was done with the 

evidence of OBMEP, another national reference evaluation regarding the quality of their 

questions. Thus, we used educational theories to develop the work. The main objective of this 

project is to create a teaching material, according to ICTs, enabling the high school student 

studying issues competency, according to the headquarters of reference skills required in the 

investigated ratings and can be used by teachers of mathematics in their classes. The 

methodology began with an empirical analysis of the issues to separate them in content as 

ENEM Reference Matrix and parameters OBMEP, and study of the theories described above, 
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culminating in an investigation of these assessments in order to create a material on the 

subject. Analysis of the results of the classification of students in relation to the guiding 

showed significant improvements after deepening the references used, aiming to consolidate 

the fragmented concepts. Finally it was possible to develop a material that inspires the student 

to pursue the proposal naturally methodology. The methodology also generated an extension 

course proposal with classes focused on content analysis, separated by competence. 

Currently, the project is implemented in classes of sixth semester of high school as part of the 

supplementary lesson plan. 

KEYWORDS: content analysis, enem, obmep, significant learning, skills 

 

INTRODUÇÃO 

Desde 1990, o Brasil preocupa-se em avaliar a qualidade do Ensino. Assim, foram criados 

mecanismos de avaliação do Ensino, como IDEB, ENADE, ENEM (CASTRO, 2009). O 

Exame Nacional do Ensino Médio foi criado com o objetivo de avaliar a qualidade do Ensino 

Médio. Com a criação do ProUni, o ENEM se tornou muito mais atrativo, pois é o desempenho 

nessa avaliação que define o direito à bolsa (INEP, 2013). 

Agregando a utilidade do ENEM para programas do governo e a seriedade como ele é 

desenvolvido, esse Exame tem se tornado atrativo para o ingresso em cursos superiores públicos 

e privados. O ENEM é visto como a democratização do processo seletivo, substituindo aos 

poucos a metodologia tradicional dos vestibulares. O MEC busca sempre criar uma avaliação 

multidisciplinar e contextualizada. O que se tem visto, desde 2009, com a proposta do “novo 

ENEM” (INEP, 2013; PASSOS et. al., 2011), é o relacionamento cada vez mais maduro de 

atualidades, fatos cotidianos e os diversos conteúdos trabalhados no Ensino Médio. 

Assim, o ENEM possui muitos conteúdos que exigem conhecimento de Matemática e 

tecnologias associadas. Das mais de 10 disciplinas que compõe a grade curricular do Ensino 

Médio, a Matemática ocupa 25% da prova objetiva do ENEM, considerando a prova específica, 

além de questões de Ciências da Natureza (PASSOS et. al., 2011). Com o ENEM, ficou claro 

que a interdisciplinaridade e a contextualização são pontos importantes para a formação do 

estudante.  

Mesmo assim, o modelo de Ensino Médio ainda segue uma linha tecnicista, mesmo que 

atualmente seja recomendada uma análise critico-social dos conteúdos (LIBÂNEO, 1982), com 

conteúdos desvinculados e desmotivadores. O objetivo desse projeto é relacionar as questões 

de Matemática do Novo ENEM com as competências e habilidades exigidas pelo Exame, e 

assim montar um banco de questões que possam ser trabalhadas pelo grupo de pesquisa, de 

acordo com a divisão dos conteúdos exigidos no ENEM. 
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A princípio parecia óbvio evidenciar questões do ENEM e seus conteúdos associados às 

ementas. No entanto, uma abordagem empírica foi feita, com somente 50% das questões 

separadas nos mesmos conteúdos por docentes do corpo docente do IFMS, e somente 16% entre 

duas discentes que participaram do experimento, envolvendo 90 questões de Matemática das 

edições 2011 e 2012 do ENEM (LOPES et. al., 2013). Entre os docentes e discentes, houve 

uma discrepância ainda maior: somente 5% das questões foram coincidentemente separadas em 

conteúdos afins. Isso evidenciou a necessidade de se fazer uma análise com critérios científicos, 

justificando com veemência o presente projeto. 

A partir desse projeto, pretende-se fazer com que os conteúdos de Matemática do Ensino 

Médio, que são compatíveis com as exigências do ENEM, sejam trabalhados pelos docentes 

com base na análise de conteúdo realizada, procurando adaptar a metodologia do docente. 

No decorrer dos estudos, surgiu a ideia de se fazer o mesmo com as questões da Olimpíada 

Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP, 2016). Assim, pode-se também 

aplicar as referidas questões em sala de aula e em cursos de Ensino e Extensão. 

Segundo o site da OBMEP, a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas 

é um projeto que visa motivar o estudo da Matemática. Dentre as realizações da OBMEP 

destacam-se a produção e distribuição de material didático de qualidade, como apostilas e banco 

de questões, e o acesso a diversas bolsas de estudo e instituições de pesquisa. Dessa forma, fica 

justificada também a ação aplicada às provas da OBMEP na mesma metodologia que as 

questões de Matemática do Novo ENEM (edições a partir de 2009). 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O material utilizado engloba computadores do IFMS, computadores pessoais dos 

estudantes e professores envolvidos, material de consumo como resmas de papel A4 e cartuchos 

de impressora para impressão de exaustivas versões draft do trabalho desenvolvido, além da 

utilização sistemática de material de escritório (papel, caneta, lápis) para resolução dos 

exercícios a fim de que a resolução mostrasse qual ferramenta principal foi utilizada, para 

caracterizar em uma habilidade e, consequentemente, sua Competência referente. 

Para o desenvolvimento da metodologia proposta, foram precisos dois estudantes. O 

estudante 1 ficou responsável pela análise do ENEM, o estudante 2 analisou a OBMEP. 

A metodologia geral aplicada foi explicada em etapas: 

- Avaliação da aprendizagem escolar (ANTUNES, 2002): a avaliação da aprendizagem 

vai muito além das temidas provas bimestrais, que mais parecem um teste de memorização do 

que uma avaliação do aprendizado. Avaliar significa captar em sua essência o que o educando 
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está absorvendo como aprendizado. Isso envolve um processo de avaliação continuada que 

abrange ferramentas muito mais diversificadas e dinâmicas, como acompanhamento do 

desempenho nas tarefas diárias, trabalhos em grupo, investigações em aulas diagnósticas. 

Somente dessa forma – através de um processo de avaliação continuada e formativa – pode-se 

dizer com menos chance de erros se o educando está apto ou não para prosseguir para a próxima 

etapa, podendo ser a próxima série na escola ou o mercado de trabalho. 

- Libâneo – Pedagogia Crítico-social dos Conteúdos: o autor faz duras críticas à 

Pedagogia tradicional, como a Pedagogia Liberal Tecnicista, altamente voltada aos métodos 

avaliativos de resultado numérico, e não no aprendizado em si. Por isso o autor ressalta a 

importância da escola pedagógica progressista, que é defendida, resumindo as palavras do 

próprio autor, como uma prática social e que visa quebrar com o regime capitalista neoliberal, 

focado na formação de mão-de-obra, deixando o de lado o indivíduo enquanto agente social. 

Em particular, o autor mostra sua preferência pela pedagogia crítico-social dos conteúdos, 

onde, diferentemente de outras tendências pedagógicas progressistas, ressalta o aprendizado 

baseando-se na realidade social. 

Nesse contexto pedagógico, envolvendo o processo de ensino-aprendizagem e o processo 

avaliativo, notou-se que as avaliações de referência no Brasil, na área de Matemática, que 

envolvem o ENEM e a OBMEP, seguem essas tendências defendidas por Celso Antunes e José 

Carlos Libâneo. Tudo isso motivou-nos a investigar essas avaliações a fim de criarmos um 

material sobre o assunto e posteriormente cursos e grupos de pesquisa para analisar essas 

questões elaboradas do ponto de vista defendido por Libâneo.  

- David Ausubel – Aprendizagem Significativa: esse trabalho foi investigado com o 

objetivo de criarmos uma metodologia de aplicação dos cursos preparatórios para OBMEP e 

ENEM, ao mesmo tempo em que se devem inserir os conceitos trabalhados nesse projeto. Em 

resumo, o foco da metodologia que queremos adquirir é preparar os estudantes para essas 

avaliações buscando nele mesmo os conceitos iniciais que envolvem cada questão. Lembramos 

aqui que todos os conceitos matemáticos nesse molde crítico-social são em sua grande maioria 

lapidados nos estudantes durante sua vida como criança e pré-adolescente, seja na escola, seja 

no seu dia-a-dia. 

O psicólogo David Ausubel classifica duas correntes de aprendizagem: a significativa e 

a memorística. A memorística delimita o aprendizado, pois não evoca conexões entre o 

aprendizado contido no educando e o novo conceito que ele acabara de aprender. Já a 

aprendizagem significativa proporciona um elo entre o novo conceito aprendido e sua utilização 

no dia-a-dia do estudante. A metodologia citada pelo Dr. Ausubel são os mapas conceituais. 
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Em resumo, um mapa conceitual é formado por frases resumidas (proposições) sobre os 

conteúdos que estão sendo trabalhados, fazendo-se relações entre elas (lógicas ou simplesmente 

estruturais), uma espécie de árvore onde os nós pais são os conceitos mais abrangentes e gerais 

possíveis e as ramificações sejam cada vez mais particulares e específicas. Esse conceito será 

explorado em etapas posteriores mais sistematicamente, caso haja continuidade do projeto, mas 

atualmente é aplicado de forma parcial nas ementas do 6º Semestre do IFMS Aquidauana. 

- Marinez Passos – Análise de Conteúdo: no trabalho de Passos et. al. (2011) foi realizada 

uma investigação em qual(is) conteúdo(s) as questões de Matemática do ENEM estavam 

inseridas, baseando-se em três pontos cruciais: As competências necessárias para a resolução 

das questões; os conhecimentos necessários para a resolução das questões; e os contextos dos 

enunciados das questões. A metodologia utilizada envolveu principalmente a Análise de 

Conteúdo, uma metodologia já consolidada nos Estados Unidos há décadas. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As análises feitas pelo estudante 1, após um bom tempo preparando-se teoricamente, 

mostraram que a análise do discente em relação ao docente aumentaram bem, em relação 

ao resultados empíricos de LOPES et. al. (2013), demonstrando assim que o método utilizado 

foi eficaz. Observe nas tabelas abaixo: 

 

Tabela 1: resultados das análises da Prova Azul do ENEM 2011 – Matemática. 

Questões Doc. Disc. 

Q136 C1 C3 

Q137 C5 C5 

Q138 C3 C3 

Q139 C6 C6 

Q140 C2 C2 

Q141 C4 C4 

Q142 C7 C7 

Q143 C3 C3 

Q144 C2 C2 

Q145 C4 C4 

Q146 C3 C6 

Q147 C2 C2 

Questões Doc. Disc. 

Q151 C2 C2 

Q152 C6 C6 

Q153 C4 C4 

Q154 C7 C7 

Q155 C2 C2 

Q156 C5 C5 

Q157 C1 C1 

Q158 C4 C4 

Q159 C5 C5 

Q160 C4 C4 

Q161 C4 C4 

Q162 C1 C1 

Questões Doc. Disc. 

Q166 C4 C4 

Q167 C2 C2 

Q168 C7 C7 

Q169 C6 C6 

Q170 C7 C7 

Q171 C7 C7 

Q172 C2 C2 

Q173 C6 C6 

Q174 C1 C4 

Q175 C4 C7 

Q176 C4 C6 

Q177 C1 C1 
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Q148 C3 C3 

Q149 C5 C1 

Q150 C5 C5 
 

Q163 C7 C7 

Q164 C4 C4 

Q165 C2 C2 
 

Q178 C5 C5 

Q179 C6 C6 

Q180 C5 C5 
 

Q: Questão; Doc.: Docente; Disc.: Discente; C: Competência conforme Matriz de Referência ENEM. 

 

  Tabela 2: resultados das análises da Prova Azul do ENEM 2012 – Matemática. 

Questões Doc. Disc. 

Q136 C3 C6 

Q137 C2 C2 

Q138 C4 C4 

Q139 C7 C7 

Q140 C1 C5 

Q141 C5 C3 

Q142 C1 C5 

Q143 C5 C2 

Q144 C1 C4 

Q145 C3 C3 

Q146 C7 C7 

Q147 C1 C6 

Q148 C6 C6 

Q149 C2 C2 

Q150 C1 C1 
 

Questões Doc. Disc. 

Q151 C6 C6 

Q152 C2 C2 

Q153 C2 C2 

Q154 C1 C1 

Q155 C1 C1 

Q156 C6 C6 

Q157 C1 C1 

Q158 C2 C2 

Q159 C2 C2 

Q160 C2 C2 

Q161 C1 C1 

Q162 C6 C6 

Q163 C6 C7 

Q164 C4 C4 

Q165 C2 C2 
 

Questões Doc. Disc. 

Q166 C5 C5 

Q167 C4 C4 

Q168 C5 C5 

Q169 C5 C5 

Q170 C6 C6 

Q171 C4 C5 

Q172 C1 C1 

Q173 C4 C4 

Q174 C7 C6 

Q175 C1 C6 

Q176 C7 C4 

Q177 C1 C3 

Q178 C7 C4 

Q179 C7 C7 

Q180 C4 C5 
 

 Q: Questão; Doc.: Docente; Disc.: Discente; C: Competência conforme Matriz de Referência ENEM. 

 

Os resultados mostram que a análise teve coincidência em mais de 86% das questões 

de 2011 e 66,67% das questões de 2011, muito superior à análise empírica de LOPES et. al. 

(2013). Isso demonstra que a metodologia está correta e que é importante o aprofundamento 

nessa temática. 

Observamos de fato onde a prova de 2012 teve mais insucessos na comparação das 

análises no início e no final da prova. São, em sua maioria, questões que envolvem a 

Competência C5 (Álgebra), e que o estudante nem sempre associa a manipulação de fórmulas 

à álgebra, onde, além dessa análise de conteúdos ficar defasada nesse aspecto, leva o 

estudante a não obter êxito ao resolver esse tipo de questão. De fato, a Álgebra – e a forma 
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precária como ela é ensinada nas séries iniciais do Ensino Básico – levam a conceitos errôneos 

por parte do educando. 

Outro fator importante é que competências como C1 e C4 (aritmética vs. 

proporcionalidade), C2 e C6 (geometria vs. gráfico e tabelas), confundem até mesmo os 

docentes mais experientes, pois nem sempre é possível desvencilhar totalmente essas 

competências umas das outras, como se tem notado na evolução de avaliações de referência 

como OBMEP e ENEM, com questões cada vez mais contextualizas e que abrangem 

multicompetências. 

Os principais resultados que o estudante 2 obteve estão nas Tabelas 3 e 4. Primeiro o 

professor auxiliou o estudante 2 a dividir os conteúdos listados em três principais, que são: 

Análise Combinatória/Probabilidade, Aritmética, Geometria e Sem Classificação, que são 

aqueles que o estudante 2 não conseguiu classificar. No que diz respeito às Competências, o 

projeto é baseado na Matriz de Referência do ENEM 2012, onde estão listadas as sete 

competências exigidas na área de Matemática e suas Tecnologias. Segundo palavras do 

próprio estudante 2, “esse trabalho é demorado porque é preciso analisar tanto a questão 

quanto a resolução uma por uma para poder classificar quanto ao conteúdo e a competência.  

Essas competências são do ENEM, então não são todas que necessariamente serão abordadas 

nas provas da OBMEP”. Assim, manteve-se a metodologia da OBMEP baeada nos conceitos 

trabalhados pela OBMEP, que são, em linhas gerais: Aritmética (A), Análise Combinatória e 

Probabilidade (B) e Geometria (C). Inserimos também uma quarta classificação, denominada 

Sem Classificação (S). 

 

Tabela 3: resultados das análises da Prova da 1a Fase da OBMEP 2011. 

Questões Doc. Disc. 

Q1 A A 

Q2 C C 

Q3 S C 

Q4 B A 

Q5 A A 

Q6 C A 

Q7 C A 

Q8 S B 

Q9 B A 

Q10 C C 
 

Questões Doc. Disc. 

Q11 A A 

Q12 B B 

Q13 C C 

Q14 A A 

Q15 B B 

Q16 C C 

Q17 A A 

Q18 A A 

Q19 A S 

Q20 B B 
 

 Q: Questão; Doc.: Docente; Disc.: Discente; A: Aritmética; B: Análise 

Combinatória e Probabilidade; C: Geometria; S: Sem Classificação. 
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Tabela 4: resultados das análises da Prova da 1a Fase da OBMEP 2012. 

Questões Doc. Disc. 

Q1 A A 

Q2 A B 

Q3 A A 

Q4 A B 

Q5 S C 

Q6 C C 

Q7 A B 

Q8 C C 

Q9 A A 

Q10 C C 
 

Questões Doc. Disc. 

Q11 A A 

Q12 C C 

Q13 A A 

Q14 C C 

Q15 S B 

Q16 S B 

Q17 C C 

Q18 B B 

Q19 A A 

Q20 B B 
 

 Q: Questão; Doc.: Docente; Disc.: Discente; A: Aritmética; B: Análise 

Combinatória e Probabilidade; C: Geometria; S: Sem Classificação. 

 

Algumas das discrepâncias entre as análises são referentes à tendência 

multicompetências que essas avaliações possuem. Assim, em algumas questões o professor 

classificou como S, enquanto que o estudante 2 englobou as mesmas questões em torno das 

classificações A, B ou C. No entanto, os professores chegaram à conclusão de que a Matriz de 

Referência do ENEM é a mais adequada para classificar questões, tanto no ENEM quanto da 

OBMEP, pois foram encontradas as competências C6, além do tema Lógica entre as questões 

da OBMEP analisadas (2011 e 2012). 

 

CONCLUSÕES 

Aplicando os conceitos educacionais adequados, fizemos uma releitura das questões de 

avaliações reconhecidas nacionalmente, como as edições do Novo ENEM e da OBMEP, 

revisamos conceitos de avaliação continuada e pedagogia crítico-social dos conteúdos, e 

notamos que as questões principalmente do ENEM seguem essa tendência e que, com inserções 

de baterias de exercícios em períodos semanais ou quinzenais como instrumento de 

aprendizagem e análise de desempenho contínuo dos estudantes durante as aulas, esses 

objetivos seriam alcançados. Buscando em seguida separar essas questões adequadamente pelo 

método da análise de conteúdo e, aplicando os mapas conceituais de Ausubel, uma nova 

metodologia de ensino foi proposta, e está sendo aplicada em caráter experimental no IFMS 

Aquidauana. 
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RESUMO: Há um crescimento massivo, dos sistemas que realizam processos que 

anteriormente eram realizados pelos homens. Diante disso, progressivamente, há maiores 

possibilidades de novas tarefas também serem automatizadas por softwares e principalmente 

quando são sistemas que podem ser acessados facilmente de qualquer lugar, por diversos 

dispositivos, como os sistemas web. Todavia, para que seja possível criar sistemas que utilizem 

todos os recursos atuais que são oferecidos, o processo torna-se muito trabalhoso, pelo fato dos 

recursos não terem a capacidade de se integrarem facilmente. Portanto, é necessário buscar 

mecanismos para mudar esta realidade, a ferramenta Meteor foi criada com o intuito de integrar 

diversos recursos de desenvolvimento web, e ainda proporcionar muitas opções adicionais para 

diferentes tipos de sistemas. Tendo o conhecimento da oportunidade ofertada por esta 

ferramenta, reuniu-se uma equipe de pesquisadores para explorar as suas principais 

funcionalidades, aplicando os recursos da ferramenta em um sistema de pesquisa. Este sistema 

adota uma metodologia de pesquisa conhecida como Delphi. Para que a construção desse 

software fosse bem sucedida, foi adotada uma metodologia de desenvolvimento de software, o 

Scrum, que define aos participantes da equipe algumas reuniões regulares, divisão das tarefas 

em pequenas iterações, proporcionando um resultado em curto espaço de tempo. Ao longo do 

desenvolvimento do sistema, houve dificuldades encontradas na criação do software, 

entretanto, foram descobertos recursos, dentro da plataforma Meteor, que puderam facilitar o 

processo de desenvolvimento, mostrando-se, assim, uma ferramenta de extrema relevância no 

campo de desenvolvimento de sistemas web. 

Palavras–chave: meteorjs, método delphi, sistema web 

 

WEB APPLICATION FOR RESEARCH DEVELOPED WITH THE TOOL METEOR 
 

ABSTRACT: There is a massive growth of systems that perform processes that were previously 

performed by men. Thus, gradually, there are greater possibilities for new tasks also be 

automated by software, especially when they are systems that can be easily accessed from 

anywhere, on multiple devices, such as web systems. However, so you can create systems, 

using all current resources that are offered, ends up being a lot of work, because the resources 

do not have the ability to integrate easily. Therefore it is necessary to seek mechanisms to 

change this reality, the Meteor tool was created in order to integrate various web 

development features, and still provide many additional options for different types of 

systems. Having knowledge of the opportunity offered by this tool, we met a team of 

researchers to explore its main features, applying the features of the tool in a research system. 

This system adopts a research methodology known as Delphi. For the construction of this 
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software was successful, a software development methodology was adopted, the Scrum, 

which defines the team members some regular meetings, division of labor in small iterations, 

providing results in short time. Throughout the system development, there have been 

difficulties encountered in software creation, however, resources have been discovered, 

within the Meteor platform, which could facilitate the development process, being thus an 

extremely important tool in developing field web systems. 

KEYWORDS: meteorjs, method delphi, web system 

 

INTRODUÇÃO 

Com a evolução da informática, e sua crescente presença nas atividades essenciais para o 

funcionamento interno da sociedade, as necessidades de novos sistemas que substituem 

processos realizados pelo homem tem aumentado. Consequentemente os conhecimentos para a 

construção destes sistemas tem sido disseminado massivamente, fazendo com que grupos de 

desenvolvimento criem ferramentas para facilitar a produção de software. Porém como não há 

uma universalização dos recursos produzidos, surgem muitas ferramentas de produção que são 

isoladas das demais, principalmente quando trata-se de aplicações web.  

Diante de variadas ferramentas para desenvolvimento de aplicações web, torna-se difícil 

a construção de um software, que utilize todos os recursos de construção disponíveis 

atualmente, pois as ferramentas nem sempre podem ser utilizadas em conjunto. Para resolver 

este problema a equipe Meteor Development Group Inc criou uma plataforma que reúne as 

melhores ferramentas disponíveis para a construção de aplicações web, fazendo todos os 

recursos adotados estarem disponível de forma simples e de fácil manipulação. 

Dentre os recursos de desenvolvimento adotados pelo Meteor, na Figura 1 temos:  

Figura 1. Divisão dos componentes e dependências do Meteor, DEVMEDIA, 2016 
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De acordo com a figura, podemos observar os recusos que o Meteor proporciona suporte, 

são eles:  

Server(servidor): Rails, baseado na linguam de programação Ruby; Django, baseado em 

Python; Express, baseado em Node; Laravel, baseado em PHP; Meteor, também baseado em 

Node. 

Database(banco de dados): Mysql, Postgresql, Mongo, fornecido pelo Meteor. 

Client(cliente):Handlebars, com o framework Backbone; Underscore, com Ember; 

Mustache, com Angular; Spacebars, com o próprio Meteor. 

Dev/Build Tools(ferramentas de desenvolvimento): Grunt, Gulp, Meteor, a própria 

ferramenta. 

Meteor tem como base sete princípios, são eles: 

Dados na rede: O Meteor não envia qualquer HTML pela rede, em vez disso ele envia os 

dados e deixa que o cliente os renderize. Assim, ganhamos em performance ao trafegar bem 

menos informação, tal como teríamos com os Web Services baseados em restful e JSON, por 

exemplo. 

Uma só linguagem: O Meteor possibilita que você escreva ambas as partes (cliente e 

servidor) da sua aplicação em JavaScript. No lado cliente isso já é padrão por causa do browser 

e do ECMAScript, no servidor o Node.js entra na jogada para habilitar essa funcionalidade. 

Banco de dados em todo lugar: Você também pode usar os mesmos meios para acessar 

o banco de dados tanto do lado cliente quanto do servidor. Esse tipo de estratégia difere da 

que vemos em aplicações que usam serviços para conectar com o banco, gerando requisições 

HTTP desnecessárias. 

Compensação de latência: No lado cliente, o Meteor pré-carrega alguns dados e simula 

os modelos de dados que temos no servidor para fazer com que as chamadas ao servidor 

pareçam instantâneas. Funciona semelhante aos recursos de cache que temos em outros 

frameworks server side como c3p0 do Hibernate, por exemplo. 

Update automático das camadas: No Meteor tempo real é o padrão. Todas as camadas, 

desde o banco de dados até os templates, se atualizam automaticamente quando necessário. 

É como se fosse um “hot deploy” por código e para camadas. 

Simplicidade igual a Produtividade: O Meteor tem uma API extremamente limpa, com 

códigos e chamadas de métodos simples e usando todos os padrões de qualidade de código 
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Java. Consequentemente, a produtividade aumenta ao não ter de configurar tudo do zero na 

aplicação. (DEVMEDIA et al., 2016). 

O Meteor mostrou-se ser uma plataforma de extrema relevância para o 

desenvolvimento de aplicações web. Com o conhecimento deste poderoso recurso de 

construção de sistemas, os integrantes de um projeto de pesquisa do IFRO campus Ji-Paraná 

encontraram a possibilidade de sanar uma necessidade da disponibilidade na internet de um 

sistema de pesquisas estatísticas desenvolvido pelo grupo para o curso de Estatística da 

Universidade Federal de Rondônia – UNIR. O sistema chamado Delfos exigia a capacidade de 

realizar questionários através da internet, e ainda processar dados de acordo com o método 

de pesquisa denominado Delphi.  

O Método Delphi, Segundo os autores Oliveira; Costa; Wille (2008, p. 05): “É uma técnica 

de previsão, projetada para conhecer com antecipação a probabilidade de eventos futuros, 

por meio da solicitação e coleta sistemática da opinião de especialistas em um determinado 

assunto.” Esta técnica compõe a ideia central do software produzido pela equipe de pesquisa, 

portanto é essencial saber, de acordo com os Autores Oliveira; Costa; Wille (2008, p. 05): “O 

método Delphi, de um modo geral, é definido como uma atividade interativa desenhada para 

combinar opiniões de um grupo de especialistas para obtenção de consenso. Baseia-se em um 

processo de comunicação grupal de maneira a permitir que indivíduos, como um todo, 

possam lidar e explorar um problema complexo.” 

Entretanto o sistema desenvolvido só realizava pesquisas locais, não oferecendo a 

possibilidade de expandir as pesquisas para o acesso dentro da internet. Então se fez 

necessário o conhecimento da ferramenta de desenvolvimento de software Meteor, para 

realizar a construção do módulo que disponibilizará o sistema Delfos na internet. Assim criou-

se uma equipe de pesquisadores empenhados em descobrir as funcionalidades da plataforma 

Meteor, desenvolvendo um sistema para automatizar o processo de pesquisa com o Método 

Delphi. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Para realizar a construção de um bom software, é necessário que a equipe de 

desenvolvimento decida uma metodologia a seguir, há paradigmas a serem seguidos pela equipe 

de desenvolvimento, essas regras já são definidas na metodologia adota pelo grupo. Para este 
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trabalho foi decidido pela equipe de pesquisadores, seguir uma metodologia considerada ágil, 

o Scrum. 

A Metodologia Scrum define as seguintes etapas para o desenvolvimento.  O Scrum é 

uma metodologia ágil para gestão e planejamento de projetos de software. No Scrum, os 

projetos são divididos em ciclos (tipicamente mensais) chamados de Sprints. O 

Sprint representa um Time Box dentro do qual um conjunto de atividades deve ser executado 

Metodologias ágeis de desenvolvimento de software são iterativas, ou seja, o trabalho é dividido 

em iterações, que são chamadas de Sprints no caso do Scrum (DESENVOLVIMENTOAGIL 

et al., 2016). Ao transformar todo o trabalho a ser desenvolvido em pequenas partes, torna-se 

mais simples de apresentar os resultados em um curto espaço de tempo, e obter uma avaliação 

do que foi produzido. 

De acordo o padrão do Scrum: “As funcionalidades a serem implementadas em um 

projeto são mantidas em uma lista que é conhecida como Product Backlog. No início de cada 

Sprint, faz-se um Sprint Planning Meeting, ou seja, uma reunião de planejamento na qual 

o Product Owner prioriza os itens do Product Backlog e a equipe seleciona as atividades que 

ela será capaz de implementar durante o Sprint que se inicia. As tarefas alocadas em um Sprint 

são transferidas do Product Backlog para o Sprint Backlog.” (DESENVOLVIMENTOAGIL et 

al., 2016). 

Há também uma prática adotada pelo Método Scrum que é indispensável para o 

desempenho da equipe: “A cada dia de uma Sprint, a equipe faz uma breve reunião 

(normalmente de manhã), chamada Daily Scrum. O objetivo é disseminar conhecimento sobre 

o que foi feito no dia anterior, identificar impedimentos e priorizar o trabalho do dia que se 

inicia. Ao final de um Sprint, a equipe apresenta as funcionalidades implementadas em 

uma Sprint Review Meeting. Finalmente, faz-se uma Sprint Retrospective e a equipe parte para 

o planejamento do próximo Sprint. Assim reinicia-se o ciclo.” (DESENVOLVIMENTOAGIL 

et al., 2016). 

Com estes princípios definidos pelo método de desenvolvimento, a equipe descreveu 

todas as funcionalidades necessárias para criar o sistema, de acordo com o que era proposto 

pelo método de pesquisa Delphi. Distribuiu-se cada funcionalidade do software entre os 

integrantes da equipe, para que fossem construídas. De acordo com a necessidade, os 

integrantes buscavam novas ferramentas, dentro da plataforma Meteor, quando era possível 

trabalhar com a ferramenta descoberta, a equipe tomava conhecimento da ferramenta para 

implementá-la dentro do sistema. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Entre as funcionalidades que eram necessárias estar disponíveis no sistema a ser 

desenvolvido pela equipe de pesquisadores, temos a função de produzir questionários que 

posteriormente deverão ser enviados às pessoas que seriam questionadas em determinada 

pesquisa. Portanto, para que esta funcionalidade fosse construída, exigiria um trabalho muito 

massivo, se optassem por começar a desenvolvê-la sem utilizar nenhuma base para este 

desenvolvimento. Encontrado este obstáculo que poderia comprometer o desenvolvimento 

geral do sistema, buscaram-se outros projetos que poderiam servir de base para construir o que 

se desejava.  

Nas pesquisas realizadas pelos integrantes, descobriu-se um projeto que atenderia as 

necessidades dos pesquisadores, este projeto chama-se AutoForm, segundo seus criadores: 

“AutoForm é um pacote Meteor que adiciona componentes de interface do usuário e auxilia 

para criar facilmente questionários simples com inserção automática e eventos de atualização e 

validação reativa automaticamente. Este pacote requer e instala automaticamente o pacote 

simple-schema.” (AUTOFORM et al., 2016). A Figura 2 mostra uma estrutura simples do 

AutoForm: 

 
Figura 2. Estrutura simples do AutoForm, IFRO, 2016. 

 

Este projeto contém todos os componentes que são necessários dentro de um questionário, 

e ainda possui fácil manipulação, dando a possibilidade de alterar até mesmo a sua estrutura 

principal. Com a utilização do AutoForm, a equipe pôde perceber que grande parte do trabalho 
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que eles teriam foi descartado, ele proporciona uma integração simples ao sistema, pois foi 

criado para ser utilizado no Meteor. Com isso o sistema pôde seguir no seu desenvolvimento. 

Além de criar questionários, o software também deveria fazer algumas distinções entre 

os seus usuários, pois alguns deles não poderiam ter acesso total às funcionalidades. Como a 

equipe não tinha muitos recursos, tão pouco conhecimentos para trabalhar com gerenciamento 

de acesso, realizou-se novamente uma série de pesquisas de bibliotecas do Meteor que 

pudessem auxiliar na construção do software. Depois de analisarem diversos recursos 

relacionados a acesso de usuário, chegaram a um consenso de que havia uma biblioteca que 

poderia ser adotada, a biblioteca é chamada de Meteor Admin. 

Esta ferramenta proporciona gerenciamento de funcionalidades com simples instruções 

de código, possui uma interface prévia, com a estrutura própria para distinguir as 

funcionalidades de cada usuário, a Figura 3 mostra a interface do Meteor Admin: 

 
Figura 3. Interface do Meteor Admin, IFRO, 2016. 

 

Meteor Admin tem uma estrutura gráfica propícia para ser substituto de um sistema que 

inicialmente foi produzido para funcionar somente em desktop. Assim, possibilitando, 

transportar o sistema anteriormente desenvolvido pelos pesquisadores, para uma plataforma 

web, com maior facilidade. 

Com o Meteor foi possível a integração das diversas bibliotecas necessárias para o criação 

do software web de pesquisa baseado no método Delphi. As ferramentas que foram escolhidas 

pela equipe, tiveram excelente compatibilidade ao realizar as suas junções.  
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CONCLUSÕES 

A ferramenta Meteor reduziu uma parcela significativa do trabalho que seria realizado 

pelos desenvolvedores, mostrando-se, assim, ser um recurso indispensável no desenvolvimento 

de aplicações web. Ainda que o sistema a ser desenvolvido pela equipe não fosse tão simples, 

foram encontradas bibliotecas suportadas pelo Meteor, que fazem o trabalho necessário.  

A manipulação dos recursos com a plataforma Meteor acontece de forma totalmente 

simplificada, ainda assim, os recursos que são suportados por essa plataforma são 

extremamente variados. Mesmo com inúmeras ferramentas integradas ao Meteor, foi possível 

utiliza-las sem que houvesse conflitos entre elas.  
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RESUMO: O presente artigo relata a experiência de uma pesquisa de mestrado realizada com 

alguns alunos do 3° ano do Ensino Médio do curso de agropecuária do Instituto Federal de 

Rondônia (IFRO) – Campus Ariquemes. O objetivo do trabalho consistia em resgatar o desejo 

em aprender a disciplina de matemática de uma forma diferenciada, e nada melhor para se 

aprender do que ensinar. Sendo assim os alunos foram desafiados a ministrarem oficinas para 

as outras turmas do Instituto, envolvendo conteúdos matemáticos por meio da construção de 

uma Pipa Tetraédrica. Pensando em temas que despertem a curiosidade e prendam a atenção 

dos alunos, proporcionando abertura para ensinar conceitos e cálculos, escolheu-se um 

elemento que estivesse presente no seu cotidiano, algo de seu interesse: uma pipa diferente 

da que eles conheciam, mas que também voava e possuía uma beleza própria, que 

possibilitaria o entendimento de conhecimentos geométricos, conteúdos ministrados no 

Ensino Médio. As oficinas tiveram um retorno positivo e satisfatório, tanto para os alunos que 

a ministraram quanto para os demais alunos que puderam participar. Todos se mostraram 

surpresos, pois não conheciam esse modelo de pipa e duvidavam que poderia alçar voo. Por 

meio desta descoberta ganhou-se muito em termos de aprendizado matemático e de 

cooperatividade para ensinar geometria com uma prática inovadora, objetivando a 

colaboração e a curiosidade dos alunos que estavam participando da oficina e 

consequentemente a aprendizagem em matemática. 

Palavras–chave: ensino e aprendizagem, geometria, oficina, pipa tetraédrica 

 

LEARNING GEOMETRY WITH TETRAHEDRAL KITE ALEXANDER GRAHAM BELL 
 

ABSTRACT: This article reports the experience of a work with the students of the 3rd year of 

high school agricultural course at the Federal Institute of Rondonia – Campus Ariquemes. The 

objective was to rescue the desire to learn mathematics subject in a different way, and nothing 

better to learn than to teach. Thus the students were challenged to minister workshops for 

other classes of the Institute, involving mathematical content through the construction of a 

Tetrahedral Kite. Thinking about subjects that arouse curiosity and arrest the attention of 

students, providing opening to teach concepts and calculations, we chose an element that was 

present in their daily lives, something of their interest: a different kite they knew, but also flew 

and had its own beauty, which would enable the understanding of geometric knowledge, 

content taught in high school. The workshops had a positive and satisfactory feedback, both 

for students who ministered as for students from other classes that participated. Everyone 

was surprised because they did not know this kite model and doubted it could take flight. 

Through this discovery won a lot in terms of mathematical learning and cooperativeness to 

teach geometry with an innovative practice, aiming at collaboration and curiosity of students 

who were participating in the workshop and consequently mathematics learning. 

KEYWORDS: teaching and learning, geometry, workshop, tetrahedral kite 
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INTRODUÇÃO 

A invenção das pipas tetraédricas ocorreu, a partir da necessidade de se construir 

objetos capazes de fazer o homem voar com segurança. O cientista escocês Alexander Graham 

Bell (1847 – 1922), famoso por sua contribuição para a invenção do telefone, propôs esta 

inusitada ideia: um modelo de pipa composta por células tetraédricas. Um dos argumentos 

contrários a esta possibilidade foi dado pelo astrônomo e matemático Simon Newcomb 

(1901): 

Considere duas máquinas voadoras semelhantes, sendo que uma tem o dobro da 

escala da outra. Todos sabemos que o volume e então, o peso de dois corpos 

semelhantes são proporcionais aos cubos de suas dimensões. O cubo de dois é 8; 

então a máquina maior terá 8 vezes o peso da máquina menor. As áreas das 

superfícies destas máquinas, por outro lado, são proporcionais aos quadrados de 

suas dimensões. O quadrado de dois é 4. Desta maneira, a máquina mais pesada 

exporá ao vento uma superfície com área apenas 4 vezes maior, tendo então uma 

nítida desvantagem na razão eficiência por peso (Newcomb in BORTOLOSSI, 2016a). 

  

Porém, Alexander Graham Bell propôs um modelo de pipa aerodinamicamente estável 

e cujo tamanho podia ser aumentado mantendo-se constante a razão eficiência por peso. 

Reza a lenda que de fato esta pipa, conseguiu transportar um homem. 

Segundo Dollaghan (2014) Bell não contente com o resultado de sua invenção, em 1899 

deu inicio a um novo modelo de aeronave que era ao mesmo tempo leve e tinha uma grande 

área de superfície. “Nós todos estamos interessados em locomoção aérea”, ele escreveu. “E 

eu tenho certeza que ninguém que observou com atenção o voo de pássaros pode duvidar 

por um momento do voo aéreo de corpos especificamente mais pesados do que o ar” 

(DOLLAGHAN, 2014). 

Em 1903, ele criou uma enorme máquina voadora de 3.393 células baseadas nas 

armações, que ele batizou de Cygnet. Esse projeto foi um verdadeiro fracasso como meio de 

transporte, mas em termos de conhecimento foi favorável a questões que relaciona peso e 

área das células. A figura a seguir mostra uma foto do projeto Cygnet, com um tipo de assento 

para piloto de onde a máquina era controlada com um volante.   
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Figura 1. Projeto Cygnet com 3393 células. Fonte: NUNES, 2014  

 

Historicamente sabe-se que o militar Thomas Etholen Selfridge foi o primeiro a voar 

nessa estrutura de Bell. 

O ato de ensinar exige do professor constante processo de pesquisa, formação e 

reflexão sobre a prática pedagógica buscando aprimorar o processo de ensino-aprendizagem, 

sendo assim temos a necessidade de mudar velhos hábitos de ensino, com esta visão, a pipa 

tetraédrica de Graham Bell, foi o elemento motivador, com o objetivo de possibilitar a 

transmissão de determinados conteúdos, que através de modelos concretos, explore os 

aspectos matemáticos. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O início do trabalho se deu por meio da proposta feita aos alunos do 3° ano do Ensino 

Médio, e em seguida comunicada aos demais professores da área e a Coordenação de Ensino. 

Com a aprovação e aceitação da proposta tanto pela equipe docente como discente, iniciou-se 

uma pesquisa mais aprofundada e detalhada a respeito do tema Pipa Tetraédrica de Alexander 

Graham Bell, buscando a melhor forma de transmitir o assunto, facilitando o entendimento e 

despertando a vontade em aprender. As oficinas foram realizadas nas salas de aula do Instituto 

Federal de Rondônia, localizado em Ariquemes, com algumas turmas de 1° ano, 2° ano e 3° 

ano do Ensino Médio, que estavam nesses dias tendo aulas de matemática com outros 

professores, as mesmas aconteceram em uma quarta-feira e quinta-feira no período matutino da 

primeira semana de maio do ano 2016 e tiveram duração de 50 minutos. 
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Os materiais necessários para a confecção das pipas foram: canudos de mesmo tamanho 

carretel de linha de pipa; folhas de papel de seda; fita crepe; tesoura e um palito de madeira do 

tipo churrasco.  

Figura 2. Passos para a construção da pipa tetraédrica. Fonte: disponível em 

http://www.uff.br/cdme/pgb/pgb-html/construcao-br.html 

 

A demonstração do passo a passo foi realizada por um ministrante e seguida pelos 

participantes de cada grupo, além disso os outros ministrantes ficavam responsáveis por 

ajudar um grupo de  participantes na confecção da montagem das pipas.  

Com o término da construção das pipas tetraédricas os alunos eram convidados a 

testarem se a invenção realmente funcionava, ou seja, se a pipa voava.  

Para facilitar a subida da pipa os ministrantes juntaram as quatro estruturas construídas 

na sala aumentando a pipa para o segundo nível e em seguida demonstraram para os alunos 

que Alexander Graham Bell estava correto ao inventar esta construção.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Foram realizadas três oficinas, nas quais os alunos confeccionaram com cada grupo de 

participantes a pipa tetraédrica nível 1, ou seja, formada com apenas quatro tetraedros. Antes 

do início das oficinas os alunos tinham preparado a sala que a mesma aconteceria, com 

tetraedros expostos no teto e uma pipa tetraédrica de nível 2(mostrada na foto), já montada e 

exposta a frente da sala, objetivando motivar a curiosidade dos  participantes, pois essa 

abordagem poderia despertar neles a vontade e o desejo da construção e consequentemente do 

aprendizado. 
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Figura 3. oficina de pipas tetraédricas com os alunos do 1° e 3° ano. IFRO, 2016 

 

Em primeiro momento os alunos apresentavam por meio de slides uma breve 

explicação sobre a história das Pipas Tetraédricas, quem a inventou, qual foi o intuito dessa 

invenção e como essa pipa seria capaz de voar e de transportar alguém. Em seguida eram 

abordados os conceitos de sólidos geométricos, especialmente os conhecidos por poliedros 

de Platão, evidentemente o tetraedro regular. Eram lançadas perguntas aos participantes a 

respeito dos conceitos: o que são poliedros e o que não são poliedros; o que é um tetraedro 

regular; quantas faces, arestas e vértices têm um tetraedro; e uma introdução ao uso da 

fórmula de Euler. Essas questões eram respondidas e explicadas juntamente com o 

conhecimento prévio que cada participante apresentava.  

Neste momento foram observadas as dificuldades que os alunos traziam em 

relação aquele conteúdo, muitos pensavam que o tetraedro era uma pirâmide qualquer e 

conceitos como o que eram poliedros e quais eram os poliedros de Platão eles não lembravam, 

tinham mais conhecimento em relação aos conceitos do que são faces, vértices, arestas e o 

que são sólidos regulares. 

Posteriormente os participantes eram divididos em grupos de 4 integrantes e eram 

distribuídas uma estrutura tetraédrica pronta apenas com a montagem inicial de canudos, 

restando 3 estruturas semelhantes aquela para serem confeccionadas. Com o auxílio de uma 

régua cada grupo era desafiado a encontrar a área de uma face, a área total do tetraedro e seu 

volume. 

Antes da correção foi observado que os alunos não lembravam a fórmula 

específica da área do triângulo equilátero, eles recordavam apenas da fórmula básica (base x 
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altura)/2. Mesmo na utilização desta ainda surgiam dúvidas em relação à altura do triângulo, 

mas as duas fórmulas resolvem o problema e chegam ao mesmo resultado. Outro método 

para encontrar esta medida seria usar a famosa fórmula do “Teorema de Pitágoras”, e essa os 

alunos não esquecem.  

Depois das explicações e cálculos o grupo distribuiu o restante dos materiais para 

a construção das pipas. Cada integrante que estava conduzindo a oficina auxiliava um grupo 

de alunos para facilitar e agilizar a confecção da mesma. Em algumas etapas da construção 

era notável as dificuldades dos participantes, eles não tinham muitas habilidades para 

construir as estruturas de tetraedros com canudos e linha, também notamos uma maior 

participação no revestimento com papel de seda dessas estruturas, mas para facilitar a 

construção os alunos já entregavam os papéis de seda cortados de acordo com as faces 

triangulares. 

E para finalizar a montagem da pipa os alunos uniam as estruturas prontas pelos 

vértices, de modo que cada uma ficasse ligada as outras três. Nesta etapa alguns grupos 

tinham mais facilidade e terminavam primeiro enquanto outros tinham mais dificuldades e 

precisavam do auxílio do monitor. Após a construção das pipas os ministrantes uniam as 

construções confeccionando uma pipa ainda maior, e os participantes eram convidados a 

visualizar o voo da mesma. 

 

Figura 4. Soltando a pipa tetraédrica de Graham Bell, construída na oficina. IFRO,2016 

 

Deve-se ressaltar que em todas as oficinas houve participação dos alunos que a 

ministraram e dos alunos que foram convidados a participar da mesma. Os ministrantes 
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aprenderam a pesquisar assim como a preparar uma aula diferenciada, com materiais lúdicos 

e concretos para ensinar matemática. Esta preparação requer tempo, paciência e 

cooperatividade dos demais companheiros, além da habilidade em manusear os materiais, 

para que o objetivo principal não se perca, pois foi de ensinar a disciplina por meio da 

construção das pipas. E os participantes aprenderam que existem outras práticas educacionais 

para auxiliar e motivar a aprendizagem. 

 

CONCLUSÕES 

Motivada pela pesquisa de dissertação do mestrado profissional em matemática 

PROFMAT, que irei concluir em 2016 e também pelo desejo de realizar uma prática de 

aprendizagem distinta, as oficinas foram pensadas com o propósito de aprendizado, da 

participação ativa e coletiva dos integrantes e da experiência de ensinar a disciplina por uma 

nova prática. Resultando desta forma uma maior contribuição para o conhecimento de conceitos 

geométricos e suas aplicabilidades.  

A pipa, brinquedo conhecido por todos apenas para um momento de lazer e 

entretenimento, obteve além de uma nova estrutura, uma nova função, à de auxiliar os estudos 

geométricos. Como os alunos não tinham conhecimento deste objetivo tiveram que aprender 

sua construção e seu manuseio para então com domínio do conteúdo e de sua confecção, 

transmitir a conhecimento para o próximo, proporcionando a estes um entendimento de 

assuntos matemáticos e reflexões em volta da geometria. 

Por despertar e atrair a atenção de crianças e adolescentes, pode-se concluir que o tema 

pipas tetraédricas é uma ferramenta hábil para transformar um momento descontraído e 

prazeroso em uma aula de matemática, onde não se tem apenas a presença do livro didático. 

Com planejamento, pesquisa e preparação sua aplicabilidade nas escolas servirá como um 

grande auxiliador no processo de aprendizagem dos educandos. 
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RESUMO: O desenvolvimento de software educacional propõe como objetivo do aplicativo 

Play facilitar o aprendizado de crianças iniciantes na língua inglesa, nesse sentido, 

desenvolvemos este aplicativo através do MIT App Inventor 2, compatível com o sistema 

operacional Android® para que seja possível o aprendizado de um segundo idioma não só em 

sala de aula, mas em ambientes diversificados, como na própria casa. Aprender uma nova língua 

vem se tornando algo essencial no mercado de trabalho e no futuro da educação infantil, como, 

por exemplo, empresas de viagem, e turismo, isso porque diante de tais relatos em relação à 

aprendizagem, podemos afirmar que o objetivo conceitual do ensino é fornecer um espaço de 

uma melhor qualidade de trabalho a criança futuramente. Neste artigo, desenvolvemos um 

relato do desenvolvimento de software educacional acessível e livre, voltado para crianças 

iniciantes na língua inglesa. Para o desenvolvimento, houve a interação de uma equipe 

multidisciplinar envolvendo alunos e professores, além de profissionais das áreas de Pedagogia 

e Informática. 

Palavras–chave: aplicativo, inglês, MIT App Inventor 2, crianças iniciantes 

 

English language learning on mobile devices through the application Play for 

children of elementary school 
 

ABSTRACT:The development of educational software proposes to Play application intended 

to facilitate the learning of children beginners in English, in this sense, we have developed this 

application through the MIT App Inventor 2, compatible with the Android® operating system 

so that the learning of a second possible language not only in the classroom but in diverse 

environments such as at home. Learning a new language has become something essential in 

the labor market and the future of early childhood education, for example, travel companies 

and tourism, this because before such reports in relation to learning, we can say that the 

conceptual goal education is to provide a space for a better quality of working children in the 

future. In this article, we develop an account of affordable and free educational software 

development, geared to beginners children in English. For development, there was the 

interaction of a multidisciplinary team involving students and teachers as well as professionals 

in the fields of Education and Information Technology. 

KEYWORDS: app, beginners children, english, MIT App Inventor 2 
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INTRODUÇÃO 

Atualmente, os aplicativos de ensino básicos utilizados nas atividades cotidianas são 

baseados no uso da tecnologia que apresentam diversos conteúdos que podem ser abordados 

através do ensino básico de línguas estrangeiras, disponibilizando com qualidades 

ferramentas que facilitam o entendimento do aluno durante o ensino (BRUCKSCHEN, MÍRIAN 

et al. 2007).  

Sendo os aplicativos recursos tecnológicos cada vez mais utilizados, dado a maioria da 

população e disponibilização do aprendizado, varia também do uso de computadores e 

celulares, com som e vídeo para facilitar mais ainda o ensino da criança na escola. Implicando 

um modelo computacional que contenha sites para ajudar no ensino da língua em relação às 

ações dos tipos de linguagens (GIRAFFA & VICARI, 2003, BARONE APUD 2003, p. 167). 

Esta disponibilidade tecnológica proporciona também o suporte necessário para o 

desenvolvimento de aplicações educacionais que atendam aos requisitos de acessibilidade 

para um público que tenha dificuldade em aprender inglês, em especial às crianças do ensino 

fundamental. De acordo com a ONU em 2007, cerca de 20% das pessoas têm dificuldades em 

compreender ou se comunicar em inglês, e apenas 8% dos executivos brasileiros são capazes 

de falar e escrever em inglês de forma fluente.  

Tais dificuldades originam-se por diversos motivos. Um deles é o ensino tardio do 

idioma. As pessoas deveriam iniciar o estudo do inglês ainda quando crianças, antes dos 10 

anos, pois esse é o período do processo de aquisição de vocabulário e linguagem. Outro 

motivo é a falta de convivência com o idioma. As pessoas, normalmente, têm aulas de inglês, 

mas fora da sala de aula, não têm nenhum contato com a língua (SATC). O aplicativo Play tem 

disponibilidade em ajudar crianças do ensino fundamental, evitando certo tipo de 

desentendimento à matéria de Inglês, embora vivemos em um mundo globalizado ainda há 

pessoas que não conseguem aprender inglês.  

Desta forma, nos dedicamos a teorias que desconsideram a historicidade da linguagem, 

do sujeito e de suas ações linguísticas em situações reais de uso da língua, neste caso da língua 

inglesa, e o contexto de tais interações, conforme aponta MASSI (2007, p. 53). 
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MATERIAL E MÉTODOS 

O aplicativo Play é baseado em sistema tecnológico para aprendizagem do conteúdo de 

língua estrangeira. Incorporando técnicas de programação que ajudam pessoas que tenham 

dificuldades em compreender o básico da língua inglesa, como principal escopo, a 

identificação de cores primárias.  

O aplicativo foi desenvolvido através do MIT App Inventor 2, desse modo ele é uma 

linguagem visual de blocos para criação de aplicativos móveis, tendo o foco em linguagens 

interações em aprender línguas estrangeiras com um mundo fora da sala de aula. (WOLBER 

DAVID.2011) 

Com a criação do aplicativo baseada em diagramas de casos de uso e em design inicial, 

sendo algo simples e intuitiva e voltada para as necessidades do usuário final, tendo objetivo 

de atingir o público-alvo as crianças e professores. A Figura 1 apresenta uma visão geral do 

protótipo na linguagem de modelagem no diagrama de casos de uso, com a classe principal e 

demais necessários para auxiliar na construção do aplicativo, descrevendo-o previamente por 

uma classe principal, sendo o aplicativo de Inglês, também estão destacados no diagrama os 

principais métodos que descrevem a interação da aplicação. Dessa forma, a aplicação não 

exclui grupos de alunos com a deficiência como fator limitador, objetivando ser realmente 

inclusiva e utilizável.  

 

Figura 1: Diagrama de caso de uso apresentando a visão geral do protótipo.  

Fonte: Autor. 
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 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O desenvolvimento do artigo foi bem-sucedido, as vozes foram gravadas e emitidas em 

som audível, percebemos então que está pronto para ser utilizado por crianças, as quais poderão 

aprender tanto as escrever as palavras usadas, como pronunciar. A seguir mostra-se um mapa 

de links do protótipo em sua versão atual como design inicial, com a listagem dos dois lados 

disponíveis por cores, animais, números, dias da semana, meses do ano e estações do ano 

exibindo uma interação percorrendo elementos de cima para baixo, que foram formuladas para 

alunos do ensino fundamental. 

  

Figura 2: Menu de opções contendo o áudio gravado 
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Figura 3: Outras opções de palavras disponíveis 
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Figura 4: Menu com opções de números e meses do ano 

 

CONCLUSÕES 
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Os objetivos propostos neste trabalho, como auxiliar a criança a aprender de forma, mas 

estável a língua inglesa, para que a educação contribua com o desempenho do aluno podendo 

ser alcançados bons rendimentos educacionais através da utilização de recursos tecnológicos 

de forma integrada a matéria de Inglês.  

O atual desenvolvimento tecnológico tem possibilidade de ser colocado a serviço ético 

da qualidade de vida na escola de todas as pessoas principalmente às crianças, sendo que a 

acessibilidade de aprender a língua estrangeira pode auxiliar ao fácil aprendizado em relação 

a inclusão social e educacional. (BRUCKSCHEN, MÍRIAN et al. 2007) 

Embora alguns alunos continuem a preferir experiências de aprendizagem passiva, é 

preciso continuar a oferecer oportunidades de aprendizagem ativa, em que todos os alunos 

se envolvam participando efetivamente. (MOURA ADELINA. 2014) 

Esperamos que o uso contínuo do aplicativo traga efeitos positivos, nesta nova fase de 

desenvolvimento do aplicativo “Play”, objetivamos torna-lo  acessível em qualquer lugar e a 

qualquer hora.  
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Resumo. A Web Semântica define um conjunto de padrões e tecnologias que auxiliam na 

atribuição de significado aos dados publicados na Web. Órgãos institucionais de saúde 

produzem e consomem grande quantidade de dados, que nem sempre estão disponíveis em 

formatos abertos ou seguindo algum padrão recomendado. Devido à recorrência de doenças 

transmitidas por vetores, há uma necessidade de estabelecer mecanismos que auxiliem no 

processo de prevenção dessas doenças. Neste artigo apresentamos uma proposta de ontologia 

para o domínio das arboviroses, particularmente, aquelas transmitidas pelo Aedes aegypti. O 

objetivo da ontologia, que servirá como vocabulário de domínio, é apoiar a análise, o 

compartilhamento e o reuso de dados, bem como ser um artefato computacional capaz de 

contribuir para a construção de aplicações que os manipulem.  

Palavras–chave: publicação de dados na web, reuso, vocabulário, web semântica  

 

ARBOVIRUSD: An Ontology for the Arboviruses Domain 

   
 ABSTRACT. The semantic web defines a set of standards and technologies that provide 

means to assign meaning to data published on the Web. Institutional health agencies produce 

and consume large amounts of data, which are not always available in open formats or following 

recommended standards. Due to the recurrence of diseases which are transmitted by vectors, it 

is rather important to establish strategies in order to make available prevention methods to those 

diseases. In this paper we present a proposal of an ontology in the light of the arboviroses 

domain, particularly for the ones transmitted by the Aedes aegypti. The goal of the ontology, 

which will be used as a domain vocabulary, is to assist the analysis, sharing and reuse of data, 

and also to be a computational artfact able to improve the development of applications that use 

these data. 

KEYWORDS: data on the web publication, reuse, vocabulary, semantic web 

 

INTRODUÇÃO 

O termo Linked Data ou dados conectados refere-se a um conjunto de práticas para 

publicar e conectar dados estruturados na Web, com o intuito de prover uma “Web de Dados”, 

dentro do escopo da Web Semântica (HEATH; BIZER, 2011). A Web Semântica estende a web 

atual agregando novos recursos que facilitam o entendimento e interpretação dos dados de 

modo a permitir que aplicações realizem seu processamento de modo mais eficaz. Para isso, é 

necessário usar metadados e vocabulários de domínio. Os primeiros são definidos como “dados 

sobre dados” (BREITMAN, 2006) e são aplicáveis na identificação, descrição e localização de 
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recursos14 na Web. Os vocabulários representam um conjunto de termos usados para descrever 

adequadamente dados de um determinado domínio do conhecimento (e.g., “música”, 

“publicações”), bem como impor restrições no seu uso, de forma que diferentes termos 

pertencentes ao mesmo domínio não sejam interpretados erroneamente (ISOTANI; 

BITTENCOURT, 2015).  

As arboviroses são doenças causadas pelos chamados arbovírus, cuja transmissão é 

realizada por artrópodes15. Apesar do termo “arbovirose” referir-se à classificação de diversos 

tipos de vírus, atualmente, a expressão tem sido muito usada para designar as doenças 

transmitidas pelo Aedes aegypti, como o Zika vírus, febre chikungunya, dengue e febre amarela 

(IOC, 2016). Nos últimos anos áreas geográficas cada vez maiores têm sido atingidas por 

contaminações provocadas pelo vetor Aedes aegypti. 

No panorama atual das arboviroses, cada vez mais órgãos de saúde vêm gerando e 

consumindo dados sobre essas doenças. Porém nem sempre esses dados estão disponíveis em 

formatos abertos ou seguindo algum padrão que facilite seu uso, entendimento e 

compartilhamento, principalmente na Web. As ontologias desempenham papel determinante no 

processo de publicação de dados, já que possibilitam a integração e representação do 

conhecimento associado àquele domínio, atuando como um vocabulário, o que facilita seu uso 

e reuso. Dessa forma, considerando a ausência de vocabulários específicos para doenças 

vetoriais provocadas pelo Aedes aegypti (arboviroses), o presente trabalho apresenta a ontologia 

denominada arbovirusD que busca apoiar a análise, o compartilhamento e o reuso do 

conhecimento e de dados neste domínio, bem como ser um artefato computacional capaz de 

contribuir para a construção de aplicações que manipulem esse conhecimento e consumam os 

dados. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Alguns conceitos 

No contexto da Web Semântica, o Resource Description Framework (RDF) é um modelo 

de dados que fornece uma maneira padronizada para representar metadados e dados no formato 

de triplas que descrevem recursos na Web (ISOTANI; BITTENCOURT, 2015). O RDF utiliza 

URIs (Uniform Resource Identifier) para identificar os recursos na Web, propriedades para 

descrevê-los e valores de propriedades para os objetos. Uma tripla RDF é composta por um 

                                                           
14 Um recurso nesse contexto é definido como tudo aquilo que pode ser identificado na Web. 
15 http://www.minhavida.com.br/saude/temas/arboviroses 

http://www.minhavida.com.br/temas/Aedes-aegypti
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sujeito, um predicado e um objeto, onde o sujeito é o recurso, o predicado, a propriedade, e o 

objeto é o valor da propriedade, que pode ser um recurso ou um literal. A Tabela 1 apresenta 

exemplos de recursos representados por meio de triplas RDF, onde o recurso identificado por 

“Marcela” está ligado ao objeto identificado como “Febre” através do predicado 

“hasSymptom”. 

 

Tabela 1 – Exemplos de Triplas RDF. IFPB. 2016. 

 

 

Para prover semântica aos dados representados em forma de triplas, é necessário fazer 

uso de vocabulários semânticos, muitas vezes implementados como ontologias. Pode-se definir 

Ontologia como uma especificação formal e explícita de uma conceitualização compartilhada 

(GRUBER, 1995). Os elementos básicos que compõem uma ontologia no sentido de 

vocabulário são as classes e os relacionamentos, também chamados de termos.  Uma classe 

representa grupo de instâncias do mundo real que compartilha algumas propriedades (simples 

ou de objeto) (ISOTANI; BITTENCOURT, 2015). Uma ontologia para o domínio de 

conhecimento das arboviroses pode ajudar a comunidade a padronizar termos e reusá-los, além 

de apoiar a interoperabilidade de dados em sistemas computacionais.  

Trabalhos Relacionados 

Na bibliografia revisada foram encontrados alguns vocabulários ou ontologias para 

doenças que serviram como fundamentação para a arbovirusD. São eles: o IDODEN, uma 

ontologia que descreve a dengue (MITRAKA et al. 2015); o IDOMAL, uma ontologia sobre a 

malária (TOPALIS et al. 2010); e o DOID - um vocabulário para representação de doenças 

humanas (SCHRIML et al. 2011). Os dois primeiros destinam-se a doenças específicas enquanto 

o último descreve doenças humanas de maneira geral. 

 Metodologia empregada 

Considerando o problema a ser investigado, esta pesquisa pode ser classificada como 

Pesquisa Aplicada pois está associada a um problema real emergente da sociedade atual e, em 

especial, de demandas especificadas por médicos. A pesquisa irá resultar em duas contribuições 

principais: a ontologia e a aplicação de visualização dos dados. Quanto aos objetivos, esta 



 

443 

 

Artigos         Ciências Exatas e da Terra 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

pesquisa pode ser classificada das seguintes formas: i) pesquisa descritiva, pois vem levantando 

e descrevendo características do tema a partir do estado da arte; ii) pesquisa bibliográfica e 

documental, pois faz uso de artigos científicos, anais de congressos, relatórios técnicos de 

pesquisa, teses, dissertações, normas e documentos relativos ao tema. 

Para o desenvolvimento da solução, foi realizado um levantamento bibliográfico, além da 

análise de trabalhos próximos. De um modo geral, para realizar a pesquisa, estão sendo seguidas 

as seguintes etapas: (1) Entendimento do problema a partir do tema proposto; (2) Coleta de 

materiais e trabalhos na área para compreensão e amadurecimento de questões importantes à 

pesquisa; (3) Definição da hipótese de solução de pesquisa; (4) Definição do escopo de solução 

de acordo com a hipótese identificada; (5) Especificação e implementação da ontologia; (6) 

Especificação e implementação da aplicação; (7) Realização de testes e avaliação dos resultados 

obtidos.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Uma proposta de Ontologia para arboviroses 

A ontologia proposta vem sendo desenvolvida baseada nos métodos Uschold, Cyc e 

Método 101 (BREITMAN, 2006), de acordo com as seguintes etapas: (i) Determinar o domínio 

do conhecimento e o alcance; (ii) Enumerar os termos importantes e criar modelo conceitual; 

(iii) Verificar se esses termos existem em vocabulários ou ontologias publicadas e acessíveis; 

se existirem, reusá-los; (iv) Definir termos (classes e propriedades) na ontologia em 

desenvolvimento considerando o reuso dos termos encontrados em outros vocabulários; (v) 

Definir restrições sobre as classes e propriedades; e (vi) Validar o vocabulário, atividade esta 

que está sendo realizada por um Especialista. A ferramenta utilizada no desenvolvimento da 

ontologia foi a Protégé16 por ser open-source e de fácil usabilidade. 

A ontologia reusa alguns termos das ontologias IDODEN, IDOMAL e DOID e as estende 

com sintomas e características próprias das doenças mais recentes como a Zika e a 

Chikungunya. Os termos e conceitos acerca dessas doenças foram obtidos a partir de algumas 

bases de dados, destacando-se o BioPortal17, o Portal Brasileiro de Dados Abertos18 e o Global 

Health Observatory19.  

                                                           
16 http://protege.stanford.edu/support.php#documentationSupport 
17 http://bioportal.bioontology.org/ 
18 http://dados.gov.br/ 
19 http://apps.who.int/gho/data/node.home 
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A especificação da ontologia pode ser classificada da seguinte forma: a ontologia é 

considerada de domínio pois propõe a modelagem de termos referentes ao domínio de saúde, 

especificamente das arboviroses. Seu propósito é compartilhar termos relativos ao domínio de 

estudo de maneira a fornecer maior suporte às aplicações que fazem uso desses dados. Seu 

escopo é composto, em sua versão atual, de 56 termos no total, sendo 17 termos da arbovirusD, 

24 termos do IDODEN, 9 termos do DOID, 3 termos do IDOMAL e 3 termos do MESH20. A 

Ontologia criada na Protégé foi salva em formato OWL21, uma linguagem criada pelo W3C22 

para representação de ontologias. A Figura 1 exibe um fragmento da ontologia em sua versão 

atual. Nela é possível ver os termos principais do domínio como disease, disease by infectious 

agents, vector, symptom, entre outros. É possível ver os termos em inglês ou em português, o 

que irá ajudar no uso da ontologia não somente no Brasil, mas em diversos centros médicos do 

mundo.  

Inicialmente a pesquisa concentrou-se no levantamento dos termos pertencentes a outros 

vocabulários que poderiam ser reusados. Foram coletados na primeira fase do levantamento 

527 termos de três diferentes vocabulários. Após a coleta foi realizada uma filtragem dos termos 

obtidos que seriam mais úteis ao processo de desenvolvimento inicial da Ontologia. Com o 

auxílio da especialista de domínio, os termos foram validados e, nessa mesma fase, 

identificaram-se novos termos que deveriam ser criados por serem necessários às conexões 

semânticas da Ontologia. 

 

Figura 1 - Fragmento da Ontologia arbovirusD. IFPB 2016 

 

 

 

                                                           
20 https://bioportal.bioontology.org/ontologies/MESH 
21 https://www.w3.org/OWL/ 
22 https://www.w3.org/ 



 

445 

 

Artigos         Ciências Exatas e da Terra 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

A Aplicação arboViz 

Com o objetivo de validar a ontologia arbovirusD, desenvolveu-se a aplicação arboViz 

que, nessa versão, recebe como entrada o arquivo da ontologia e identifica classes, subclasses, 

instâncias e triplas formadas com dados a partir do referenciamento dos termos da ontologia. A 

aplicação permite a geração de documento RDF contendo as triplas em formato Turtle23 ou 

RDF/XML24. Ela foi construída utilizando a Apache Jena25, uma API em Java, open-source 

para construção de aplicações para Web Semântica. 

A aplicação desenvolvida está sendo estendida para receber como entrada um arquivo no 

formato CSV26, realizar a conversão das linhas do arquivo em objetos, instanciá-los em 

memória e dessa maneira, usando a Jena, realizar a criação das triplas referenciadas 

semanticamente por meio da ontologia. O conjunto de triplas será persistido em documento 

RDF. A Figura 2 mostra a arquitetura da aplicação. 

Um exemplo de utilização da aplicação é mostrado na Figura 3.  Inicialmente o arquivo 

da ontologia é escolhido e sua URI é inserida. A aplicação oferece diferentes opções de 

visualização dos dados: listar classes, subclasses, instâncias e propriedades, realizar busca por 

uma classe ou subclasse específica e gerar triplas.  

 

 

Figura 2 – Arquitetura da arboViz. IFPB. 2016. 

 

                                                           
23 https://www.w3.org/TR/turtle/ 
24 https://www.w3.org/TR/REC-rdf-syntax/ 
25 https://jena.apache.org/index.html 
26 https://tools.ietf.org/html/rfc4180 
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Figura 3 – Fragmento da visualização de classes e suas respectivas instâncias da 

arbovirusD, por meio da aplicação arboViz. IFPB. 2016. 

 

Os dados usados como referência para as instâncias foram fornecidos pela médica que 

atua como especialista de domínio nesta pesquisa. São dados reais de pacientes com dengue.  

Os dados podem ser convertidos em formato RDF. Depois de convertidos, as triplas 

obtidas são exibidas na interface da aplicação e opcionalmente salvas em arquivo local. A 

Figura 4 exibe as triplas em RDF serializadas no formato Turtle. Para melhor visualização as 

triplas aparecem na interface precedidas da notação S, P e O para designar sujeito, predicado e 

objeto respectivamente. 
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Lado esquerdo – triplas da ontologia no modo de exibição da arboViz. Lado Direito – triplas em formato Turtle. 

Figura 4 – Fragmento da exibição de triplas da ontologia. IFPB. 2016. 

 

DISCUSSÃO  

No cenário das arboviroses, há uma demanda notória e urgente pela coleta, integração e 

uso de dados como ponto fundamental à promoção de estudos mais aprofundados que permitam 

uma efetiva prevenção e gestão das doenças e epidemias. Nesse âmbito, vislumbra-se, pois, a 

aplicação dos princípios de dados conectados como meio de disponibilizar as informações de 

forma a facilitar seu reuso.  

Um diferencial desse trabalho é a elaboração de uma ontologia ou vocabulário que irá 

prover o referencial semântico à publicação dos dados sobre o tema em questão. A criação de 

uma ontologia que ajude na categorização das doenças, seus sintomas e consequências é um 

meio de tornar o compartilhamento e a comunicação tarefas mais simples para os órgãos, 

ministérios e quaisquer instituições que precisem dessas informações. Associado a isso, a 

aplicação é uma primeira oportunidade de tornar os dados mais facilmente acessíveis e servir 

de base para outros desenvolvimentos de aplicações.  

 

CONCLUSÕES   

O desenvolvimento de ontologias auxilia no processamento semântico e na integração 

das informações dispersas na Web, neste caso, das informações pertencentes às bases de dados 

do domínio de saúde em relação às doenças causadas pelo Aedes aegypti. Dessa maneira, a 
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ontologia arbovirusD representa um conjunto de termos desse domínio e pode ser usada para 

apoiar de maneira mais completa as aplicações consumidoras de dados do domínio em estudo, 

visto que ainda não há um vocabulário específico para esses dados. 

 A pesquisa pretende estender a aplicação que faz uso da ontologia para facilitar a 

publicação dos dados em formato conectado atendendo aos princípios da Web Semântica. 

Futuramente, a ontologia será publicada no Linked Open Vocabularies (LOV) - um catálogo de 

vocabulários nos padrões de Linked Data. 
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RESUMO: O estudo da análise de redes tem suas origens na teoria dos grafos. Assim, uma 

rede é um grafo constituído de um conjunto de elementos chamados vértices ou nós, que são 

ligados por outro conjunto de elementos chamados de arestas que fazem conexões com os 

vértices. A rede social é um espaço que não possui um limite ou uma barreira física, as 

informações publicadas são vistas e compartilhadas por diversas pessoas. O compartilhamento 

de informações ou a comunicação entre os indivíduos é uma questão de identidade, confiança 

e expectativa e esses fatores estabelecem o limite entre os participantes. Assim, o objetivo desta 

pesquisa foi estudar a rede de interações entre os participantes (docentes, discentes e servidores) 

da comunidade IFBA – Simões Filho em uma rede social de modo a analisar as conexões do 

grupo e o modelo de rede associado ao grupo. Utilizamos os índices da teoria de redes (análise 

de redes sociais e redes complexas) para discutir e caracterizar as interações na rede. Os 

resultados preliminares indicam redes propícias a uma maior articulação, do tipo small world. 

Palavras–chave: análise de redes sociais, comunidade acadêmica, teoria de redes 

 

INTERACTIONS OF IFBA COMMUNITY IN A SOCIAL NETWORK 

 

ABSTRACT: The network analysis study has its origins in graph theory. The network is a 

graph consists of a set of elements called vertices or nodes, which are connected by another set 

of elements called edges that make connections to the vertices. Social networking is a space 

that does not have a limit or a physical barrier, the information published are seen and shared 

by many people. Information sharing and communication between individuals it's a question of 

identity, trust and expectation and these factors establish the boundary between the participants. 

The objective of this research was to study the network of interactions between the participants 

(teachers, students and servers) the IFBA community - Simões Filho in a social network in 

order to analyze the group connections and the network model associated. We use the indexes 

of network theory (analysis of social networks and complex networks) to discuss and 

characterize the interactions in the network. Preliminary results indicate small world networks, 

propitious to a better articulation. 

KEYWORDS: social network analysis, academic community, network theory 

 

 

INTRODUÇÃO 

A teoria dos grafos foi um tema abordado pela primeira vez pelo matemático suíço 

Leonhard Euler em 1736 por causa do desafio popular das pontes do rio Pregel em Könisberg, 

atualmente chamado de Kaliningrado, localizada na Rússia. A cidade de Könisberg é conhecida 

devido às setes pontes que ligam as margens do rio com duas ilhas, logo, o desafio estava em 

mailto:shaygermano1999@gmail.com
mailto:beatrizsilva200021@gmail.com
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sair de um ponto da cidade e voltar para o mesmo ponto, mas para isso acontecer, tinha que ter 

passado pelas sete pontes antes. Ele utilizou um modelo da cidade com as suas respectivas 

pontes e afirmou não ser possível percorrer todas as pontes e voltar para o ponto inicial por 

meio do primeiro teorema da teoria dos grafos.  

O estudo das redes originou-se na teoria dos grafos. Uma rede ou grafo é formada pelo 

conjunto dos vértices ou nós e arestas. Matematicamente, um grafo é constituído por um 

conjunto G composto por V (vértice) e A (arestas). As arestas têm as suas extremidades 

conectadas com os vértices que podem ser ou não ligados entre si. Geralmente, uma rede é 

representada por círculos simbolizando os vértices e as arestas simbolizadas por traços que 

ligam os vértices (NEWMAN, 2003). 

Uma rede social é um conjunto de pessoas ou grupos de pessoas com algum padrão de 

contato ou interação entre elas (WASSERMAN e FAUST, 1997). Segundo Barabási (2003), 

uma rede complexa é um grafo que apresenta uma estrutura ou propriedades topológicas não 

triviais, composto por um conjunto de vértices (nós) que são interligados por meio de arestas. 

Um exemplo de rede é uma rede social onde, na representação de um grafo, as pessoas 

conectadas são os vértices (V) e a conexão entre elas são as arestas (A). A rede social 

(Facebook, Whatsapp, Msn, Instagram, Twitter, Linkedin, entre outros) tem como finalidade 

promover o relacionamento virtual dos indivíduos que compartilham informações, 

conhecimentos e interesses em busca de objetivos, valores e ações comuns.  

A rede social é um espaço onde não possui um limite ou uma barreira física, pois, 

informações publicadas são, muitas vezes, vista e compartilhada por diversas pessoas. O 

compartilhamento de informações ou a comunicação entre os indivíduos é uma questão de 

identidade, confiança e expectativa e esses fatores estabelecem o limite entre os usuários. Neste 

sentido, buscamos compreender a participação, a interação e a comunicação virtual da rede 

formada por docentes, discentes e servidores da comunidade IFBA – Simões Filho em uma rede 

social.   

Para discutir e caracterizar as interações dos participantes do grupo foram utilizadas três 

medidas de centralidade comumente aplicadas em estudos de Análise de Redes Sociais (ARS): 

centralidade de grau, centralidade de proximidade e centralidade de intermediação.  

A centralidade de grau é definida pelo número de laços adjacentes que um vértice possui 

com outros em uma rede. A centralidade de grau foca a importância de um ator nas simples 

conexões que este estabelece com os atores vizinhos, e é quantificada pelo grau do vértice. 

Assim, um vértice na rede é mais importante que outro se estabelece um maior número de 

vínculos com os vértices vizinhos. 
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Já a centralidade de proximidade é função da maior ou menor distância de um vértice em 

relação a todos outros em uma rede. A ideia é que um vértice central é aquele que possui maiores 

condições de interagir rapidamente com todos os outros (SCOTT, 2002; HANNEMAN e 

RIDDLE, 2005). A centralidade de proximidade de um ator é baseada na proximidade ou na 

distância. Enquanto a centralidade de grau é medida para os atores adjacentes a um determinado 

ator, a centralidade de proximidade mostra o quanto um ator está próximo de todos os outros 

da rede. 

A centralidade de intermediação avalia a dependência de vértices não adjacentes de outros 

que atuam como uma espécie de ponte para a efetivação da interação entre eles (FREEMAN, 

1979). Nesse caso, quanto maior o grau de centralidade, maior o controle potencial de um 

vértice sobre outros que dele dependem para executar a interação. O vértice intermediário é 

aquele que faz a conexão entre outros vértices que não possuem relações diretas entre si.  

O termo redes complexas refere-se a um grafo que apresenta uma estrutura ou propriedade 

topológica não trivial, composto por um conjunto de vértices que são interligados por meio de 

arestas (BARABÁSI, 2003). Essa estrutura não segue um padrão regular. Quando o sistema é 

grande e tende ao infinito, as propriedades emergem e isso é um diferencial das redes 

complexas, pois o foco está no global. Os índices comumente usados são o caminho mínimo 

médio L, o coeficiente de aglomeração C e a curva de distribuição de graus P(k). 

Com os índices da teoria das redes complexas é possível caracterizar uma rede como 

aleatória, livre de escala ou small world, que são os modelos mais difundidos.  Uma rede 

apresenta o comportamento small world se seu coeficiente de aglomeração médio for muito 

maior que o coeficiente de aglomeração de uma rede aleatória e se seu caminho mínimo médio 

for comparável com o caminho mínimo médio da rede aleatória correspondente (WATTS e 

STROGATZ, 1998). 

Assim o objetivo desta pesquisa foi estudar a rede de interações entre os participantes 

(docentes, discentes e servidores) da comunidade IFBA – Simões Filho em uma rede social de 

modo a identificar o modelo de rede associado e as implicações desse modelo no grupo. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Para realizar a pesquisa proposta, usamos as postagens feitas pelos participantes da 

comunidade IFBA – Simões Filho em uma rede social. O lócus da pesquisa foi o grupo da rede 

social selecionado e os sujeitos da pesquisa foram os participantes do grupo. O período 

escolhido para análise foi delimitado entre dezembro de 2013 à maio de 2014. Os dados foram 

coletados segundo as postagens dos participantes no período.  
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O grupo era composto por 1554 (mil quinhentos e cinquenta e quatro) membros. Cada 

participante do grupo é um vértice e recebeu um rótulo, ou seja, um número que o identificava. 

Feito isso, relacionamos os vértices que fizeram alguma postagem no período com os demais 

membros do grupo da rede social, ou seja, ligamos os vértices com arestas. Esses nomes foram 

organizados em ordem alfabética e numerados em ordem crescente, com o auxílio da planilha 

eletrônica Excel. 

A seguir utilizamos o bloco de notas para construir a rede. Os índices e parâmetros das 

redes sociais e complexas foram calculados com os softwares  Pajek e Ucinet. Para discutir e 

caracterizar as relações usamos as medidas de centralidade aplicadas em estudos de ARS: 

centralidade de grau, centralidade de proximidade e centralidade de intermediação; e os índices 

e parâmetros de Teoria de Redes.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Na Figura 1 apresentamos a rede das interações entre os participantes (docentes, discentes 

e servidores) da comunidade IFBA – Simões Filho em uma rede social no mês de dezembro de 

2013. Os vértices (bolinhas) são os participantes do grupo que fizeram postagens no site no 

período e as arestas (linhas que ligam dois vértices) são as interações entre os participantes. 

 

 

Figura 1. Excerto da rede da comunidade IFBA – Simões Filho - dezembro de 2013. 

IFBA, 2016 

 

A Tabela 1 apresenta o número de postagens feitas pelos 10 integrantes que mais 

interagiram na rede social nos meses de dezembro/2013, março, abril e maio/2014. Não 
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apresentamos valores para os meses de janeiro e fevereiro/2014 devido ao grande número de 

servidores que estavam de férias no período.  

Na primeira coluna da tabela estão os números dos vértices. Por questões de ética os 

nomes dos integrantes do grupo foram substituídos por números. Na segunda coluna está a 

quantidade de postagens para os respectivos meses. 

Observamos na Tabela 1 que o vértice 1175 fez o maior número de postagens nos meses 

de dezembro/2013, março, abril e maio/2014 respectivamente. Supõe-se que este vértice seja 

bastante atuante e que pode influenciar de alguma forma nas decisões do grupo. 

 

Tabela 1. Os dez participantes com maior número de postagens na rede social nos meses de 

dezembro/2013, março, abril e maio/2014. IFBA, 2016. 

 

DEZEMBRO MARÇO ABRIL MAIO 

Vértice Nº post. Vértice Nº post. Vértice Nº post. Vértice Nº post. 

1175 15 1175 26 1168 31 1175 30 

996 10 175 5 175 5 1359 15 

644 5 38 4 433 5 94 10 

1298 3 87 4 652 4 175 6 

175 2 355 4 1451 3 148 4 

1362 2 552 4 1474 3 652 4 

51 2 996 4 355 2 974 4 

78 2 201 3 915 2 1022 4 

87 1 1022 3 956 2 600 3 

94 1 1168 3 989 2 413 2 

 

Na Tabela 2 apresentamos os 10 vértices com as maiores centralidades de grau, 

proximidade e intermediação para o período analisado. 
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Tabela 2. Dados da centralidade de grau, centralidade de proximidade e centralidade de 

intermediação da rede. IFBA, 2016 

 

Vértices 
Centralidade 

 Grau 
Vértices 

Centralidade  

Proximidade 
Vértices 

Centralidade 

Intermediação 

1175 973 1175 73.112 1175 35.364 

117 801 117 67.589 117 20.634 

208 608 208 62.308 120 9.232 

120 594 120 61.315 208 7.328 

195 442 195 58.141 1001 5.499 

444 434 245 57.857 427 5.150 

427 432 444 56.477 444 4.585 

245 429 427 56.271 245 4.552 

1001 405 1001 56.188 542 4.083 

1027 305 652 54.555 1027 3.749 

O vértice 1175 (Tabela 2) mais uma vez se destaca aparecendo em todas as centralidades, 

seguido do vértice 117 e 208. Estes vértices são vértices centrais e podem ser líderes, 

influenciando o resto do grupo.    

A Tabela 3 apresenta os índices da teoria das redes comumente usados e que permitem 

caracterizar o modelo (topologia) da rede. 

 

Tabela 3.  Índices da teoria de Redes. IFBA, 2016. 

 

Índices 

Nº de vértices 1554 

Nº de componentes 1 

Diâmetro 4 

Coeficiente de aglomeração (C) 0.4190 

Coeficiente de aglomeração médio – rede aleatória (Cr) 0.0075 

Caminho mínimo médio – rede aleatória (Lr) 3.3483 

Caminho mínimo médio (L) 2.2845 

Grau médio 10.838 

 

Os resultados preliminares obtidos dos índices da Teoria de Redes (Tabela 3) indicam 

que a rede caracteriza-se topologicamente como rede small-world (maior articulação), com 

coeficiente de aglomeração médio (C) muito maior que o coeficiente de aglomeração da sua 
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rede aleatória (Cr) e o caminho mínimo médio (L) comparável com o caminho mínimo médio 

da rede aleatória (Lr) correspondente. 

 

CONCLUSÕES 

A rede de interações entre os participantes da comunidade IFBA – Simões Filho em uma 

rede social rede é composta por muitos integrantes, dos quais, alguns podem ser mais influentes 

e proeminentes devido as suas posições na rede. Estes participantes tender a influenciar os 

integrantes e a interagir rapidamente com o grupo. As melhores posições na rede podem 

representar também maior capacidade de construção do conhecimento científico no campo. 

 Assim, identificamos a estrutura topológica da rede associada a esta comunidade 

científica, revelando vértices centrais, que podem estar em contato direto e adjacente com 

muitos outros vértices, sendo reconhecido pelos outros como um canal de informações. 
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RESUMO: A Assistência Estudantil é responsável pela organização e distribuição dos auxílios 

estudantis como moradia, alimentação, material didático, creche e transporte, visando a 

seleção dos alunos com baixa renda, garantindo a permanência desses alunos na instituição, 

todo esse processo é realizado atualmente de forma manual causando desperdício de tempo, 

papel e principalmente, dificultando o acompanhamento durante e após a seleção. Assim, o 

presente trabalho aborda o processo de construção de um sistema de gerenciamento dessa 

assistência estudantil, apresentando o ambiente em que a coordenação atua, definindo os 

requisitos do sistema, bem como as ferramentas utilizadas para sua elaboração, visando 

agilizar o processo de inscrição, seleção e acompanhamento dos auxílios.  
 

Palavras–chave: auxílio, desenvolvimento, sistema  

 
 

 

ASSTIL: MANAGEMENT SYSTEM OF THE STUDENT ASSISTANCE 

 

ABSTRACT: The Student Assistance is responsible for organizing and distribution of student 

aid as housing, feeding, educational materials, child care and transportation, aiming at the 

selection of students with low income, ensuring permanence of these students in the 

institution, this whole process is now done manually, causing waste of time, paper and 

especially difficult monitoring during and after the selection. This paper discusses the 

construction process of a Management System for the student assistance, Introducing the 

environment that the coordination acts, defining  system requirements, and the tools used for 

the development of the system, aimed at speeding up the signup process, selection and 

monitoring of the aid. 
 

KEYWORDS: aid, development, system 
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INTRODUÇÃO 

Disponibilizar condições para que o aluno permaneça na instituição é um dos objetivos 

da assistência estudantil. 

A assistência estudantil é responsável por garantir a organização dos auxílios, desde do 

lançamento dos editais até o acompanhamento dos alunos que recebem esses benefícios. As 

bolsas são ofertadas para os alunos que estão em vulnerabilidade socioeconômica, esses 

alunos podem adquirir auxílio moradia, alimentação, material didático, creche e transporte, 

podendo acumular até três desses auxílios com bolsas de caráter acadêmico, como por 

exemplo o PIBID -  Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência e o PIBEX- 

Programa Institucional de Bolsa de Extensão. Uma das restrições para que o aluno possa 

receber esse auxílio, é que o valor da sua renda não poderá ultrapassar um salário mínimo e 

meio. De acordo com o Decreto nº 7.234/2010 parágrafos único do artigo 4º: 

 

“As ações de assistência estudantil devem considerar a necessidade de viabilizar a 

igualdade de oportunidade, contribuir para a melhoria do desempenho acadêmico e agir, 

preventivamente, nas situações de retenção e evasão decorrentes da insuficiência de 

condições financeiras.” 

 

Os editais são lançados semestralmente, e os alunos preenchem alguns questionários 

com informações pessoais e dados socioeconômicos anexando os documentos pessoais e de 

seus familiares, para assim comprovar a veracidade dos dados. Quando terminam as 

inscrições os funcionários do setor analisam os questionários e realizaram entrevistas com os 

alunos inscritos. Após isso, é atribuído uma nota para a entrevista e outra para os dados do 

questionário socioeconômico, formando assim a nota final do barema. O barema é um 

conjunto de requisitos que precisam ser atendidos pelo aluno, onde cada requisito vale uma 

pontuação específica. A demora no lançamento do edital e da seleção ocasionam a diminuição 

do tempo de vigência do benefício, pois os auxílios têm duração de um semestre letivo, e 

muitas vezes esse processo é concluído quase na metade do semestre. O que acaba se 

tornando o maior problema do setor, devido ao fato que a realização de todo o cálculo e 

análise dos dados preenchidos pelos alunos ser realizado manualmente, gerando desperdício 

de tempo, papel e principalmente dificultando o acompanhamento direto da coordenação da 

assistência.  

A cada novo edital lançado aumenta o número de inscritos e consequentemente os 

problemas referentes à inscrição, seleção e acompanhamento desses alunos durante a 

vigência da bolsa.  
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Diante desse cenário e pensando em solucionar esses problemas, está sendo 

desenvolvido um sistema para gerenciamento da assistência estudantil. O sistema fornecerá 

a informatização da inscrição, seleção e acompanhamento da assistência estudantil, gerando 

dados para o acompanhamento ativo de cada aluno. Assim, o presente trabalho tem por 

objetivo apresentar o processo de desenvolvimento do sistema, mostrando o levantamento 

dos requisitos e as ferramentas utilizadas. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Após sondagens informais com alunos e com a coordenação da assistência estudantil 

do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano verificou-se 

a necessidade de se ter um sistema para gerenciar todo o processo desde a inscrição até o 

acompanhamento. O projeto iniciou como resultado da disciplina de projeto de 

desenvolvimento de software do curso Licenciatura em Computação. Para isso, durante o 

projeto desenvolvido na fábrica de software do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

do Sertão Pernambucano (IF Sertão-PE), foram estudados os métodos ágeis para levantamento e 

tratamento dos requisitos que o sistema deveria atender. De acordo com (Sommervile, 2007), 

requisitos são detalhes dos serviços disponibilizados pelo sistema, bem com suas restrições, 

refletem a necessidade de um cliente em resolver determinado problema. 

  O método escolhido foi o Extreme Programming (XP) em conjunto com uma 

ferramenta de gestão de processos o SCRUM. 

O XP é uma metodologia ágil ideal para pequenas equipes já o SCRUM, permite uma 

melhor agilidade das atividades relacionando-as com o tempo que se tem para entregar. De 

acordo com (Highsmith, 2004), “Agilidade é a habilidade de balancear flexibilidade com 

estabilidade”. 

A equipe de desenvolvimento contou com a participação de 4 integrantes. Cada um, 

com função determinada a partir dos métodos XP e SCRUM utilizados, ficando da seguinte 

forma:   

- Desenvolvedoras (Gilmara/Samyla) - Desenvolvem a solução  

- Testadores (Gildenilson/Julilma) - Ajuda o cliente com os testes de aceitação  

- Gerente (Julilma)- Garante os recursos necessários  

- Coach (Gildenilson)- Orienta a equipe, controlando a aplicação do XP  

- Tracker (Gildenilson) - Coletar as métricas do projeto 
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- Analistas (Gilmara/Samyla/Gildenilson/Julilma) - Ajuda o cliente a definir os 

requisitos  

 Diante disso, o processo de construção do sistema ficou dividido da seguinte forma, 

como também pode ser visualizado na figura 1. 

- Planejamento: A equipe analisa as informações sobre o projeto, para que se tenha ideia dos 

requisitos necessários na elaboração do sistema. Entrada: Requisitos disponíveis. Saída: 

Produto Backlog e Sprint Backlog (Gerados de acordo com o SCRUM) 

- Coleta de Dados: A equipe se reuniu com os clientes, no intuito de coletar o máximo de 

dados e informações para o desenvolvimento do sistema, bem como definido uma lista de 

prioridades para entrega. Entrada: Produto Backlog e Sprint Backlog. Saída: Protótipo com 

critérios para testes  

- Teste: Testes foram realizados em todas as fases do desenvolvimento, sendo feitos por todos 

da equipe, primeiro pelas programadoras (Samyla/Gilmara), pelos testadores da equipe 

(Julilma/Gildenilson) e por último pelo cliente que fornecia a palavra final. Entrada: Protótipo 

com os critérios para testes. Saída: Produto 

- Construção do Código: As programadoras deram início a programação do sistema, de acordo 

com as prioridades definidas através do sprint Backlog. Entrada: Produto. Saída: Plano de teste 

e produto. 

- Entrega do produto: Após todas as fases concluídas, o sistema seria entregue. Saída: Sistema 

entregue. 

Figura 1: Processo 

 

Fonte: autor  

Para realizar o levantamento dos requisitos foram utilizadas as histórias produzidas 

pela coordenação do setor. A partir daí, foi possível conhecer o ambiente em que o sistema 
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iria atuar e propor as suas funcionalidades. Com os requisitos já definidos, foi utilizado o 

framework laravel para o desenvolvimento do sistema.  Segundo (TURINI,2015) “Quem nunca 

foi criar um projeto novo e acabou aproveitando o código de projetos que já tinha criado 

antes?” A adoção do framework contribuiu para o desenvolvimento e se deu devido a sua 

documentação ser extensa e ter pouco tempo para desenvolver, além da curiosidade da 

equipe em utilizar uma ferramenta diferente do que já tinham visto. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Com a adoção de métodos e escolha do framework foi possível iniciar a construção do 

sistema.  

Na página inicial do ASSTIL (Figura 2), é possível clicar em: 

·        Sobre: Informa sobre o que é o ASSTIL e a assistência estudantil 

·        Login: Para realizar o login como aluno 

·        Cadastro: Para realizar o cadastro como aluno 

·        Administrativo: Para realizar o login como administrador 

 

Figura 2: Página inicial 

 

Fonte: autor 

 

Na página de cadastro o usuário deverá preencher os dados solicitados, criar uma 

senha de no mínimo 6 dígitos e clicar no botão salvar.  

Na página de login o usuário deverá preencher os campos de E-mail e senha que ele 

cadastrou e clicar no botão “Entrar”. Caso o usuário não lembre a senha ele deverá clicar no 
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link “Esqueceu sua senha?” preencher o campo do e-mail e aguardar mais instruções. Após 

usuário estar logado, poderá realizar sua inscrição. 

Os administradores poderão realizar o login clicando em “Administrativo” a partir da 

página inicial, onde deverão preencher com Email e senha previamente cadastrados, e então 

serão redirecionados para a página inicial do administrador. (Figura 3). 

Na página inicial do administrador é possível visualizar os editais clicando em “Editais” ou 

consultar os dados de alunos cadastrados clicando em “Consultar”. 

 

Figura 3: Página inicial do administrador 

 

 

 

Fonte: autor 

A organização de cada parte do sistema foi idealizada para que cada usuário tenha 

acesso a dados privados, uma vez que, os dados dos alunos e dos administradores só podem 

ser visualizados por seus respectivos donos, fornecendo privacidade a cada usuário. 

A construção do sistema em si, foi dividido em partes para serem entregues aos 

clientes (Coordenação da assistência estudantil) de quinze em quinze dias. Abordando 

novidades, corrigindo erros ou simplesmente discutindo novas abordagem para aplicar no 

software. As reuniões seguiram a metodologia do SCRUM, sendo rápidas e com a participação 

ativa de todos os interessados no projeto.  
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CONCLUSÕES 

Através desse sistema foi possível conhecer um pouco da realidade da assistência 

estudantil na instituição e utilizar os conhecimentos adquiridos ao longo das aulas para buscar 

solucionar os problemas do setor. 

O sistema é de fácil manuseio, onde facilitará o trabalho dos funcionários que realizam 

tanto o processo de seleção quanto de acompanhamento, contribuindo também na 

divulgação dos resultados dos auxílios. Os coordenadores da assistência estudantil 

participaram ativamente do processo de idealização e construção do sistema, facilitando o 

entendimento tanto por parte da equipe no processo de desenvolvimento quanto por parte 

da coordenação no momento de entender suas funcionalidades. 

Vale ressaltar que o framework ajudou muito na criação do sistema, trazendo 

novidades de aplicação e diminuindo o tempo de construção de muitas funcionalidades, 

porém o Laravel ainda é pouco utilizado, com isso, ficam muitas dúvidas em alguns de seus 

métodos.  

Contudo, a união das ferramentas de desenvolvimento com a participação ativa da 

coordenação da assistência estudantil permitiu que a equipe responsável pelo 

desenvolvimento do projeto pudesse idealizar os seus requisitos dando início as suas 

principais funcionalidades, ficando por finalizar em trabalhos futuros os detalhes da sua 

aplicação. 
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RESUMO: Nos últimos anos, apesar de ter ocorrido um aumento significativo no número de 

pesquisas em ensino de Astronomia, tal prática educativa ocorre de modo reduzido sendo, 

assim, ainda necessário fomentar esse campo.  Neste trabalho apresentamos o relato das 

experiências realizadas na cidade de Caetité, no interior da Bahia, pela Oficina de Astronomia, 

componente do projeto Comunidade de Prática de Ensino de Física, vinculado aos programas 

de educação científica STEM e Novos Talentos subsidiados pela CAPES. As atividades foram 

voltadas para estudantes e professores da educação básica e consistiram em mini-cursos de 

aplicativos e softwares de Astronomia, em oficinas para construção de lunetas e foguetes com 

materiais de baixo custo e em práticas de observação astronômica. A realização das atividades 

obteve grande destaque, dada a procura e a participação dos envolvidos, tendo se mostrado, 

então, como recurso de grande potencial ao ensino. 

Palavras–chave: educação científica, ensino de astronomia, oficina de astronomia 

 

ASTRONOMY IN BASIC EDUCATION 
 

ABSTRACT: In the last few years, although there was a significant increase in research of 

Astronomy education, such educational practice is still low, which requires a development in 

this field. This paper aims to present the experience of the activities conducted in Caetité, a 

city in Bahia, by the Oficina de Astronomia, part of the project Comunidade de Prática de Ensino 

de Física¸ linked to the scientific education's programs STEM and NovosTalentos subsidized by CAPES.  

The activities were aimed for students and teachers of basic education and consisted in courses of 

astronomical softwares and applications, workshops for building telescopes and rockets with low coast 

materials, and astronomical observations. The conducted activities were very promising and attracted 

a great public, which shows Astronomy education as a resource of great potential.  

KEYWORDS: scientific education, astronomy education, astronomy's workshops 

 

INTRODUÇÃO 

Os fenômenos astronômicos encantam a humanidade desde seus primórdios. Os 

fascíniospela observação celeste são descritos em inúmeros textos sobre a história da 

humanidade seja qual for a cultura. Não obstante, ainda hoje, a possibilidade de respostas sobre 

o funcionamento da mecânica celeste desperta a curiosidade de inúmeros aficionados pelos 

segredos do cosmos. O mais interessante disso, é que mesmo as várias descobertas sobre o 

nascimento de estrelas, a existência de novos planetas ou mesmo o pouso suave de uma sonda 

espacial em um asteroide errante, estão longe de ter um sentido prático e imediato na vida dos 

curiosos do céu noturno. 
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Entretanto, o caráter histórico da Astronomia faz dela um campo do saber que consegue 

agregar um conjunto de áreas do conhecimento, tornando-a uma ciência multifacetada. 

Elementos da Física, da Matemática, da Geologia, da História, até mesmo das Artes, dentre 

outras, são utilizados no âmbito das descobertas astronômicas. Nesse sentido, a Astronomia se 

apresenta com um tema transversal entre as disciplinas trabalhadas no currículo escolar, se 

configurando como elemento articulador entre os saberes trabalhados na educação básica. 

No passado, o ensino da Astronomia no Brasil já apareceu como disciplina específica nos 

currículos escolares, perdendo esse status na década de 60. Desde então, aparece apenas como 

conteúdo isolado, a exemplos da Física e da Geografia, dentre outras matérias. 

O fato é que o estudo de fenômenos astronômicos ainda desperta o interesse da maioria 

dos jovens da educação básica e representa um elemento motivador para os estudos de diversas 

áreas. 

Dentre as oficinas propostas pelo projeto Comunidade de Prática de Ensino de Física, 

vinculado aos programas de educação científica STEM e Novos Talentos subsidiados pela 

CAPES, a inserção de atividades de Astronomia na educação básica obteve grande destaque, 

dada a procura e a participação dos envolvidos. 

As atividades foram alicerçadas em um conjunto de ações, as quais aconteceram em 

vários momentos e ambientes distintos, com estudantes da educação básica, os quais 

participaram de aulas sobre softwares de astronomia da construção de telescópios caseiros, dos 

lançamentos de foguetes feitos com garrafas PET e de observações noturnas realizadas com 

telescópio semiprofissional. 

 Os estudantes proponentes/executores das atividades foram cursistas do ensino técnico 

integrado e da Licenciatura em Física do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

da Bahia, sob a orientação de um dos docentes coordenadores do projeto. Já os estudantes 

participantes/ouvintes das atividades, foram alunos da rede pública estadual, de várias escolas 

dos municípios pertencentes, em sua maioria, a região do Sertão Produtivo da Bahia, além de 

estudantes de escolas localizadas na cidade de Salvador. 

Nesse presente trabalho, serão apresentados os relatos das atividades desenvolvidas, 

através das narrativas dos estudantes proponentes, a partir da descrição das ações e impressões 

que estes sujeitos obtiveram durante o desenvolvimento do projeto. 

Na sequência desse texto descrevemos, brevemente, os fundamentos que sustentam a 

proposta de inserção da Astronomia na Educação Básica. Em seguida, serão relatados os 

detalhes das atividades desenvolvidas no âmbito do projeto. Finalmente, serão tecidas as 

considerações sobre o resultado das ações sob a ótica dos estudantes proponentes/executores. 
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Nos últimos anos ocorreu um aumento significativo no número de pesquisas em ensino 

de Astronomia. Constata-se maior produção de teses, dissertações e trabalhos publicados em 

periódicos da área em eventos como os Encontros Nacionais de Pesquisa em Ensino de Ciências 

(ENPEC), os Encontros de Pesquisa em Ensino de Física (EPEF) e reuniões da Sociedade 

Astronômica Brasileira (SAB) (MARANDINO, et al 2004).   

Algumas dessas pesquisas realizadas mostram que, na perspectiva da educação básica, as 

escolas de educação infantil, ensino fundamental e médio possuem processos de ensino e 

aprendizagem de Astronomia atrelados ao modo formal das práticas educativas, ocorrendo 

ainda de modo reduzido (LANGHI e NARDI, 2005). Por educação formal, entende-se aquela 

que ocorre em ambiente escolar com conhecimentos planejados para fins de trabalhos didáticos, 

tendo assim, altos níveis de intencionalidade e institucionalização (LIBÂNEO, 2005).  

Nos âmbitos da educação não formal, a Astronomia se apresenta em espaços fora do 

ambiente escolar, como museus, planetários, observatórios astronômicos e centros de ciência. 

Nesta perspectiva, o indivíduo experimenta um certo grau de liberdade de escolha sobre os 

conteúdos que deseja aprender e os métodos com que deseja fazer isso (GOHN,1999). Já na 

educação informal, aquela que ocorre em momentos espontâneos do cotidiano, como conversas 

entre familiares, amigos, interações com colegas de trabalho, etc, o ensino e a aprendizagem de 

Astronomia acontece em espaços como clubes de Astronomia amadora e grupos de observação 

astronômica, por exemplo.    

Percebe-se, então, que as atividades em Astronomia no Brasil ocorrem pontualmente, 

sendo realizadas de modo disperso através destes três modos de educação. Contudo, sendo 

espaços formais de ensino o maior quantitativo de ambientes educacionais no país, por que 

então pouco se ensina a Astronomia? 

Como já foi dito, desde tempos remotos a Astronomia caminha com a humanidade. 

Estudá-la é falar naturalmente de Física, Química, Biologia, Filosofia e diversos outros saberes 

humanos. Esta ciência está presente em nossas vidas de modo indelével: a sucessão do tempo, 

as estações do ano, as fases da Lua, os eclipses e ainda a existência da vida são temas 

relacionados à Astronomia. 

O ensino de Astronomia possui características importantes que atuam como fatores de 

estímulo para o público, uma vez que possui caráter altamente interdisciplinar e apresenta 

questões que normalmente despertam a curiosidade dos estudantes, como por exemplo, viagens 

espaciais, buracos negros e vida fora da Terra. 

Segundo Langhi e Nardi (2012), ao mesmo tempo em que o aspecto motivacional coloca-

se como uma justificativa para o ensino da astronomia, ele possui também um papel 
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diferenciador, que a permite se distinguir das outras ciências com certo grau “popularizável”, 

uma vez que o seu laboratório é natural e o céu está a disposição de todos, fortalecendo a cultura 

científica. 

A Astronomia na educação básica como um aspecto para os processos de ensino e 

aprendizagem oferece aos estudantes e professores oportunidades de discutir, de modo global, 

o desenvolvimento do conhecimento humano em relação ao espaço que os cerca, oferece a 

possibilidade de estudar modelos sobre a origem, evolução e funcionamento do Cosmos e, 

possibilita também, a construção de uma visão sobre o conhecimento científico enquanto 

processo de construção histórica e filosófica, fornecendo, consequentemente, subsídios para o 

desenvolvimento da alfabetização científica (CANIATO, 1974).   

Em análise aos documentos oficiais dos Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino 

Fundamental e Médio (PCN), são encontrados uma série de sugestões de conteúdos para o 

ensino de Astronomia como a Terra e o Sistema Solar, o Universo e sua origem e a compreensão 

humana (BRASIL, 1996), o que é possível tomar como mais um fator a favor. 

Assim, foram realizadas atividades para ensino de Astronomia vinculadas a perspectiva 

não formal, através de propostas articuladoras que atuam a favor da educação de modo geral. 

Em outras palavras, havia-se o intuito de ser desenvolvido no público o interesse pela ciência, 

uma vez que, através de práticas coletivas, espaços não formais permitem aos indivíduos 

experimentarem liberdade de métodos e conteúdos de aprendizagem.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

As atividades foram realizadas em dois encontros com professores e estudantes da 

educação básica, com escolas da rede estadual do interior da Bahia. Os estudantes participantes 

eram da faixa etária de 14 a 18 anos. Já os professores que participaram, eram da cidade do 

município de Caetité e de cidades vizinhas pertencentes a região do Sertão Produtivo da Bahia. 

Dentre as oficinas oferecidas, foi construída da oficina de astronomia em três etapas de 

atividades, sendo elas ofertadas para alunos e professores, simultaneamente. 

Ao iniciar a primeira etapa, foi solicitado aos cursistas que escrevessem em papéis o que 

eles achavam sobre o que era astronomia, com o objetivo de sondar as concepções alternativas 

sobre o tema, o resultado desse processo está descrito na Tabela 1, onde pode ser notada 

concepções do senso comum sobre o tema. 

Em seguida, foi iniciada uma discussão sobre as ideias escritas pelos cursistas, a partir 

disso começou-seuma discussão da mecânica celeste, a partir de um software de observação 

celeste. Foi apresentado o Stellarium, um programa livre de astronomia para simulações 
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observacionais do céu noturno e diurno em qualquer coordenada geográfica da Terra e até 

mesmo em alguns outros corpos celestes. O Stellarium é uma ferramenta bastante didática e 

útil no ensino de Astronomia, principalmente nos conceitos iniciais, como constelações, 

movimento planetário, coordenadas celestes, etc. Assim sendo, este minicurso visou apresentar 

aos estudantes o funcionamento básico do software, assim como suas ferramentas principais, 

com o intuito de torná-los capazes de interagir com seus mecanismos e entendê-los. Além disso, 

foram discutidos também outros aplicativos para uso em smartphones tais quais o Carta Celeste 

e o Google Sky Map.  

Ao final dessa etapa, foi pedido que os participantes escrevessem novamente numa folha, 

o que tinham entendido como astronomia após o minicurso, dessa vez, surgiram novas palavras 

como evidencia a Tabela 2 nos resultados e discussão. 

Já a segunda etapa constituiu-se de uma observação noturna numa região afastada das 

luzes da cidade, onde utilizamos um telescópio Celestron para observar a Lua, Marte, Júpiter e 

suas luas, Saturno e seus anéis e a nebulosa M42, localizada na constelação de Órion.  

Essa etapa teve um teor prático de observação do que foi observado no minicurso, além 

disso, é uma etapa que chama atenção, porque os estudantes não têm acesso a equipamentos de 

telescópios e, possivelmente, não tinham realizado outras observações. Esse primeiro acesso 

pode ser surpreendente e instigar trabalhos futuros dos estudantes. 

A etapa de conclusão do trabalho, que foi a terceira e última, constituiu-se de uma parte 

teórica e outra parte prática. Referente a teoria, foi apresentado em uma breve exposição dos 

conhecimentos sobre o desenvolvimento do telescópio, englobando a história, as observações 

de Galileu Galilei, a utilização de lunetas e o progresso delas para os telescópios atuais, além 

de apresentar um pouco sobre os tipos de telescópios que existem e os maiores observatórios 

do mundo. 

A parte prática foi a construção de uma luneta de materiais de fácil aquisição, esses 

materiais foram levados à cidade de Caetité para essa oficina e são eles: tubos de PVC, luvas 

de esgoto, lente de monóculo de fotografia, lente de 1 grau positivo, disco de cartolina preta, 

bucha de redução, massa de modelar, esparadrapo e tinta fosca preta. Utilizando esse material 

e a orientação dos ministrantes da oficina, foi possível realizar a montagem de 5 lunetas. Os 

alunos formaram grupos para construção e ao final batizaram sua luneta com nome e fizeram 

observações com o que construíram. A imagem na luneta aparece invertida, mas como é para 

ser usado para observação noturna de astros, não há problema e nem gera dificuldade. No 

entanto, como as lunetas foram utilizadas para pequenas distâncias e observação diurna de 

objetos circunvizinhos, houve um pouco de problema na focalização da imagem e da imagem 
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invertida. Após finalização dessa atividade, os participantes escreveram algumas palavras-

chaves do que aprenderam e uma pequena definição, expostos na Tabela 3. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As palavras solicitadas a serem escritas pelos cursistas durante a primeira etapa 

encontram-se na Tabela 1, dispostos da maneira mais frequente. 

Observa-se que as respostas dadas por professores e alunos se assemelham 

conceitualmente, o que indica que o entendimento sobre a natureza da astronomia é similar a 

ambos no que concerne a suas respectivas concepções espontâneas. 

 

Tabela 1. Concepções alternativas dos participantes da primeira etapa da oficina de astronomia, 

IFBA, 2016. 

 

Cursistas Respostas dadas pelos cursistas 

Alunos 
Astros; estudo dos planetas; estudo das estrelas; estudo dos astros; tipo 

astrônomo; planetas, estrelas e universo. 

Professores Estuda os astros, planetas, estrelas, sistema solar, galáxias. 

Estuda também o movimento esses planetas, etc. 

 

As palavras escritas ao final da primeira etapa encontram-se na Tabela 2, onde é possível 

identificar palavras e conceitos diferentes daqueles apresentados no momento anterior à 

realização da atividade. 

  

Tabela 2. Concepções alternativas dos participantes ao final da primeira etapa da oficina de 

astronomia, IFBA, 2016. 

 

Cursistas Respostas dadas pelos cursistas 

Alunos 
Constelações, zodíaco, estrelas, satélites, planetas, céu, sol; satélite 

natural - lua, estrelas - constelação. 

Professores 

Astros, ondas eletromagnéticas, ondas gravitacionais, radiação, 

descoberta, conhecimentos. 

Ciência que estuda os fenômenos celestes, bem como a interação entre os 

corpos celestes. 

Ciência que estuda os corpos celestes e fenômenos que ocorrem no espaço 

sideral. 
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Ao final da terceira etapa, foi solicitado aos presentes que escrevessem o que haviam 

aprendido durante a realização da atividade. As respostas encontram-se na Tabela 3. 

 

Tabela 3. Respostas sobre o que os cursistas aprenderam ao final da terceira etapa da oficina 

de astronomia, IFBA, 2016. 

 

Cursistas Respostas dadas pelos cursistas 

Alunos 
Telescópio: aparelho usado em observações no universo, através de 

lentes. 

Galileu Galilei: o primeiro a apontar o telescópio para o céu; fez várias 

descobertas, ex: o Sol tem manchas e a lua tem crateras 

Professores 

Telescópio: instrumento que serve para ver uma imagem ampliada de um 

objeto utilizando-se lentes e espelhos; instrumento óptico que visualiza os 

corpos celestes. 

Galileu Galilei: quem aprimorou o telescópio, que tinha sido criado para 

finalidades bélicas. 

 

Após realização do segundo encontro da COPEF o grupo que realizou as oficinas e mais 

alguns componentes iniciaram e fortificaram as atividades no Instituto Federal de Ciência, 

Tecnologia e Educação da Bahia (IFBA), criando um projeto chamado “Astronomia no 

Campus”. Esse grupo possui a proposta de divulgação de astronomia, realizando aulas, reuniões 

e observações no campus do IFBA, na cidade de Salvador. 

As atividades do “Astronomia no Campus” compreendem, principalmente, os alunos do 

ensino médio dos cursos integrados do IFBA que tenham interesse, sobre o assunto, que em sua 

maioria seguem uma página na rede social onde são feitas as divulgações das atividades que 

realizamos no campus, além das atividades práticas realizadas. 

Dentre o que já foi realizado, foi feita uma sequência de aulas preparatórias para a 

Olimpíada Brasileira de Astronomia (OBA) do ano de 2016. Além disso, foram realizados 

também o minicurso sobre o Stellarium, assim como foi feito em Caetité por um dos integrantes 

desse grupo. Em seguida, foram feitas aulas semanais de revisão com resolução de provas da 

OBA de anos anteriores, contando também com atividades noturnas de observação. 

O desenvolvimento das atividades posteriores a Caetité, não se restringiu ao 

fortalecimento da “Astronomia no Campus”. Construímos também um experimento que faz 

uma transposição didática de como é feita a medição de distâncias a estrelas, visto que este fato 

é uma curiosidade recorrente para estudantes, uma vez que, no cotidiano deles, distâncias são 



 

473 

 

Artigos         Ciências Exatas e da Terra 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

usualmente medidas com réguas e trenas. Além disso, houve também uma apresentação de um 

pôster na 68ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso das Ciências (SBPC), 

com um trabalho de título: “OFICINA DE ASTRONOMIA NA COMUNIDADE DE PRÁTICAS 

NO ENSINO DE FÍSICA”, em que foram apresentados as atividades e os resultados já 

levantados nesse texto sobre a oficina de astronomia realizada. 

  Em uma das últimas atividades, aplicamos uma sequência didática para mapear 

algumas concepções alternativas dos estudantes sobre a Física de Partículas, utilizando uma 

câmera de nuvens para detecção de raios cósmicos. Os resultados dessas atividades, certamente, 

serão apresentados em um evento científico futuro.  

 

CONCLUSÕES 

Embora o trabalho desenvolvido tenha sido proveitoso e muitas das atividades ainda 

continuem, foram identificadas algumas dificuldades encontradas ao longo as ações. A falta de 

experiência na elaboração de materiais para experimentos, por exemplo, foi uma delas. Esse 

problema foi superado com a prática enquanto a oficina foi construída juntamente com o auxílio 

do orientador. De um modo geral foi observada a predominância de várias concepções 

alternativas advindas do público observado. Tanto os estudantes como os professores da 

Educação Básica, manifestaram inúmeras abordagens ultrapassadas, demonstrando dificuldade 

na compreensão dos fenômenos. 

Na realização da atividade, houve uma dificuldade com a coordenação da escola onde 

foi realizada a oficina. A unidade não queria liberar alguns de seus estudantes para participarem, 

uma vez que as aulas estavam iniciando na rede escolar. Isso demonstra, em parte, a relação de 

prioridade que é dada a uma atividade dessa natureza no contexto de algumas unidades de 

ensino. Esse ponto merece uma investigação mais profunda sobre os motivos dessa escolha.   

Os principais avanços percebidos foram o amadurecimento das atividades ao longo das 

oficinas, onde foi possível promover abordagens plurais, tanto nas componentes práticas, com 

atividades experimentais de observação, quanto nas componentes conceituais. Esses avanços 

possibilitaram a construção de novas abordagens trabalhadas com outros grupos de estudantes 

incrementada em outras escolas.   

De maneira geral continuamos a entender que o estudo da Astronomia na Educação 

Básica possui um papel importante para uma visão de conhecimento científico enquanto 

processo de construção histórica e filosófica, além de despertar a curiosidade e a motivação nos 

estudantes e pessoas em geral. Mais ainda, tem grande potencial de fomentar a 
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interdisciplinaridade entre as áreas a partir de abordagens que envolvam a problematização, a 

contextualização e a divulgação científica.  
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RESUMO: A utilização dos recursos hídricos para fins de recreação tem sido crescente ao 

longo dos últimos anos, devido, especialmente à busca pelo desenvolvimento de atividades em 

contato com o meio natural, em contraposição à vida moderna dos grandes centros urbanos. Os 

balneários denominados como Banho do Projeto, Estou de Férias e Buritizinho, o primeiro 

localizados no município de Bom Jesus das Selvas e os outros dois em Buritcupu/MA foi 

avaliada pelas medidas físico-químicas como pH, temperatura, turbidez, oxigênio dissolvido 

(OD), condutividade elétrica, sólidos totais dissolvidos (STD) através de sonda 

multiparamétrica HORIBA e análises de coliformes fecais utilizando o kit Colipaper da Alfakit. 

Os resultados de pH indicaram que são águas com características de rios amazônicos. A maioria 

das amostras, pelos valores OD, turbidez e STD são de classe 1. Os resultados de coliformes 

fecais para a maioria das amostras foi caracterizada como satisfatórias durante o período seco, 

segundo a Resolução 274/00 do CONAMA. No entanto, o Balneário Banho do Projeto que 

apresentou uma amostra com valor acima do limite permitido por esta resolução, durante o 

período chuvoso. Os demais balneários apresentaram valores bem próximos do valor permitido 

de coliformes fecais, nesse mesmo período. Fazem-se necessárias ações para conscientizar a 

população e autoridades, no intuito de preservar e melhorar a balneabilidade dos rios e a 

qualidade de vida das pessoas que usam as águas desses rios nestes locais.  

Palavras–chave: balneabilidade, coliformes fecais, Rio Buriticupu, Rio Pindaré  

 

BATHING ASSESSMENT IN BEACH RESORTS LOCATED IN THE CITIES OF 

BURITICUPU AND BOM JESUS DAS SELVAS, STATE MARANHÃO 
 

ABSTRACT: The use of water for recreational purposes has been growing over the last years, 

especially because of the quest for development activities in contact with the natural 

environment, in contrast to modern life in large urban centers. The seaside resorts termed as 

Banho do Projeto, Estou de Férias and Buritizinho, the first located in Bom Jesus das Selvas 

and the other two in Buritcupu/MA was assessed by physical and chemical measurements 

such as pH, temperature, turbidity, dissolved oxygen (DO), electrical conductivity, total 

dissolved solids (TDS) by multiparameter probe HORIBA and fecal coliform analysis using 

Colipaper kit Alfakit. The results indicated that pH is water with characteristics of Amazonian 

rivers. Most of the samples, the OD values, turbidity and STD are Class 1. The results for fecal 

coliforms most of the samples was characterized as satisfactory during the dry period, 

according to Resolution 274/00 CONAMA. However, the Banho do Projeto that presented a 

sample with value above the limit permitted by this resolution, during the rainy season. The 

other resorts had very close values of the allowed value of fecal coliforms in the same period. 

Are necessary actions to raise awareness and authorities in order to preserve and improve the 
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bathing of the rivers and the quality of life of people who use the waters of these rivers in 

these places. 

KEYWORDS: bathing, fecal coliforms, Buriticupu River, Pindaré River 

 

INTRODUÇÃO 

O mau uso dos recursos hídricos no Brasil tem sido uma preocupação constante de 

pesquisadores de diversas áreas. A utilização dos recursos hídricos para fins de recreação tem 

sido crescente ao longo dos últimos anos, devido, especialmente à busca pelo desenvolvimento 

de atividades em contato com o meio natural, em contraposição à vida moderna dos grandes 

centros urbanos (SANTOS, 2004). 

Desde 2012, no Brasil, tem-se observado uma gradativa e intensa redução nos índices 

pluviométricos. Esse fenômeno climático tem prejudicado de forma significativa a oferta de 

água para o abastecimento público, especialmente no semiárido brasileiro e nas regiões 

metropolitanas mais populosas e com maior demanda hídrica (São Paulo e Rio de Janeiro). 

Outros setores que, dependem do armazenamento da água para se viabilizarem 

operacionalmente, como o de irrigação e o de energia hidrelétrica (principal matriz energética 

do País) também estão sendo afetados pela falta de chuvas e pelo menor volume de água 

armazenado nos reservatórios, (ANA, 2014).  

No Maranhão, esta situação não é diferente. A demanda por água doce tem crescido 

bastante nos últimos anos, reflexo da melhoria na qualidade de vida e do crescimento 

econômico. Apesar de o Estado apresentar um conjunto de 12 bacias hidrográficas e rios que 

se caracteriza por ser perene o ano inteiro, ou seja, inexiste um cenário de seca, por esta 

característica, o Maranhão é o único Estado do Nordeste que não faz parte do semiárido 

brasileiro, (ALAGOAS, 2008). 

No interior do estado, o uso dos recursos hídricos é acentuado para fins de recreação pois, 

por não ter outras alternativas de lazer como shoppings, praias, parques e por serem mais 

afastados da capital, a população procura os balneários, principalmente, nos finais de semana. 

Além da recreação, a população utiliza as águas dos rios para a pesca, dessedentação de animais 

e consumo humano.  

O município de Buriticupu fica localizado a 410 km da capital São Luís com uma 

população estimada de 69.548 e o município de Bom Jesus das Selvas fica a 465 km, com uma 

população de 32.133 habitantes, segundo IBGE. Os dois municípios sofrem com as queimadas 

e a devastação de suas matas permitindo temperatura máxima de 34°C entre os meses de agosto 

e setembro e com precipitação média anual em torno de 1400 mm. 
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O Rio Pindaré, um dos mais importantes rios do estado do Maranhão, está seriamente 

assoreado e com suas margens destruídas, em conseqüência do desenfreado desmatamento que, 

aos poucos vai destruindo a grande Amazônia Brasileira. O Rio Buriticupu, com extensão de 

aproximadamente 90 km, nasce em Amarante do Maranhão e corta todo o município de 

Buriticupu, desaguando no rio Pindaré. Também, encontra-se bastante assoreado e em suas 

margens há presença de bares, de comunidades ribeirinhas sem saneamento básico e balneários 

sem qualquer estrutura. 

Neste contexto, a realização de estudos sobre a qualidade das águas permite uma 

avaliação sobre as reais condições dos recursos hídricos em atender à demanda solicitada de 

balneabilidade e servir como base para o desenvolvimento de programas de conservação 

ambiental que proporcionem a esses municípios o desenvolvimento de suas atividades 

econômicas de forma sustentável. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

A área de estudo compreende os balneários denominados de Buritizinho e Estou 

de Férias, localizados no município de Buriticupu/MA e o balneário denominado de Banho do 

Projeto, no município de Bom Jesus das Selvas/MA (Figura 1).  

O município de Buriticupu localiza-se no hemisfério Sul, próximo à linha do 

equador, na margem direita do Rio Buriticupu, limitando-se ao norte com Bom Jardim e Alto 

Alegre do Pindaré; a leste com Santa Luzia; ao sul com Amarante do Maranhão; e a oeste com 

Bom Jesus das Selvas. A sua distância à capital São Luís é de 410 km. Sua extensão em área é 

de 2.544,975 km2.  

Bom Jesus das Selvas está a 465 quilômetros de São Luís, às margens da Rodovia 

BR-222, que liga o interior à capital. A Estrada de Ferro Carajás atravessa o município por 49,2 

quilômetros, ao longo do Rio Pindaré, a 5 quilômetros do centro urbano, e possui parada na 

localidade de Nova Vida.  
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Figura 1. Localização da área de estudo, Buriticupu/MA e Bom Jesus das 

Selvas/MA. Adaptada de Google Earth®. 

 

Pontos de Coletas 

Os pontos de coletas foram escolhidos por serem considerados pontos de impacto pela 

grande quantidade de pessoas que utilizam o local para o lazer, pela falta de saneamento 

básico, pelo lançamento de dejetos a céu aberto e pelo mau uso das águas como, por exemplo, 

lavagem de carros, de roupas e animais. 

- Balneário Banho do Projeto 

O Balneário Banho do Projeto é um local de lazer onde as pessoas utilizam para se 

refrescar às margens do Rio Pindaré, principalmente, nos finais de semana (Figuras 2a e 2b). 

O Banho do Projeto localiza-se à margem direita do Rio Pindaré, no município de Bom Jesus 

das Selvas e fica a 45 km do município de Buriticupu. Neste ponto de coleta, a mata ciliar não 

foi preservada e foi tomada pela construção de barracas do bar e de casas dos moradores 

ribeirinhos. 
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(a) 

 
(b) 

Figura 2. (a) e (b) Pessoas tomando banho no Balneário Banho do Projeto (Fotos: Aline 

Figueiredo, 2015)  

 

- Balneário Estou de Férias 

Assim como o Balneário Banho do Projeto, o “Estou de Férias” é utilizado como 

ponto de lazer das comunidades locais e periféricas (Figuras 3a e 3b). Fica localizado à margem 

direita do Rio Pindaré, no município de Buriticupu. Sua mata ciliar está mais preservada nos 

pontos mais afastados do balneário, mas no local de coleta existe uma degradação por parte 

frequentadores do local e moradores, formando uma pequena praia. Como a propriedade é 

particular também serve de moradia aos donos e seus familiares. As águas do rio são utilizadas 

para consumo humano de diversas maneiras, como lavagem de roupa, utensílios de cozinha 

e para beber. 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 3. (a) e (b) Presença de banhistas às margens do rio Pindaré no Balneário Estou de 

Férias. (Fotos: Aline Figueiredo, 2015) 

 

O Balneário Buritizinho, de mesmo nome do povoado, pertence ao município de 

Buriticupu e é cortado pelo Rio Buriticupu onde se observa um grande local de degradação do 
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rio. Nos finais de semana, há uma grande quantidade de banhistas e frequentadores dos bares 

às suas margens (Figuras 4a). Devido à presença de bares e palafitas às suas margens, fezes e 

urina de humanos e animais são lançados diariamente (Figura 4b). Nas proximidades do ponto 

de coleta, a mata ciliar está bastante devastada e por falta desta, o rio está ficando cada vez 

mais raso pelo solo que está sendo lixiviado pelas chuvas.  

 
(a) 

 
(b) 

Figura 4. (a) Banhistas tomando banho (b) Presença de palafitas e bares nas margens do rio 

(Fotos: Lucilene Pereira e Aline Figueiredo, 2014-2015). 

 

Parâmetros físico-químicos e bacteriológicos  

As coletas foram realizadas em 3 períodos distintos, dezembro/2014, fevereiro e 

maio/2015 sendo determinados os seguintes parâmetros físico-químicos: condutividade 

elétrica, pH, temperatura da água, turbidez, oxigênio dissolvido, sólidos totais dissolvidos e 

ORP (redução de oxidação potencial). As medições foram realizadas in loco com uma sonda 

multiparamétrica HORIBA, colocada num ponto do rio a uns 10 metros da margem e numa 

profundidade de, aproximadamente, 2 metros.  

As análises bacteriológicas foram feitas através do KIT microbiológico Colipaper 

(ALFAKIT). Cartela com meio de cultura em forma de gel desidratado que detecta e quantifica 

a presença de coliformes fecais e totais, após 15 horas de secagem na estufa a 36°C a 37°C. As 

análises com Colipaper foram feitas em triplicata e os dados foram obtidos realizando uma 

média das três cartelas. 

O Índice de Balneabilidade, que segundo definição da Agência Nacional de Águas 

(ANA, 2014), é a qualidade das águas destinadas à recreação de contato primário, sendo este 

termo elucidado na Resolução 274 do Conselho Nacional de Meio Ambiente (BRASIL, 2000), 

de 29 de novembro de 2000, como um contato direto do usuário com os corpos d’água como, 

por exemplo, as atividades de natação, esqui aquático, mergulho, entre outras.  
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A Resolução CONAMA 357 de 17 de março de 2005 (BRASIL, 2005), apresenta as 

diretrizes ambientais para a classificação dos corpos de água, conforme a qualidade requerida 

para os seus usos preponderantes. Segundo a já referida resolução, os corpos d’água 

enquadrados nas classes I e II podem ser destinados à recreação de contato primário, 

dependendo das condições e padrões de qualidade da água. 

Os resultados obtidos desses parâmetros serão avaliados conforme as resoluções nº 

274/00 e nº 357/05 do Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados das análises físico-químicas e microbiológicas estão mostrados nas Figuras 

5 a 8 A primeira coleta compreende o final do período seco, enquanto a 2ª e 3ª coletas 

compreendem o começo e o final do período chuvoso, respectivamente. 

Os valores de pH estão mostrados na Figura 5 e variaram entre 4,96 a 5,58. Estão abaixo 

dos valores exigidos pela resolução CONAMA 357/2005 (BRASIL, 2005), a qual estabelece 

uma faixa de 6,0 a 9,0.  

 
Figura 5. Variação de pH nos pontos amostrados. 

 

Os valores de oxigênio dissolvido estão entre 4,11 a 13,70 mg/L. Observando o gráfico 

da Figura 6, as amostras A3 e C1 estão com valores ligeiramente abaixo do valor permitido 

pela Resolução 357/05 CONAMA, que é de 5 mg/L. 
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Figura 6. Variação de oxigênio dissolvido (OD) nos pontos amostrados. 

 

Em relação aos valores de turbidez, mostrados na Figura 7, houve uma variação entre 3,1 

a 68,9 NTU, observa-se que as amostras C2 e C3 apresentaram os valores mais baixos (Figura 

8). 

 
Figura 7. Variação de turbidez nos pontos amostrados. 

 

A Figura 8 mostra o gráfico de coliformes fecais nas amostras. . Observando os valores 

de Coliformes Fecais, somente a amostra A2 está acima do valor permitido pela Resolução 

274/00 do CONAMA (BRASIL,2000), que é de 1000 UFC/100 mL. 
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Figura 8. Coliformes Fecais nos pontos amostrados. 

 

CONCLUSÕES 

As amostras apresentaram valores de pH abaixo dos limites permitidos pelos padrões da 

Resolução 357/05 do CONAMA o que indica característica de rios amazônicos e pelo 

lançamento de efluentes domésticos. Os valores de oxigênio dissolvido e de turbidez indicaram 

que a maioria das amostras são de Classe 1. Para todas as amostras, os valores de Sólidos Totais 

Dissolvidos estão dentro dos padrões estabelecidos pela Resolução 357. 

Para os valores de coliformes fecais, a maioria das amostras foi caracterizada como 

satisfatória pela Resolução 274/00 do CONAMA, apenas uma amostra excedeu o limite de 

1000 UFC/100 mL pelo carreamento de matéria orgânica dos tanques de piscicultura causado 

pelas águas das chuvas.  

Com os resultados apontados, chama-se a atenção aos valores de coliformes fecais 

próximos ao limite permitido durante o período chuvoso, o que implica que esses rios 

necessitam de ações para conscientização e preservação com o intuito de melhorar a 

balneabilidade e a qualidade de vida de quem utiliza as águas desses rios. 
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– PI 

 
Roberto Arruda Lima Soares 
 

Professor do Curso de Mestrado em Engenharia de Materiais - IFPI.  e-mail: robertoarruda@ifpi.edu.br 

 

RESUMO 

O tijolo ecológico é um material cuja produção se encontra em expansão e tem gerado 

emprego e renda para famílias que se organizam em cooperativas para produção deste tipo 

de material na cidade de Teresina - PI. Porém, o tijolo ecológico é pouco conhecido no estado 

do Piauí e sua aceitação no mercado ainda é tímida. Isto ocorre devido a própria desconfiança 

do consumidor em relação a sua qualidade, principalmente no que se refere a resistência 

mecânica deste produto. Desta forma, o presente trabalho pretende apresentar os resultados 

dos ensaios tecnológicos de absorção de água e resistência mecânica segundo a NBR 

8491/2012.  Os resultados mostraram que os tijolos produzidos em uma cooperativa, 

localizada na cidade Teresina estado do Piauí, satisfazem as normas brasileiras vigentes, sendo 

uma alternativa viável para construção civil local. 

Palavras-chave: tijolo solo-cimento, norma brasileira, qualidade 

 

EVALUATION OF TECHNOLOGICAL BRICK ECOLOGICAL PROPERTIES PRODUCED 

BY A COOPERATIVE IN TERESINA – PI 

 

ABSTRACT 

The ecological brick is a material whose production is expanding and has generated jobs and 

income for families who are organized in cooperatives for production of this type of material 

in the city of Teresina - PI. However, the ecological brick is little known in the state of Piaui 

and its acceptance in the market is still modest. This is due to consumer distrust itself with 

respect to its quality, especially as regards the mechanical strength of the product. Thus, this 

study aims to present the results of technological tests of water absorption and mechanical 

strength according to NBR 8491/2012. The results showed that the bricks produced in a 

cooperative, located in Teresina Piaui, meet the applicable Brazilian regulations, being a viable 

alternative for local construction. 

KEYWORDS: soil-cement brick, Brazilian standard, quality 

 

 

INTRODUÇÃO 

O tijolo ecológico produzido no Piauí tem em sua composição básica a argila, o cimento 

e a água, ou seja, é um material do tipo solo-cimento e que não requer queima em forno 
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industrial, desta forma sua produção não agride de forma significativa o meio ambiente e 

ocorre de forma mais simples que os tijolos cerâmicos. A produção do tijolo ecológico no Brasil 

está em ascensão, porém no estado do Piauí é pouco conhecido e produzido, sendo que sua 

manufatura é feita de forma artesanal com a utilização de uma prensa manual. 

Tal produto se apresenta como uma alternativa interessante para construção civil, 

devido sua versatilidade, de fácil aplicação e preço competitivo. Sua produção não requer uma 

infraestrutura tecnológica avançada de alto custo. Além disso, seu processo produtivo é muito 

simples, o que o torna também uma alternativa de emprego e renda para microempresários 

e cooperativas.  

No estado do Piauí a produção do tijolo ecológico é feita basicamente em cooperativas 

de pequenas comunidades.  Este produto pouco difundido vem aos poucos tentando 

conquistar espaço no mercado consumidor do Estado. Desta forma, a presente pesquisa 

avaliou as propriedades tecnológicas do tijolo ecológico produzido em uma comunidade 

localizada em Teresina - PI, verificando se este produto atende aos requesitos exigidos pela 

norma vigente. 

 

 

Figura 1. Tijolo ecológico fabricado por cooperativa no Piauí. IFPI, 2016. 

MATERIAIS E MÉTODO  

Para realização dos testes foi coletada uma amostra representativa de dez tijolos de 

um lote de 10.000 tijolos que estavam alocadas no pátio da cooperativa onde se fabrica o 

tijolo ecológico. Todas as amostras coletadas estavam com idade superior a sete dias. 

O ensaio de resistência a compressão foi realizado em uma máquina de ensaios 

universal da Shimadzu AG-X Series (250 Kn) alocada no Laboratório de Ensaios Mecânicos do 
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IFPI Campus Teresina Central. Foram utilizados sete tijolos da amostra representativa para 

realização deste ensaio. 

 

 

Figura 2. Máquina utilizada no ensaio de resistência a compressão. IFPI, 2016 

 

A amostra ensaiada de acordo com a ABNT 8492 não pode apresentar a média dos 

valores de resistência à compressão menor do que 2,0 MPa, nem valor individual inferior a 1,7 

MPa, com idade mínima de sete dias. 

O ensaio de absorção de água foi realizado com três tijolos restantes da amostra. Ainda 

de acordo com a norma supracitada, a amostra ensaiada não pode apresentar a média dos 

valores de absorção de água maior do que 20%, nem valores individuais superiores a 22%, 

com idade mínima de sete dias. 

Estas propriedades de resistência mecânica e absorção de água se concordam de 

forma inversa, ou seja, quanto menor a porosidade maior será a resistência do material. É 

obvio que se deseja um produto para aplicação na construção civil com maior resistência 

possível, porém os custos de produção podem aumentar significativamente tornando o 

produto menos competitivo no mercado consumidor. Por isso se deve buscar as matérias-

primas adequadas, assim como propor uma formulação que possa o produto final gerar um 

baixo custo e que atenda a norma brasileira vigente. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A Tabela 1 apresenta os resultados de resistência à compressão. Verifica-se que o valor 

médio foi superior a 2,0 MPa como dita a norma,  e todas as amostras obtiveram valores 

individuais também maiores que o mínimo exigido que é de 1,7 MPa, mostrando assim que o 

lote estudado atendo ao requesito de resistência mecânica estabelecido pela ABNT. Os 

resultados também mostram que a média geral ficou 87% acima do mínimo estabelecido pela 

norma brasileira. 

 

Tabela 1. Resultado do ensaio de compressão dos tijolos avaliados. IFPI, 2016. 

Amostra Área (cm²) Máx Força (N) Máx Tensão (MPa) 

A1 226,07 87436,2 3,87 

A2 226,57 74192,5 3,27 

A3 227,49 89791 3,95 

A4 226,90 92159,3 4,06 

A5 226,86 103222 4,55 

A6 226,86 71525,8 3,15 

A7 226,11 75899,8 3,35 

Média 226,69 84889,51 3,74 

 

A Tabela 2 apresenta os resultados de absorção de água. Observa-se que o valor médio 

da absorção de água das amostras foi menor que 20% e que os valores individuais foram 

menores que o limite máximo estabelecido pela norma que é de 22%, mostrando também 

que o lote analisado atende a norma de absorção de água exigida pela ABNT. 

 

Tabela 2. Resultado da absorção de água dos tijolos avaliados. IFPI, 2016. 

Amostra Massa Seca (g) Massa Saturada (g)  Absorção de Água (%) 

A8 3593 4055 12,86 

A9 3759 4243 12,88 

A10 3434 3923 14,24 

Média 3595 4074 13,32 
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CONCLUSÃO 

Os resultados encontrados nas analises absorção de água e resistência a compressão 

do tijolo solo-cimento (tijolo Ecológico) do lote estudado, comprova que o mesmo atende 

plenamente as exigências da norma ABNT NBR 8491/2012 no que diz respeito aos ensaios 

realizados.  

Com base nesse estudo se pode acreditar que o tijolo em questão constitui assim em 

um produto de qualidade e que cumpre a norma brasileira vigente, tornando-se um produto 

viável para aplicação na construção civil.  
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RESUMO: O programa de Melhoria de Processo de Software Brasileiro (MPS.BR) abrange 

um modelo de processo que visa melhorar a capacidade de desenvolvimento, processos de 

software e serviços nas empresas. Tendo em vista o crescente número de certificações deste 

modelo, especialmente no nível G, este artigo buscou apresentar uma avaliação entre as 

atividades das metodologias de processo de desenvolvimento Cascata, Rational Unified 

Process e Scrum com os atributos do modelo de maturidade MPS.BR nível G a fim de 

identificar qual o processo de melhor aceitação. Para isto, buscou-se referencial teórico por 

meio de pesquisa bibliográfica e para realizar o comparativo foi aplicada uma avaliação 

quantitativa baseada numa escala de 3 pontos nos critérios. Como resultado final foi 

contabilizada a soma total das avaliações e foi identificado que a metodologia RUP foi a mais 

satisfatória ao nível G com 100% de atendimentos as atividades elencadas.   

 

Palavras–chave: modelo cascata, modelo de maturidade, qualidade de software, RUP, Scrum 

 

EVALUATION OF SOFTWARE DEVELOPMENT PROCESSES APPLIED TO MODEL 

MPS.BR LEVEL G 
 

ABSTRACT: The Brazilian Improvement Of Software Process englobes a process model which 

aims to improve the capability of development, software processes and services in the 

organizations. In view of the growing number of certifications of this model, especially in the 

G level, this article try to present an evaluation between the Waterfall, Rational Unified 

Process and Scrum activities with the attributes of the maturity model MPS.BR in the G level 

to identify which process has better acceptance. For this, was sought to theoretical referrals 

through bibliographic research and to accomplish the comparative was applied a quantitative 

evaluation based on a scale of 3 points in the criteria. As final results were accounted the total 

sum of the evaluations and was identified that RUP methodology was the most satisfactory in 

level G with 100% of attendance to the listed activities. 

 

KEYWORDS: waterfall model, maturity model, software quality, RUP, Scrum 

 

INTRODUÇÃO 

O uso dos computadores, e consequentemente de seus softwares, têm crescido 

drasticamente nos últimos anos. Eles estão presentes em toda parte, nas mais diversas áreas, 

saúde, educação, negócios, etc. Isso tem gerado uma crescente demanda por sistemas de 
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informação cada vez mais robustos, provocando assim um desafio para as empresas que 

trabalham com desenvolvimento de software: produzir software de qualidade. 

Esta qualidade está relacionada principalmente ao desenvolvimento de sistemas 

eficientes, menos propensos a falhas, ao cumprimento de prazos e ao menor custo de 

desenvolvimento possível. Com essa intenção, surgiram ao longo dos anos diversos modelos 

de processos de desenvolvimento de software (Cascata, RUP, Scrum, etc.) aplicados a 

características específicas como tamanho e complexidade do sistema (SOMMERVILLE, 

2011). Estes modelos abordam detalhadamente a definição de fases e aplicação de atividades e 

tarefas que orientam a construção do projeto de software. Infelizmente, por vezes, o sucesso 

deste produto ao final do projeto não é alcançado. 

Segundo Pressman (2011), a existência de um processo de software não garante que o 

software será entregue dentro do prazo, que estará de acordo com as necessidades do cliente ou 

que apresentará características técnicas que conduzirão a características de qualidade de longo 

prazo. Os padrões de processo devem ser combinados com uma prática de engenharia de 

software consistente. Além disso, o próprio processo pode ser avaliado para assegurar que está 

de acordo com um conjunto de critérios de processos básicos comprovados como essenciais 

para uma engenharia de software de sucesso. 

Para isto, existem algumas instituições que disponibilizam possibilidades de 

aprimoramento e validação de processos, como é o caso da Softex, criadora do programa 

MPS.BR (Melhoria de Processo do Software Brasileiro) (SOFTEX, 2016). 

O MPS.BR é um modelo de processo que visa melhorar a capacidade de 

desenvolvimento, processos de software e serviços nas empresas de micro, pequeno e médio 

porte, tornando o software brasileiro um produto competitivo (SOFTEX, 2016). O MPS.BR 

indica o nível de maturidade da empresa em relação às práticas relacionadas ao 

desenvolvimento de software com custos e prazos dentro do estimado. 

Até 2015, a Softex realizou um total de 692 avaliações MPS-SW, das quais 402 foram 

certificadas nível G (SOFTEX, 2016). Isto mostra que as empresas estão buscando cada vez 

mais melhorar os seus processos e o MPS.BR tem apoiado fortemente nesta tarefa. 

Este artigo apresenta um estudo de caso sobre a possível integração dos modelos de 

processo de software Cascata, RUP, Scrum e o modelo de melhoria de processo de software 

brasileiro MPS.BR em seu nível G. Tendo como objetivo verificar qual modelo seria melhor 

adaptado para trabalhar com o MPS.BR. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

Este estudo constitui-se de uma pesquisa bibliográfica, realizada entre junho e agosto de 

2016 como conteúdo avaliativo para a disciplina de Qualidade de Software. As fontes de 

pesquisa utilizadas foram livros, artigos científicos disponíveis no Google Scholar.  

Em seguida, buscou-se estudar e comparar as principais características presentes nas 

metodologias de desenvolvimento Cascata, RUP e Scrum que se adéquam ao modelo de 

maturidade brasileiro MPS.BR no nível G. Uma avaliação quantitativa com fins comparativos 

em uma escala de 3 pontos foi elaborada com base em Stanga (2010). A Tabela 1 apresenta os 

valores associados ao tipo de classificação adotada. Para a classificação Atende foi indicado o 

valor 2, para a situação Atende Parcialmente, valor 1 e Não Atende, valor 0. 

 

Tabela 1. Classificação para os resultados obtidos (STANGA, 2010). 

CLASSIFICAÇÃO CRITÉRIO 

2 – Atende Há evidências significativas da prática na metodologia 

para atender aos atributos de processo 

1 - Atende 

Parcialmente 

Há evidências da prática na metodologia, embora a 

prática não seja plenamente atendida 

0 - Não Atende  Há pouca evidencia da prática na metodologia 

 

Ao final da avaliação foi efetuado um comparativo geral por meio do somatório das 

pontuações adquiridas para cada metodologia. Assim, este estudo busca orientar ao leitor qual 

metodologia pode ser melhor empregada durante um processo de certificação neste modelo. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Como observado, os processos de desenvolvimento de software dispõem de metodologias 

próprias para lidar com a dinâmica da produção, contudo, as equipes que não seguem padrões 

de qualidade, ainda que utilizem métodos de referência para seu trabalho, correm o sério risco 

de não obter sucesso (FONSECA, 2011). Isto permite dizer que aplicar métodos não garante 

que o projeto seja construído com a máxima qualidade. É necessário validar estes processos de 

forma organizada e objetiva.  

O MPS.BR possui objetivos claros organizados em processos. O nível G, referenciado 

neste estudo, possui dois grupos de atividades: Gerência de Projetos (GPR) e Gerência de 

Requisitos (GRE). Cada grupo está subdividido em um conjunto de atividades totalizando 17 

atividades para GPR e 5 atividades para o grupo GRE.   
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Tabela 2. Atividades do grupo GPR. 

Atividade Resultado Esperado 

GPR 1 Escopo do trabalho 

GPR 2 Dimensionamento de tarefas e produtos de trabalho 

GPR 3 Ciclo de vida do projeto 

GPR 4 Estimativas baseada em dados históricos e referências 

GPR 5 Orçamento e cronograma 

GPR 6 Riscos do projeto 

GPR 7 Planejamento dos recursos humanos 

GPR 8 Planejamento dos recursos e ambiente de trabalho 

GPR 9 Planejamento dos dados do projeto 

GPR 10 Plano do projeto 

GPR 11 Viabilidade de atingir metas do projeto 

GPR 12 Revisão e compromissos do plano do projeto 

GPR 13 Gerencia do plano do projeto 

GPR 14 Gerencia dos interessados no projeto 

GPR 15 Revisões de marcos 

GPR 16 Identificação e registro de problemas 

GPR 17 Ações de correção e revisão de desvios de projeto 

 

 

Tabela 3. Atividades do grupo GRE. 

Atividade Resultado Esperado 

GRE 1 Entendimento, avaliação e aceite de requisitos 

GRE 2 Comprometimento equipe técnica com os requisitos 

GRE 3 Rastreabilidade bidirecional de requisitos 

GRE 4 Revisões de inconsistências de requisitos 

GRE 5 Gerencia de mudanças de requisitos 
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Para as metodologias de desenvolvimento, Cascata, RUP e Scrum, foi efetuado um 

comparativo para cada grupo de atividade. As avaliações apresentadas para os grupos de 

atividade GPR e GRE são apresentadas nas Tabelas 4 e 5, respectivamente. 

 

Tabela 4. Comparação entre os modelos Cascata, RUP e Scrum e atividades de GPR. 

Atividade Cascata RUP Scrum 

Class. 
Resumo da 

Prática 
Class. 

Resumo da 

Prática 
Class. Resumo da Prática 

GPR 1 2 
Escopo 

definido e fixo 
2 

Desenvolve-se 

documento de 

visão. 

2 

Desenvolve-se 

documento de visão 

e o product backlog. 

GPR 2 2 

Especificação 

de sistema. 

Rígida divisão 

de trabalho. 

2 

Utiliza-se UML 

para especificar 

as tarefas e os 

produtos de 

trabalho 

(releases). 

2 
Atribuído no story 

points. 

GPR 3 2 

Modelo de 

ciclo de vida 

cascata 

2 

Concepção, 

elaboração, 

construção e 

transição. 

2 

Sprint planing, daily 

meeting, Sprint 

review e Sprint 

retrospective.   

GPR 4 1 

Projetos 

executados 

anteriormente 

2 

Os ciclos de vida 

do projeto se 

repetem até a 

extinção do 

sistema, o que 

permite 

acumular dados 

históricos e 

referências. 

1 

A equipe quem 

estima o esforço e o 

orçamento 

decidindo qual 

tarefa do product 

backlog será 

realizada. 

GPR 5 2 
Especificação 

de projeto 
2 

Especifica-se no 

projeto. 
0 

Scrum não planeja 

orçamento. 

GPR 6 0 

Prática não 

mencionada 

no Cascata 

2 

Totalmente 

focado no 

gerenciamento 

de riscos, 

eliminando-os 

cedo para 

diminuir custos. 

2 

Daily Meeting, 

Impediments 

Backlog. Os 

impedimentos são 

levantados durante 

as reuniões diárias e 

armazenados no 

Backlog de 

impedimentos. 
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GPR 7 2 
Time 

completo 
2 

Trabalha-se em 

equipe. 
2 

Product Backlog e 

caso algum 

treinamento seja 

necessário, deve ser 

incluído no próprio 

Product Backlog. 

GPR 8 2 

Planejamento 

dos recursos e 

ambiente de 

trabalho 

2 

Especifica-se no 

projeto e revisa-

se sempre 

através dos 

workflows 

(fluxos de 

trabalho) 

executados a 

cada iteração. 

2 

O scrum master e 

product owner tem 

a responsabilidade 

de garantir os 

recursos 

necessários para o 

projeto. 

GPR 9 - 

Planejamento 

dos dados do 

projeto 

2 
Fase de 

Elaboração. 
- 

Prática não 

identificada no 

scrum 

GPR 10 2 
Plano do 

projeto 
2 

Fase de 

Elaboração. 
2 Documento Visão e 

product backlog. 

GPR 11 2 

Viabilidade de 

atingir metas 

do projeto 

2 

O processo 

acomoda o 

gerenciamento 

de mudanças de 

requisitos para 

tais fins. 

2 

O scrum master e o 

product owner 

avaliam a 

viabilidade do 

projeto na definição 

do Product backlog 

e conforme o 

projeto evolui 

restrições podem 

ser identificadas 

durante o Daily 

Meeting. 

GPR 12 2 

Revisão e 

compromissos 

do plano do 

projeto. 

2 

Desenvolve-se 

iterativamente e 

cada incremento 

é devidamente 

avaliado. 

2 

Sprint planning, 

daily meeting e 

Sprint review são os 

eventos onde a 

equipe (team), 

Scrum master e 

product owner 

revisam os planos. 

GPR 13 2 

Gerência do 

plano do 

projeto. 

1 

O plano é 

mantido e seus 

requisitos 

analisados para 

2 

 É possível detectar 

problemas e desvio 

de cronograma por 

meio do gráfico de 

Burndown durante 

a daily Review. 
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acomodar 

mudanças. 

GPR 14 2 

Gerência dos 

interessados 

no projeto. 

2 

Os stakeholders 

estão sempre 

presentes, pois o 

desenvolvimento 

é iterativo. 

2 

O scrum tem como 

essência o 

envolvimento e 

comprometimento 

das partes com o 

projeto. 

GPR 15 2 
Revisões de 

marcos. 
1 

As fases do 

projeto são 

subdivididas em 

iterações e ao 

final de cada fase 

é gerado um 

milestone 

(marco). 

2 Sprint review 

GPR 16 2 

Identificação e 

registro de 

problemas. 

2 
A cada 

milestone. 
2 

Identificados no 

backlog de 

impedimentos 

GPR 17 2 

Ações de 

correção e 

revisão de 

desvios de 

projeto. 

2 
Acomoda 

mudanças cedo. 
1 

O Scrum master é o 

responsável por 

corrigir possíveis 

desvios em relação 

ao planejado, no 

entanto Scrum não 

há registros das 

ações e seu 

acompanhamento 

até a sua conclusão. 

 

Tabela 5. Comparação entre os modelos Cascata, RUP e Scrum e atividades de GRE. 

Atividade Cascata RUP Scrum 

Class. Resumo da 

Prática 

Class. Resumo da Prática Class. Resumo da Prática 

GRE 1 2 
Especificação 

de Requisitos. 
2 

Especificação de 

requisitos. 
2 

O scrum master levanta 

os requisitos junto ao 

cliente e armazena no 

product backlog. 

GRE 2 2 

Rigidez na 

execução das 

atividades. 

2 Requisitos sempre 

gerenciados para 
2 

 O product owner deve 

garantir o 

entendimento e a 

aprovação por parte do 
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acomodar 

mudanças cedo. 

cliente e da equipe 

técnica. 

GRE 3 - 
Não 

identificada. 
2 

Por meio da 

documentação. 
- 

Prática não identificada 

no scrum. 

GRE 4 - 
Não 

identificada. 
2 

Fase de 

Concepção. 
2 

Durante a sprint review, 

é realizada avaliação e 

disparadas ações 

corretivas, se 

necessárias. 

GRE 5 - 
Não 

identificada. 
2 

Requisitos sempre 

gerenciados para 

acomodar 

mudanças cedo. 

1 

Mudanças de requisitos 

podem ser detectadas 

durante o 

planejamento e revisão 

da sprint ou nas 

reuniões diárias, mas 

essas não são 

gerenciadas.  

    

Como resultado sumarizado dos quadros comparativos acima propostos, surgem os 

seguintes dados totalizados nas Tabelas 6 e 7. Os resultados são totalizados sumarizando os 

dados positivos, quando o critério é atendido parcialmente ou totalmente. 

 

Tabela 6. Resultado do levantamento de GPR. 

CLASSIFICAÇÃO QTD. CASCATA QTD. RUP QTD. Scrum 

Atende 12 15 13 

Atende Parcialmente 2 2 2 

Não Atende 1 0 1 

Não Identificado 2 0 1 

TOTAL DE POSITIVOS 14 17 15 

 

Tabela 7. Resultado do levantamento de GRE. 

CLASSIFICAÇÃO QTD. CASCATA QTD. RUP QTD. Scrum 

Atende 2 5 3 

Atende Parcialmente 0 0 1 

Não Atende 0 0 0 
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Não Identificado 3 0 1 

TOTAL DE POSITIVOS 2 5 4 

 

As metodologias de desenvolvimento de software Cascata, RUP e Scrum possuem 

características próprias e são aplicáveis em diferentes tipos de cenários de produção. Cascata, 

no entanto, mostrou-se uma abordagem inflexível e ultrapassada. Adaptá-la ao MPS.BR foi 

uma tarefa difícil, visto que o gerenciamento de requisitos é ineficiente.  

Scrum demonstrou ser um modelo inovador, com uma visão de projeto bem definida e ao 

mesmo tempo flexível, mas analisando o quadro comparativo proposto neste artigo constatou-

se que a metodologia RUP adere de maneira mais adequada ao nível G de maturidade MPS.BR. 

 

CONCLUSÕES 

O desenvolvimento de software na era da informação tornou-se uma grande luta pela 

entrega de um produto com qualidade. Os processos de engenharia por si só não são capazes de 

munir as equipes com o que há de mais importante, como por exemplo, o aumento de 

competitividade, já que estes são processos prontos que necessitam de adaptações inteligentes. 

Para isto, existem modelos de maturidade que auxiliam no alcance das metas e dos 

objetivos organizacionais, como é o caso do MPS.BR. Este artigo conseguiu adaptar os 

processos de produção Cascata, RUP e Scrum ao nível de maturidade G do programa de 

Melhoria de Processo de Software Brasileiro para garantir que um deles responda melhor 

durante uma possível adoção, especialmente às atividades do grupo GPR.  

Contudo, levando-se em consideração os demais níveis de maturidade, os dados da 

comparação podem mudar, tornando-se dessa forma, objeto de estudo para próximas pesquisas. 

 

REFERÊNCIAS 

FONSECA, L. R. Um Caso de Simbiose entre o Modelo “Melhoria de Processos do Software 

Brasileiro” (MpsBr) e Aprendizagem Organizacional: um Estudo em uma Organização de 

Desenvolvimento de Software. Revista Gestão & Tecnologia, 2011, pg. 53. 

 

PRESSMAN, R. S. Engenharia de Software: uma abordagem profissional. 7ª edição. Porto 

Alegre: AMGH, 2011. 



 

499 

 

Artigos         Ciências Exatas e da Terra 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

SOFTEX – Associação Para Promoção da Excelência do Software Brasileiro. MPS.BR – Guia 

de Implementação – Parte 1: Fundamentação para Implementação do Nível G do MR-MPS-

WS: 2016. Disponível em: <www.softex.br>. Acesso em: 29 de jul. 2016.  

SOMMERVILLE, Ian. Engenharia de Software. 9ª Edição. Editora Pearson-Education-Br, 

2011. 

STANGA, M. Integração de Projetos Ágeis XP com o MPS.BR Nível G. Universidade do Oeste 

de Santa Catarina (UNOESC), São Miguel do Oeste, SC, Brasil, 2010. 

  

  



 

500 

 

Artigos         Ciências Exatas e da Terra 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

AVALIAÇÃO DO POTENCIAL DE EXTRATOS DE FLORES DO 

SERTÃO PARAIBANO PARA UTILIZAÇÃO COMO INDICADORES 

NATURAIS DE pH 

 

Jéssica Valesca B. da Nóbrega1, Antonio José Ferreira Gadelha2, João Batista de Moura 

Resende Filho2 
 
1Discente de graduação em Lic. em Química – IFPB – Campus Sousa. e-mail: jercika_valesca@hotmail.com 

  2Professor do curso de Lic. em Química – IFPB – Campus Sousa. e-mail: antonio.gadelha@ifpb.edu.br 

  3Professor do curso de Lic. em Química – IFPB – Campus Sousa. e-mail: jb.quimica@hotmail.com 

 

 

RESUMO: Indicadores de pH ou indicadores ácido-base são substâncias, geralmente 

orgânicas, que apresentam mudança em sua coloração de acordo com variações no pH do meio, 

ou seja, apresentam diferentes colorações nas formas protonada e desprotonada. Algumas 

plantas, flores e frutos possuem em seus extratos substâncias que apresentam características 

indicadoras, como por exemplo, o repolho roxo, o extrato de violeta, a jabuticaba etc. No sertão 

do Estado da Paraíba, algumas flores de plantas, nativas ou não desta região, também 

apresentam caráter indicador ácido-base. Neste sentido, este trabalho teve como objetivo avaliar 

o potencial de utilização do extrato de quatro diferentes flores como indicadores naturais de 

pH. Foram investigadas quatro espécies encontradas no município de Catolé do Rocha-PB, 

malvão (Hibisco rosa-sinenis), três-Marias (Bougainvillea spactabillis), caibreira (Tabebuia 

aurea) e buquê de noiva (Plumeria pudica). Após a obtenção do extrato alcoólico das flores, 

este foi testado em soluções e soluções tampão com pH compreendido na faixa 1-13. Verificou-

se que as quatro espécies avaliadas apresentaram um bom potencial para serem utilizadas como 

indicadores, sendo que, a primeira apresentou os melhores resultados com uma faixa de viragem 

do vermelho para o verde num pH entre 4 e 5 (ácido). Enquanto as demais espécies 

apresentaram mudança de incolor a esverdeado em meio básico. 

 

Palavras–chave: indicadores ácido-base, indicadores naturais, ensino de química. 

 

EVALUATION OF FLOWERS EXTRACTS POTENTIAL FROM THE BACKLANDS OF 

PARAÍBA FOR USE AS NATURAL pH INDICATORS 
 

ABSTRACT: A pH indicator or acid-base indicators are substances, generally organic, which 

provide a change in color according to changes in pH of the medium, or present different 

colors in the protonated and deprotonated forms. Some plants, flowers and fruit have in their 

extracts indicator features such as eg red cabbage, violet extract, jabuticaba, etc. In the 

hinterland of the state of  Paraiba, some flower plants, native or not from this region, also 

have character indicator acid-base. Thus, this study aimed to evaluate the potential use of 

four different flowers extract as natural indicators of pH. Was investigated four species found 

in Catolé do Rocha-PB municipality, malvão (pink hibiscus sinenis), Três Marias (Bougainvillea 

spactabillis) caibreira (Tabebuia aurea) and bridal bouquet (Plumeria pudica). After obtaining 

alcoholic extracts of flowers, it was tested in buffer solutions with pH values in the range 1 -

13. It was found that the four species evaluated showed a good potential to be used as 

indicators, and the first showed the best results with a turning zone from the red to green at 

a pH between 4 and 5 (acid). While other species showed, change from colorless to greenish 

in basic medium. 

mailto:antonio.gadelha@ifpb.edu.br
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KEYWORDS: acid-base indicators, natural indicators, chemistry teaching. 

 

INTRODUÇÃO 

Uma prática muito comum em aulas em laboratórios de química é a determinação do pH 

de uma solução, ou seja, a medida da concentração de íons H+ responsável pelo grau de acidez 

de um meio. Essa determinação pode ser feira por diferentes métodos: instrumentalmente, 

através de um equipamento chamado peagâmetro, no qual a concentração de H+ é convertida 

em um sinal elétrico e apresentado no visor do equipamento; ou visualmente, por meio do uso 

de indicadores ácido-base. 

Indicadores de pH ou indicadores ácido-base são substâncias, geralmente orgânicas, que 

apresentam mudança em sua coloração de acordo com variações no pH do meio, ou seja, 

apresentam diferentes colorações nas formas protonada e desprotonada. Algumas plantas, flores 

e frutos possuem em seus extratos substâncias que apresentam características indicadoras, como 

por exemplo, o repolho roxo, o extrato de violeta, a jabuticaba etc. (SANTOS et al., 2014). 

Devido a essa variação de coloração, a utilização de extratos naturais indicadores de pH 

pode ser explorada didaticamente pelos professores durante aulas de química, apropriando os 

conhecimentos de todas as etapas para os discentes, desde a etapa de obtenção até a 

caracterização visual das diferentes faixas de viragem de cada indicador. 

No caso dos indicadores naturais, trata-se quimicamente, das antocianinas. De acordo 

com Terci e Rossi (2002), antocianinas são compostos derivados das antocianidinas, cuja 

estrutura genérica ilustrada na Figura 1 é o cátion flavílico. Nas antocianinas, uma ou mais 

hidroxilas das posições 3, 5 e 7 estão ligadas a açúcares, aos quais podem estar ligados ácidos 

fenólicos. Os diferentes grupos R e R’ e açúcares ligados nas posições 3, 5 e 7, assim como os 

ácidos a eles ligados, caracterizam os diferentes tipos de antocianinas. 

 

Figura 1. Estrutura genérica das antocianidinas. Terci e Rossi (2002). 
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Santos et al. (2012) investigaram o potencial das espécies Hibiscus rosa-sinensis e Iroxa 

chinensi para serem usadas como materiais alternativos em aulas de química, verificando sua 

aplicabilidade, eficiência e inserção como novas formas de determinação do pH de soluções. 

Estes autores verificaram que os corantes presentes nessas espécies podem ser obtidos a partir 

da extração por solventes como a água, a acetona e o álcool.  

De acordo com Assis e Bernardes (2014), outro aspecto importante é a biodiversidade de 

cada região do país, podendo-se também substituir a flor de Hibiscus sp. por alguma flor ou 

fruto local que possua antocianina, ou seja, possua coloração, o que traria semelhantes 

resultados vendo que também irá ser obtida a mudança a coloração. 

Algumas espécies de plantas encontradas na região semiárida da Paraíba chamaram a 

atenção pela coloração intensa apresentada pelas suas flores, é o caso das espécies: (a) malvão 

(Hibisco rosa-sinenis); (b) três-Marias (Bougainvillea spactabillis); (c) caibreira (Tabebuia 

aurea); e (d) buquê de noiva (Plumeria pudica), mostradas na Figura 2. 

 

Figura 2. Imagens das espécies selecionadas para o experimento. 

FONTE: Google Imagens. 

 

Neste sentido, este trabalho teve como objetivo avaliar o potencial de aplicabilidade e 

eficiência do extrato de quatro diferentes flores como indicadores naturais de pH para uso em 

aulas de química. Foram investigadas quatro espécies encontradas no município de Catolé do 

Rocha-PB, malvão (Hibisco rosa-sinenis), três-Marias (Bougainvillea spactabillis), caibreira 

(Tabebuia aurea) e buquê de noiva (Plumeria pudica).  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Inicialmente, foi feito um levantamento da flora característica da cidade de Catolé do 

Rocha (PB), situada no sertão paraibano, através de pesquisas de campo, identificando aquelas 

que apresentavam flores cujo extrato pudesse conter antocianinas e propriedades relacionadas 
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à presença de indicadores ácido-base. Dentre as espécies presentes na respectiva cidade, foram 

selecionados quatro tipos de flores: malvão (Hibisco rosa-sinenis), três-Marias (Bougainvillea 

spactabillis), caibreira (Tabebuia aurea) e buquê de noiva (Plumeria pudica). 

Os extratos das flores selecionadas foram obtidos através da seguinte sistemática 

experimental: 1) as flores foram lavadas cuidadosamente com água corrente; 2) em seguida, 

elas foram cortadas em pequenos pedaços e foram pesados 5 gramas de cada espécie; 3) o 

extrato foi preparado pela maceração das pétalas com uma mistura de água e etanol (3:1) 4) o 

extrato permaneceu em repouso por 10 horas, no intuito de promover a completa extração das 

substâncias indicadoras, conforme Figura 3; 5) e, após decorrido esse tempo, foi realizada uma 

filtração simples para a obtenção do extrato (filtrado). A técnica de extração foi baseada no 

trabalho de Santos et al., (2012). 

 

 

Figura 3. Pétalas das flores durante o processo de extração. IFPB, 2016. 

 

Após a obtenção dos extratos, foram preparadas as soluções tampões de pH 1-13, 

conforme dados dispostos na Tabela 1. 

 

Tabela 1. Reagentes usados no preparo das soluções e soluções tampão de pH 1-13 e suas 

respectivas concentrações e/ou quantidades. IFPB, 2016. 

Tampão Composição 

pH = 1,0 Ácido clorídrico (HCl) 0,1 mol/L  

pH = 2,0 Ácido clorídrico (HCl) 0,01 mol/L 

pH = 3,0 Ácido clorídrico (HCl) 0,01 mol/L 

pH = 4,0 Tampão de citrato: 4,060 g de ácido cítrico + 4,116 g de citrato de sódio 

pH = 5,0 Tampão de citrato: 1,960 g de ácido cítrico + 7,056 g de citrato de sódio 

pH = 6,0 Tampão de citrato: 0,420 g de ácido cítrico + 9,212 g de citrato de sódio 

pH = 7,0 40 mL de fosfato ácido de sódio anidro (NaH2PO4) 1/15 mol/L + 60 mL de 

fosfato de sódio dibásico (Na2HPO4) 1/15 mol/L 

pH = 8,0 5 mL de fosfato ácido de sódio anidro (NaH2PO4) 1/15 mol/L + 95 mL de 

fosfato de sódio dibásico (Na2HPO4) 1/15 mol/L 
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pH = 9,0 3,800 g Borato de sódio decaidratado (Na2B4.10H2O) 

pH = 10,0 2,092 g de bicarbonato de sódio (NaHCO3) 2,640 g de carbonato de sódio 

pH = 11,0 Hidróxido de sódio (NaOH) 0,001 mol/L 

pH = 12,0 Hidróxido de sódio (NaOH) 0,01 mol/L 

pH = 13,0 Hidróxido de sódio (NaOH) 0,1 mol/L 

 

As soluções tampão de pH 1-13 foram utilizadas para a verificação do comportamento 

ácido-base do extrato natural em meio aquoso com diferentes valores de concentração de H+. 

Foram utilizados 13 tubos de ensaio, cada um identificado com o respectivo valor de pH da 

solução tampão que continha. Em seguida, a cada tubo foram adicionados 2 ml de cada solução 

tampão e 3 gotas de cada extrato para posterior observação. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os extratos de flores de plantas encontradas no município de Catolé do Rocha-PB 

apresentaram um bom potencial para serem usados como indicadores de pH. Extratos das 

quatros espécies testadas mostraram características inerentes aos indicadores clássicos usados 

em laboratório como, por exemplo, mudança de cor em uma estreita faixa de pH, entre 1 e 2 

unidades de pH. A Tabela 2 expõe as diferentes colorações apresentadas pelos diferentes 

extratos testados para diferentes valores de pH. 

A Figura 4 mostra visualmente os resultados obtidos para cada extrato utilizado para 

diferentes valores de pH. 

 

Tabela 2. Colorações apresentadas pelos diferentes extratos testados frente a diversos valores 

de pH. IFPB, 2016. 

pH Três Marias Buquê de Noiva Malvão Vermelho Caibreira 

1 Rósea Incolor Vermelho Amarelo 

claro 

2 Rósea Incolor Vermelho Amarelo 

claro 

3 Rósea Incolor Rósea Amarelo 

claro 

4 Rósea Incolor Rósea Amarelo 

claro 

5 Rósea Incolor Róseo claro Amarelo 

claro 

6 Rósea Incolor Róseo claro Amarelo 

claro 
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7 Rósea Incolor Róseo claro Amarelo 

claro 

8 Lilás Amarelo Amarelo claro Amarelo 

claro 

9 Lilás Verde claro Amarelo claro Verde claro 

10 Verde claro Verde Verde Verde 

11 Verde claro Verde Verde Verde 

12 Verde Verde Verde Verde 

13 Verde Verde Verde Verde 

 

 

Figura 4. Teste dos extratos das flores selecionadas como indicadores ácido-base para valores 

de pH de 1 - 13: (a) malvão (Hibisco rosa-sinenis); (b) três-Marias (Bougainvillea spactabillis); 

(c) caibreira (Tabebuia aurea); e (d) buquê de noiva (Plumeria pudica).  

 

Conforme pode-se observar na Tabela 2 e na Figura 4, os extratos das flores das espécies 

testados mostraram-se com um bom potencial para serem usados como indicadores ácido-base 

naturais, tendo em vista que apresentaram uma nítida mudança de coloração em uma estreita 

faixa de pH. Verifica-se também que, apenas o extrato das flores da espécie malvão (Hibisco 

rosa-sinenis) apresentou faixa de viragem na região ácida, enquanto que, as demais espécies:  



 

506 

 

Artigos         Ciências Exatas e da Terra 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

três-Marias (Bougainvillea spactabillis), caibreira (Tabebuia aurea) e buquê de noiva 

(Plumeria pudica) apresentaram mudança de cor na faixa de pH básica. Resultados semelhantes 

ao da espécie malvão (Hibisco rosa-sinenis) foram obtidos por Assis e Bernardes (2014), para 

a flor da espécie papoula (Hibiscus sp.), ambas mostraram o mesmo comportamento quanto às 

cores e quanto à faixa de viragem. 

Esses resultados podem ser atribuídos à presença de antocianinas que, de acordo com 

Volp et al., (2008), são um grupo de substâncias geralmente presentes em corantes naturais e 

que são responsáveis pelas alterações visuais na coloração da solução na qual se encontram, em 

função de mudanças no pH do meio. Em um estudo posterior seria interessante tentar 

identificar, quantificar e separar as substâncias presentes nos extratos das espécies estudadas a 

fim de se esclarecer o mecanismo de atuação de cada uma. 

Diante do exposto, tem-se uma possibilidade da utilização dos extratos de flores como 

materiais alternativos para uso em aulas práticas de química no Ensino Médio, como forma de 

chamar a atenção dos alunos e ilustrar a presença da Química no cotidiano, o que pode ajudar 

no desenvolvimento do aluno na disciplina. Através do desenvolvimento dessa prática e de 

outras similares, diversos conceitos químicos podem ser abordados, tais como ácidos e bases, 

indicadores, pH, soluções, solução tampão, funções orgânicas etc. 

 

CONCLUSÕES 

Diante dos resultados obtidos, verificou-se que os extratos de algumas flores de plantas 

encontradas na região semiárida do estado da Paraíba apresentam um bom potencial para serem 

usados como indicadores ácido-base em aulas práticas de Química, em especial as espécies 

malvão (Hibisco rosa-sinenis), três-Marias (Bougainvillea spactabillis), caibreira (Tabebuia 

aurea) e buquê de noiva (Plumeria pudica). Sendo que, apenas a espécie malvão (Hibisco rosa-

sinenis) apresentou faixa de viragem em pH ácido, enquanto as demais mostraram mudança na 

coloração em meio básico. Por serem de fácil obtenção e extração, os extratos das flores dessas 

plantas mostram-se como um importante recurso didático para uso no ensino de Química, em 

especial nos estudos do equilíbrio ácido-base. 
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RESUMO: O crescimento no consumo de águas de cacimbas está relacionado principalmente 

aos períodos de seca sofridos por muitas cidades da região do agreste e sertão alagoano. Na 

zona rural e na periferia das cidades é comum o uso de cacimbas para suprir as necessidades 

de abastecimento de água e em muitas delas são observadas irregularidades sobre os locais 

em que foram perfuradas além de não possuírem controle de sua qualidade para o consumo 

humano, como a água tem importância vital para os seres humanos, a avaliação de sua 

qualidade é primordial para a saúde da população. Para obter uma maior compreensão da 

qualidade das águas, o trabalho possui como objetivo principal analisar os parâmetros físico-

químicos das águas de cacimbas utilizadas para consumo humano na cidade de Arapiraca. 

Foram avaliados os principais parâmetros físico-químicos (temperatura, acidez, 

condutividade, turbidez, pH, temperatura e sólidos totais dissolvidos). A potabilidade das 

águas foi avaliada segundo os parâmetros estabelecidos pelas portarias n° 2.914 (2011) e nº 

518 (2004) do Ministério da Saúde que dispõem sobre as normas de controle e vigilância da 

qualidade da água para consumo humano e os métodos utilizados nas análises, seguiram o 

manual descrito pela Fundação Nacional de Saúde. Os valores obtidos para os parâmetros 

estudados demonstram que as cacimbas da cidade de Arapiraca possuem índices de 

potabilidade acima dos valores permitidos pela portaria do ministério da saúde. 

Palavras–chave: potabilidade, água, consumo humano, análises, tratamento.  
 

EVALUATION PHYSICAL AND CHEMICAL QUALITY OF WELL WATER ARAPIRARA 

CITY 

 

ABSTRACT: The growth in consumption of water wells is mainly related to the drought 

suffered by many cities in the wild and Alagoas hinterland region. In the countryside and on 

the outskirts of cities is common to use ponds to meet the water supply needs and in many of 

these wells is observed irregularities on the sites that have been drilled in addition to not 

having control of their quality for human consumption, as water is vitally important to 

humans, evaluation of their quality is paramount to the health of the population. For a better 

understanding of water quality, the work has as main objective to analyze the physical and 

chemical parameters of the wells of water used for human consumption in the city of 

Arapiraca. We evaluated the main physico-chemical parameters (temperature, acidity, 

conductivity, turbidity, pH, temperature and total dissolved solids). The potability of water 

was evaluated according to the parameters established by ordinance No. 2,914 (2011) and 

No. 518 (2004) of the Ministry of Health which provide for the standards of control and 

surveillance of water quality for human consumption and the methods used in the analysis, 
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followed the instructions described by the National health Foundation. The values obtained 

for the studied parameters show that the Arapiraca city wells have potability rates above the 

levels allowed by order of the ministry of health. 

KEYWORDS: potability, water, human consumption, analysis, treatment. 
 

INTRODUÇÃO 

O Brasil, país que contém ricas reservas hidrográficas, ainda convive com falhas em seu 

sistema de saneamento básico e, muitas pessoas, apesar de ainda contarem com essa 

abundância, não consomem água tratada dentro dos padrões específicos para o uso humano. 

Estudo recente do banco nacional de desenvolvimento econômico e social (BNDES) sobre 

saneamento no Brasil indicou que 51% da população urbana (aproximadamente 63 milhões 

de pessoas) não são atendidas por rede de água dos sistemas de abastecimento e que 45% 

das águas tratadas distribuídas são desperdiçadas. A pesquisa constatou ainda a alarmante 

realidade de que 90% dos esgotos são lançados in natura nos solos e rios, sem qualquer 

tratamento. A falta de água potável e de saneamento básico provoca a morte de cerca de 4 

milhões de crianças anualmente, vitimadas por doenças de veiculação hídrica como a cólera, 

a diarreia, etc (AMBIENTE BRASIL, 2015). 

Embora o Brasil seja um país privilegiado no que diz respeito à distribuição de 

mananciais de água, possuindo um quinto das reservas mundiais de água potável, a má 

utilização e manutenção desses recursos podem trazer prejuízos a todo o ecossistema. Em 

geral, as áreas mais afastadas dos centros urbanos são as que menos contam com rede de 

água e esgoto, mas nada impede que poços sejam abertos aleatoriamente, em qualquer 

ponto, e que essa água seja utilizada das mais diversas maneiras (CORDEIRO, 2008). 

A água é indispensável para a vida humana e pode ser considerada a matéria-prima 

básica e imprescindível às diversas atividades do homem. Ela apresenta, quando não 

devidamente tratada ou manuseada, uma série de inconveniências tais como as doenças (REIS 

et al., 2013).  De acordo com cenário ambiental atual, vê-se diante de muitos impasses que 

têm feito do planeta um lugar cada vez mais inóspito para que seus habitantes vivam com 

qualidade. Entre os temas que assolam a crise do meio ambiente na contemporaneidade, a 

água tem suscitado várias questões, tanto com relação a seu mau uso quanto com a sua 

poluição.  A maior parte da reserva de água doce em nosso planeta não é encontrada em 

forma potável. As águas subterrâneas, na maioria das vezes provenientes de poços e 

cacimbas, geralmente são menos contaminadas por fatores biológicos e químicos do que os 
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mananciais superficiais, pois não ficam expostas aos diversos agentes poluentes (ECKHARDT 

et al., 2008). Porém, a diversificada utilização das águas subterrâneas é crescente e, com isso, 

aumenta a importância da qualidade dessas águas. Fatores como os esgotos domésticos e 

industriais e fertilizantes utilizados na agricultura, podem comprometer a qualidade dessas 

águas, tornando-as impróprias para consumo humano (SILVA, 2003).   

A contaminação das águas pode ocorrer por várias vertentes. Uma delas, relacionada à 

agricultura nas diversas regiões do país, é a poluição difusa, cujo controle é mais difícil. A 

poluição pontual se origina de resíduos sólidos e do lançamento de despejos industriais e 

urbanos; enquanto a poluição linear ocorre ao longo de estradas e vias férreas. Diante desse 

cenário, a água subterrânea vem assumindo uma importância cada vez mais relevante como 

fonte de abastecimento devido a uma série de fatores que restringem a utilização das águas 

superficiais, bem como ao crescente aumento dos custos da sua captação, adução e 

tratamento, a água subterrânea está sendo reconhecida como alternativa viável aos usuários 

e tem apresentado uso crescente nos últimos anos, obtidas através de poços e cacimbas 

(AMBIENTE BRASIL, 2015).  

O crescimento no consumo de águas de cacimbas está relacionado principalmente aos 

períodos de seca sofridos por muitas cidades da região do agreste e sertão alagoano, além do 

crescimento desordenado de algumas localidades que não contam com distribuição de água 

encanada pela rede de abastecimento. Na zona rural e na periferia das cidades é comum o 

uso de cacimbas para suprir as necessidades de abastecimento de água e em muitos destas 

cacimbas são observadas irregularidades sobre os locais em que foram perfuradas além de 

não possuírem controle de sua qualidade para o consumo humano, como a água tem 

importância vital para os seres humanos, a avaliação de sua qualidade é primordial para a 

saúde da população.  

O município de Arapiraca vem enfrentando este tipo de problema já que o mesmo 

possui uma zona rural sem acesso a saneamento básico e dependente da agricultura. Segundo 

a Secretaria de Estado da Saúde (SESAU) da cidade de Arapiraca, em razão da prolongada 

estiagem no Agreste e Sertão, muitas pessoas têm consumido água proveniente de fontes 

alternativas sem nenhuma análise da qualidade água.  Desta forma, este trabalho tem como 

objetivo geral analisar sob o aspecto físico-químico a potabilidade de águas subterrâneas 

oriundas de cacimbas da cidade de Arapiraca.  
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MATERIAL E MÉTODOS 

Todas as amostras foram colhidas em garrafas de polietileno acondicionadas em caixas 

isotérmicas e transportadas para o laboratório para realizar as análises físico-químicas. No 

momento da coleta foram catalogadas as informações sobre localização, profundidade, 

tempo de operação e observações necessárias sobre as cacimbas. As análises de pH, 

temperatura e condutividade elétrica das águas das cacimbas foram determinados de forma 

direta, através da leitura em peagâmetro modelo ATC, termômetro de mercúrio e 

condutivímetro portátil, respectivamente. As análises para determinar os parâmetros físico-

químicos sólidos totais dissolvidos, turbidez e acidez foram realizadas no laboratório de 

eletroquímica da universidade Federal de Alagoas e no laboratório de química da escola José 

Quintela Cavalcante. O teor de sólidos totais dissolvidos (STD) foi medido com um 

condutivímetro de bancada modelo mCA 150 com função STD, a turbidez das águas foi 

determinada por um turbidímetro digital HACH e a determinação da acidez das amostras 

foram realizadas pela titulação com hidróxido de sódio (NaOH) usando fenolftaleína como 

indicador. As análises dos diversos padrões de qualidade de águas foram realizadas com base 

nas orientações estabelecidas pelo Ministério da Saúde (Portaria n° 2.914, de 12 de dezembro 

de 2011 e portaria nº 518 de 25 de março de 2004) e os métodos utilizados nas análises, 

seguiram o manual descrito pela Fundação Nacional de Saúde (FUNASA, 2009).  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Para cada cacimba foram realizadas as análises de temperatura, pH, condutividade 

elétrica, sólidos totais dissolvidos, turbidez e acidez. Embora a medida de temperatura da 

água seja uma medida relativa, já que a temperatura da água entrará em equilíbrio com o 

ambiente, a análise da temperatura da água no poço artesiano/cacimba é importante, pois a 

temperatura tem uma grande influência no crescimento de fungos e protozoários. Alguns 

fungos e protozoários crescem em temperaturas na faixa de 40 a 85 ºC. As cacimbas analisadas 

apresentaram temperaturas entre 20 e 33 ºC.  

O pH é um parâmetro de caráter operacional que deve ser acompanhado para 

aperfeiçoar os processos de tratamento e preservar as tubulações contra corrosões ou 

entupimentos. Não tem risco sanitário associado diretamente à sua medida e a legislação 

recomenda que a faixa de pH na água distribuída esteja entre 6,0 a 9,5 (REIS, et al., 2013). Nas 

análises de pH das cacimbas verifica-se que a maioria apresenta pH ácido com valores fora 
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dos padrões de potabilidade determinada pelo ministério da saúde (Figura 1). Dentre as 26 

cacimbas estudadas apenas as cacimbas 14, 15, 18 e 24 apresentaram valores no intervalo 

desejado de qualidade para o consumo humano segundo a portaria do ministério da saúde. 
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Figura 1. Dados de pH das cacimbas da cidade de Arapiraca. 

 

A portaria do ministério da saúde estabelece o valor máximo para a condutividade 

elétrica de 200 S cm-1. As condutividades elétricas das amostras variaram de 145 a 1500S 

cm-1. Sendo uma média de 441 S cm-1 (Figura 2). Dentre as 26 cacimbas estudadas apenas as 

cacimbas 8, 10, 11, 16, 17, 18 e 19 apresentaram valores para condutividade elétrica dentro 

do padrão de potabilidade das portarias do ministério da saúde. 
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Figura 2. Dados de condutividade elétrica das cacimbas da cidade de Arapiraca. 

 

A turbidez indica a presença de sólidos dissolvidos em suspensão ou material em estado 

coloidal, sejam eles orgânicos ou inorgânicos (areia, argila) (MILANEZ, 2010). A turbidez tem 

sua importância no processo de tratamento da água, sendo um indicador sanitário e padrão 

organoléptico da água de consumo humano (FUNASA, 2013). Observou-se que, das 26 

amostras de águas estudadas, 21 apresentam valores superiores aos permitidos pela 

legislação brasileira (Figura 3). Nas análises dos sólidos totais dissolvidos (STD) foi verificado 

que apenas 10% das cacimbas analisadas apresentaram valores de acima do padrão de 

potabilidade da legislação do ministério da saúde (Figura 4). 
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Figura 3. Dados de turbidez das cacimbas da cidade de Arapiraca. 
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Figura 4. Dados de STD das cacimbas da cidade de Arapiraca. 

 

As águas com grau de acidez acima de 10 mg/L podem contribuir para a corrosão das 

estruturas metálicas e de materiais à base de cimento (tubos de fibrocimento) de um 

sistema de abastecimento de água e por essa razão o seu teor deve ser conhecido e controlado 

(OLIVEIRA, 2102). A acidez das amostras de água foram medidas por titulação com hidróxido 

de sódio. A análise de acidez revelou que todas as amostras analisadas apresentaram valores 
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acima dos 10 mg/L permitidos pela legislação, indicando que as águas possuem um elevado 

grau de acidez (Figura 5). 
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Figura 5. Dados de acidez das cacimbas da cidade de Arapiraca 

 

CONCLUSÕES 

Das cacimbas analisadas, a cacimba 20 é a que apresentam os valores dos parâmetros 

físico-químicos mais críticos, isso pode ser associado a sua localização próxima de uma fossa 

séptica, o que torna o caso ainda mais preocupante. A partir dos resultados encontrados com 

as análises dos parâmetros analisados é possível concluir que as águas destas cacimbas do 

município de Arapiraca estão fora dos padrões de potabilidade, segundo os valores máximos 

permitidos pelo Ministério da Saúde. Considerando os resultados levantados neste estudo, 

torna-se evidente a importância do monitoramento da qualidade destas águas para um 

consumo seguro. 
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RESUMO: Na tentativa de enfrentar os desafios urbanos oriundos do desenvolvimento 

acelerado das cidades e das ameaças à qualidade de vida dos seus habitantes, a literatura recente 

na área de tecnologia da informação e comunicação (TIC) lançou luz ao conceito de cidades 

inteligentes ou smart cities. As cidades inteligentes são consideradas urbes que trazem em si 

modos de sanar os problemas da população, tais como impactos ambientais, economia de 

energia, mobilidade, economia de água e várias outras questões, a partir da aplicação das 

tecnologias e da criação de espaços inteligentes, que alteram física, econômica e socialmente a 

vida urbana. Neste contexto, este artigo buscou avaliar qualitativamente o nível de maturidade 

no domínio de transporte urbano de uma capital do nordeste brasileiro a partir do modelo Br-

SCMM concebido para cidades inteligentes, assumindo como indicador o número de óbitos nos 

acidentes de trânsito. O desenho metodológico envolveu uma análise qualitativa dos dados 

obtidos por intermédio de entrevistas com os profissionais de TI ligados diretamente ao domínio 

de transporte do município estudado. 

Palavras–chave: Cidades Inteligentes, Modelos de Maturidade, Transporte Urbano. 

 

QUALITY ASSESSMENT OF TRANSIT INDICATOR IN SMART CITIES BASED ON 

MATURITY MODEL BR-SCMM 
 

ABSTRACT: In an attempt to address the urban challenges arising from the rapid development 

of cities and threats to quality of life of its inhabitants, the recent literature on information 

and communication technology (ICT) has shed light to the concept of smart cities. Smart cities 

are considered large cities that bring itself ways to address the population's problems, such as 

environmental, energy saving, mobility, water saving and various other issues, from the use 

of technology and the creation of intelligent spaces, that alter physical, economic and social 

urban life. In this context, this paper aims to assess the maturity level in urban transport 

domain of a Brazilian Northeast capital from Br-SCMM model designed for smart cities, taking 

as an indicator the number of deaths in traffic accidents. The research design involved a 

qualitative analysis from interviews with IT professionals directly to the municipal transport 

domain studied. 

KEYWORDS: Smart Cities, Maturity Models, Urban transport. 
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INTRODUÇÃO 

 

Visando superar os problemas e desafios das grandes áreas metropolitanas, Macadar e 

Freitas (2013) sugerem que políticas de cooperação e integração deveriam ser instituídas. Para 

alcançar os objetivos dessas políticas, esses autores apontam a tecnologia como meio para 

maximizar a cooperação entre os habitantes da cidade, inclusive os governantes. 

De fato, as pessoas querem viver em cidades que lhes ofereçam melhor qualidade de 

trabalho, estudo, vida e relações sociais e que sejam lugares capazes de suportar suas 

expectativas, individual ou coletiva, compatível com os recursos finitos do planeta e os direitos 

humanos (MACADAR; FREITAS, 2013 apud TOPPETA, 2010).  

A literatura recente na área de tecnologia da informação e comunicação (TIC) lançou luz 

ao conceito de cidades inteligentes na busca por sanar as dificuldades desencadeadas pelo 

desenvolvimento acelerado das mesmas. Uma cidade inteligente (CI) é compreendida neste 

estudo como uma urbe que traz em si modos de sanar problemas, como impactos ambientais, 

economia de energia, mobilidade, economia de água e várias outras questões, a partir da 

aplicação das Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) e da criação de espaços 

inteligentes, que alteram física, econômica e socialmente a vida urbana (FERNANDES; 

GAMA, 2006). 

Neste contexto, de acordo com Castiella (2014), há métodos de mensuração que podem 

auxiliar na compreensão do quão uma cidade pode ser considerada “inteligente”, com destaque 

para os modelos de maturidade.  Segundo esse autor, os modelos de maturidade de cidades 

inteligentes servem como ferramentas de planejamento da cidade, ou seja, estão ligados 

diretamente à compreensão da infraestrutura tecnológica e do funcionamento da cidade de 

forma mais intrínseca.  

É importante frisar que os modelos de maturidade são aplicados comumente na área de 

engenharia de software para avaliar processos de desenvolvimento. No contexto das cidades 

inteligentes, segue-se o mesmo princípio, pois estes modelos avaliam o quanto uma cidade é 

inteligente com relação ao uso das TICS em domínios específicos, que são eixos fundamentais 

de uma cidade capazes de serem melhorados pela própria tecnologia. 

O objetivo deste artigo foi aplicar empiricamente um modelo de maturidade de cidades 

inteligentes para avaliar qualitativamente o nível de maturidade tecnológica de uma capital do 

nordeste brasileiro, nesse caso Maceió-AL, utilizando como parâmetro o domínio de trânsito e 

o indicador de óbitos por acidente terrestre. Para tanto, foi adotado o modelo Brazilian Smart 

Cities Maturity Model (Br-SCMM), proposto por Afonso et.al (2015), que apresenta uma escala 



 

519 

 

Artigos         Ciências Exatas e da Terra 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

de cinco níveis para classificar uma CI, a saber: “S” (simplified), “M” (managed), “A” 

(applied), “R” (measured) e “T” (turned). O nível “S” é considerado o inicial, mas tais níveis 

não são incrementais, permitindo que as cidades sejam avaliadas em cada um dos níveis 

separadamente, observando estrategicamente qual seria o nível mais viável e em qual nível se 

alcançaria melhores condições urbanas, conforme explica o proponente do modelo. 

O Br-SCMM é descrito ainda como um modelo de maturidade criado com o objetivo de 

possibilitar que dados extraídos de bases de dados públicas possam ser utilizados para auxiliar 

os gestores municipais. O nível “S” do modelo, por exemplo, foi estabelecido considerando que 

possíveis melhorias na gestão urbana só podem ser alcançadas se forem definidos indicadores 

básicos para medição. Neste artigo, o indicador escolhido para medição foi o número de óbitos 

por acidentes de trânsito, que obedece aos critérios estabelecidos pelo Br-SCMM para um 

indicador básico, que são: a disponibilidade de informação pública para medição e a capacidade 

de serem relacionados com outras cidades ao redor do mundo (AFONSO et al., 2015). Assim, 

o objetivo do nível “S” é de que os gestores públicos possam avaliar os resultados demonstrados 

quantitativamente pelos indicadores e então possam criar políticas para soluções práticas de 

melhorias dos indicadores básicos da cidade. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

A estratégia adotada para a pesquisa foi o estudo de caso, circunscrito na cidade de 

Maceió-AL, coletando-se dados sobre a situação do domínio de transporte (números de 

veículos, acidentes e tecnologias utilizadas no trânsito). 

Com relação ao método científico, o trabalho adotou o método qualitativo, já que foram 

analisadas as tecnologias que estão implantadas na cidade a partir de entrevistas com técnicos 

dos órgãos responsáveis e que visavam sanar ou diminuir os problemas de trânsito, bem como 

pesquisou-se as possibilidades de otimização dessas tecnologias, além do surgimento de novas. 

Desta forma, ao analisar e interpretar as falas dos indivíduos entrevistados, assumiu-se nesta 

etapa que o próprio pesquisador é um dos instrumentos fundamentais da pesquisa, como 

coletores de dados e informações, corroborando com a postura científica qualitativa. 

A coleta de dados se deu a partir de entrevistas realizadas com funcionários públicos das 

áreas de tecnologias e trânsito da cidade de Maceió, como também com outros profissionais 

ligados diretamente ao indicador de trânsito do município. Todos os órgãos responsáveis por 

regular o trânsito da cidade foram visitados no período de junho a julho de 2015, 

presencialmente e por telefone, totalizando 11 (onze) entrevistas. As perguntas seguiram um 

roteiro pré-definido em um instrumento de coleta de dados, sendo que o anonimato dos 
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entrevistados foi garantido. O quadro a seguir resume as entrevistas que foram realizadas, 

identificando os sujeitos da pesquisa por letras. 

Quadro 1. Entrevistas realizadas na pesquisa. 

Sujeito Cargo Órgão 

A 

 

Supervisor Técnico de Sistemas Secretaria de Defesa Social 

B Supervisor Militar do Sistema de Videomonitoramento Secretaria de Defesa Social 

C Analista de Sistemas Instituto de Tecnologia de Alagoas 

D Suporte de TI Superintendência Municipal de Trânsito 

E Diretora de Educação de Trânsito Superintendência Municipal de Trânsito 

F Coordenadora de Campanhas Educativas Superintendência Municipal de Trânsito 

G Agente de Trânsito Superintendência Municipal de Trânsito 

H Coordenador de Sinalização Semafórica Superintendência Municipal de Trânsito 

I Diretor de Operações de Trânsito Superintendência Municipal de Trânsito 

J Estagiário do Sistema para Transporte Coletivo Superintendência Municipal de Trânsito 

K Coordenador de Instalações Empresa terceirizada de TI 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Com relação aos dados sobre os problemas de trânsito de Maceió-AL, adotou-se a 

publicação do “Anuário de Indicadores do Detran-AL 2011/2012”. Como resultado desta 

pesquisa documental, só no ano de 2011, foram colocados na frota de Maceió algo em torno de 

60 veículos diariamente, dividindo esses números em 27 automóveis e 18 

motocicletas/motonetas e 15 de outros tipos de veículos. O crescimento da frota representa, em 

dez anos (2002-2012), 25 veículos a mais diariamente circulando nas ruas de Maceió, 

demandando mais de 54.000 m² de área urbana. 

Ainda, somente em 2011, foram emitidas quase 800 mil guias de atendimento, o que dá 

uma ideia de quantos atendimentos foram realizados pelo órgão de trânsito DETRAN-AL. O 

documento do Anuário também sinaliza que os acidentes em Maceió representam um prejuízo 

de R$ 29.900.736,00, que é a soma dos custos dos acidentes com vítimas, cujo custo individual 
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é em torno de R$ 35.136,00. Somando com os valores dos custos totais dos acidentes que 

acontecem nas rodovias federais (R$ 139.015.680,0) e nas rodovias estaduais (R$ 74.820.470, 

00), alcança-se um total de prejuízo ao erário de R$ 251.392.800,00.  

Conforme o exposto, o quadro do trânsito da cidade de Maceió não é animador, pois o 

indicador utilizado no modelo está diretamente ligado a um risco de morte ao qual os habitantes 

da capital estão expostos todos os dias. Assim, foram realizadas visitas aos órgãos públicos 

competentes para elucidar a aplicação da tecnologia da comunicação e informação neste 

contexto, conforme é discutido nas subseções seguintes. 

 
Tecnologia de Videomonitoramento da Secretaria de Defesa Social 

 

De acordo com o entrevistado A, o sistema de videomonitoramento da SEDS é formado no 

momento por 107 câmeras, que estão instaladas em pontos específicos da cidade, interconectadas 

por uma malha de 150 km de fibra óptica, 

aérea, que percorre da chamada “parte alta” da Cidade (Tabuleiro dos Martins), passando pelas 

principais vias da cidade e percorrendo o litoral.  

O percurso da malha de fibra óptica cresceu 15 km em três anos, de acordo com o entrevistado 

C. Na figura 1, é possível visualizar um mapa da malha de fibra óptica, quando ela abrangia ainda 135 

km. Apesar de a divulgação oficial informar na figura 2 ser a malha de Alagoas, trata-se da malha de 

Maceió. 

 

Figura 1 - Mapa da rede de fibra ótica do sistema de videomonitoramento 
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Existem dois tipos de câmeras: móveis e fixas. É utilizado nas câmeras fixas o Sistema Optical 

Character Recognition (OCR) que possibilita visualização noturna e resolução de imagem satisfatória. 

As imagens são capturadas pelo OCR em segundos e enviadas para os computadores no Centro de 

Monitoramento, que utilizam um software denominado Apolo, que integra o OCR ao banco de dados 

do DETRAN. No mesmo momento em que é exibida a imagem é apresentado um histórico do veículo, 

informando o tipo de carro, a cor, as infrações, se há bloqueio administrativo ou judicial, apresentando 

situação de IPVA, se é um carro roubado, etc. Tais dados são armazenados em servidores físicos, no 

datacenter do ITEC. Ou seja, as câmeras fixas são utilizadas especialmente para monitoramento do 

trânsito e suas ocorrências. 

Já as câmeras móveis são utilizadas para atividades mais direcionadas a segurança pública e 

utilizam um sistema chamado Securos Enterprise. De acordo com o entrevistado C, foi implantado o 

backbone (rede principal) de maneira que ramificações pudessem ser feitas aos poucos, expandido o 

sistema pela cidade, como aconteceu há pouco tempo, aumentando a malha de 135 km para 150 km. 

  

Figura 2 - Centro de Controle Operacional – SEDS 

 

Tecnologias da SMTT 
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São ao todo 248 câmeras, que abrangem quase toda a cidade. É instalado na rua um kit que 

contém a câmera em si e um DVR - gravador de vídeo digital, que armazena as imagens e envia para a 

Central de Monitoramento da SMTT via onda de rádio, em tempo real. As câmeras conseguem abrir 

um ângulo de 90º, tendo um alcance de 30m nitidamente, podendo alcançar a rua inteira. 

Figura 3 - Centro de Videomonitoramento - SMTT 

 

De acordo com o entrevistado G, as câmeras são monitoradas por dois sistemas chamados SIM 

e DSS. As imagens captadas por elas chegam primeiro na SERVIPA (empresa terceirizada que 

administra o sistema) para só depois ser repassada para a central. Existem câmeras móveis, porém no 

momento só estão instaladas na região dos bairros Jacintinho e do Cleto Campelo. O sistema abrange 

quase toda a Cidade, mas regiões como os bairros de Ponta Grossa e Santos Dumont, por exemplo, 

ainda não foram contempladas.  

A pesquisa na SMTT prosseguiu junto aos setores Diretoria de Sinalização de Trânsito (DISIN) 

e Diretoria de operações de Trânsito. De acordo com o entrevistado H, o sincronismo nos semáforos 

já foi feito antes através de cabos. Hoje, esse controle é feito via GPS, com comunicação entre 

máquinas. 

Cada máquina tem sua programação atualizada através de GPS para realizar o sincronismo nos 

semáforos e cada uma possui um relógio, sendo que existem planos de programação de semáforo 

armazenados na CPU de cada máquina e ajustados ao calendário do GPS, que também atualiza a hora 

das máquinas via satélite.  

Desse modo, na velocidade de 50 km, se tem a contagem de quantos segundos o condutor 

gasta de ponto a ponto da cidade, contemplado por semáforos. Se o condutor conseguir se manter a 

50 km, naquele trecho, ele só encontrará sinais verdes e chegará mais rápido. É a chamada onda verde, 

que contribui para a não formação de congestionamentos, de interrupção de vias, caos, stress e outros 

problemas.  “O videomonitoramento não interfere diretamente nos acidentes, mas contribui para a 
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diminuição destes a partir da hora em que os condutores passam, ao saber que estão sendo 

monitorados ou observados, a respeitar mais as sinalizações e manter a prudência no trânsito” disse 

o diretor de operações de trânsito. 

Em 2014, foram inaugurados o videomonitoramento específico para transporte coletivo e 

implantado o aplicativo Cittamobi, desenvolvido pela empresa Cittati Tecnologia e adquirido pela 

SMTT. 

Para o aplicativo funcionar, explicou o entrevistado J, primeiramente é realizado um 

mapeamento dos pontos de parada de uma cidade. Em seguida, são realizados os cadastros das linhas 

de ônibus da cidade e as empresas que as operam, dos veículos e dos horários de passagem. O próximo 

passo é instalar nos ônibus transmissores para possibilitar que a localização destes seja coletada por 

GPS e enviada constantemente por sinal de celular, na tecnologia GPRS, para os servidores da central. 

Essas informações são coletadas pelos servidores da central e armazenadas numa base de dados, 

ficando disponíveis para manipulação. O tempo todo são realizados cálculos utilizando variáveis como 

trânsito, posição do veículo e linhas cadastradas para gerar a chegada e a saída dos ônibus em cada 

ponto mapeado. Após isso, as previsões dos ônibus ficam prontas para utilização dos usuários. Quando 

ocorrem alterações nos pontos, nos horários ou linhas, a base de dados é atualizada e as previsões são 

recalculadas. 

Figura 4 - Funcionamento do aplicativo Cittamobi. 

 

CONCLUSÕES 

A partir dos dados levantados, conclui-se que a cidade de Maceió-AL ainda precisa 

desenvolver bastante a relação entre governo, tecnologias da informação, ambiente e população 

para realizar algo em prol do aumento do nível de inteligência da cidade no domínio trânsito. 

Foram mencionadas nas entrevistas algumas dificuldades sobre material precário de trabalho, 

falta de pessoal e de integração entre os sistemas, além de investimento para melhores 

condições de informatização do domínio de transportes da Cidade.  
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Sendo assim, nesse domínio e no indicador pesquisados, a cidade ainda não pode ser 

considerada detentora de um trânsito inteligente. Precisa ainda melhorar nesse indicador básico, 

aumentar sua capacidade de gestão para só então ter condições de ser avaliada nos níveis 

seguintes do Br-SCMM.  

Uma das sugestões desta pesquisa, como trabalho futuro, é o desenvolvimento de uma 

aplicação que traga informações sobre sinalização e outros elementos de educação, mas também 

sobre vias mais perigosas, riscos de engarrafamentos, horários de pico e de risco em trechos, 

condições de tráfego na chuva e etc. Outra sugestão é a criação de uma aplicação web baseada 

nos procedimentos do Br-SCMM, levando em consideração os cinco níveis do modelo e suas 

especificidades de avaliação.   

Finalmente, a avaliação de Maceió dentro do indicador de trânsito e a quantificação de 

sua inteligência servem não somente para levar aos gestores informações sobre as condições da 

Capital alagoana naquele eixo e as possíveis melhorias empregadas com as TICs, mas também 

para iniciar um caminho de futuras pesquisas sobre a qualidade de vida de outras cidades do 

mesmo porte, capitais de Estado ou não, e do uso desses mecanismos como o modelo de 

maturidade para fornecer caminhos importantes para o desenvolvimento e melhor qualidade de 

vida nesses municípios. 
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RESUMO: A partir da observação da maneira como o ensino de Química se desenvolve nas 

escolas do ensino básico brasileiro, nota-se que existe uma falta de interesse de muitos 

estudantes pelos conteúdos explorados, além de adquir uma imagem completamente 

distorcida sobre a mesma, chegando ao ponto de dizer não fazer parte de seu cotidiano. Este 

trabalho objetivou desenvolver uma proposta metodológica para facilitar a compreensão e 

despertar o interesse sobre a química e suas consequências ao meio ambiente (quando usada 

incorretamente) de forma lúdica.  Esta proposta metodológica foi executada com alunos dos 

ensinos fundamental (9º ano) e médio (1º e 2º anos) do Colégio Estadual Professora Glorita 

Portugal, em São Cristóvão/SE, nas aulas referentes ao PIBID/Química/IFS. Os resultados 

obtidos mostraram-se satisfatórios, pois os alunos demonstraram interesse pela temática 

abordada e também compreensão da mesma. 

Palavras–chave: ensino, química, lúdico. 

 

 

CHEMICAL BANK: A GAME ENVIRONMENT 
 

ABSTRACT:  From the observation of the way the teaching of chemistry is developed in schools 

of the Brazilian basic education, note that there is a lack of interest in many students operated 

by content, in addition to acquiring a completely distorted picture on it to the point to say no 

part of their daily lives. This study aimed to develop a methodology to facilitate the 

understanding and arouse the interest of the chemical and its consequences to the 

environment (when used incorrectly) in a playful manner. This methodological approach was 

performed with students of the fundamental teachings (9th year) and medium (1st and 2nd 

years) State School Professor Glorita Portugal in São Cristóvão / SE, in classes for the PIBID / 

Chemistry / IFS. The results were satisfactory, as the students showed interest in the selected 

theme and also understanding of it. 

 

KEYWORDS: education, chemistry, playful. 

 

INTRODUÇÃO 

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN‘s) aprendizagem de 

Química deve possibilitar aos alunos a compreensão das transformações químicas que 

ocorrem no mundo físico de forma abrangente e integrada, para que estes possam julgar com 

fundamentos, as informações adquiridas na mídia, na escola, com pessoas, etc. A partir daí, o 
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aluno tomará sua decisão e dessa forma, interagirá com o mundo enquanto indivíduo e 

cidadão (PCN's. MEC/SEMTEC, 1999). 

A partir da observação da maneira como o ensino de Química se desenvolve nas 

escolas do ensino básico brasileiro, nota-se que existe uma falta de interesse de muitos 

estudantes pelos conteúdos explorados nessa disciplina, além de que eles adquirem uma 

imagem completamente distorcida sobre a mesma, chegando ao ponto de considerá-la não 

fazer parte de seu cotidiano (PORTO, 2013). 

As velhas estratégias de ensino como o quadro e giz/pincel, são insuficientes em 

assegurar que os discentes, realmente aprendam os conceitos científicos. Por essa razão 

temos a consciência de que o ensino de química deva ser trabalhado com o objetivo de 

despertar o interesse por conteúdos muitas vezes abstratos e aparentemente sem nenhuma 

relação com o dia-a-dia do alunado. Os caminhos para a mudança são conhecidos: vontade 

política e compromisso com a escola pública de qualidade (PONTES et. al.,2008).  

Os jogos químicos são uma forma de facilitar a aprendizagem, assim como despertar o 

interesse pela química disciplina. Segundo Cunha (2012) um jogo pode ser considerado 

educativo quando mantém um equilíbrio entre duas funções: a lúdica e a educativa. A lúdica 

está relacionada ao caráter de diversão e prazer que um jogo propicia. A educativa se refere 

à apreensão de conhecimentos, habilidade e saberes Kishimoto (1996).  

Cunha (2012) considera os jogos didáticos como o resultado de interações linguísticas 

diversas em termos de características e ações lúdicas, ou seja, atividades lúdicas que implicam 

no prazer, no divertimento, na liberdade e na voluntariedade, que contenham um sistema de 

regras claras e explícitas e que tenham um lugar delimitado onde possa agir: um espaço ou 

um brinquedo. 

Pensando-se em um jogo educativo e também na necessidade e importância da 

aprendizagem da química, objetivou-se desenvolver  uma proposta metodológica para 

facilitar a abordagem em diversos conteúdos químicos vistos em sala de aula. A dinâmica do 

jogo traz um QUIZ de perguntas e respostas que pode ser facilmente adaptado desde os 

conteúdos cobrados nas turmas de 9º ano os de ensino médio a cada novos temas abordados 

pelo docentes em sala de aula. Com o Banco da Química pretende-se estimular o aluno a uma 

competição saudável, despertar o interesse do aluno quanto aos temas químicos, assim como 

uma promover a interação aluno-professor. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

O jogo Banco da Química foi executado com alunos dos ensinos fundamental (9º ano) 

e médio (1º e 2º anos) do Colégio Estadual Professora Glorita Portugal, em São Cristóvão/SE, 

em aulas referentes ao PIBID/Química/IFS. 

A elaboração do Banco da Química, foi dividida em duas fases. Na primeira, antes da 

aplicação do jogo, a temática “Lixo e RSU (Resíduos Sólidos Urbanos)” foi trabalhada com os 

alunos por meio de: questionário prévio, textos, vídeos e  questões do ENEM (Exame Nacional 

do Ensino Médio). Estas tinham por objetivo esclarecer concepções errôneas dos alunos, 

assim como, capacitá-los para o jogo Banco da Química. 

O Banco da Química é composto por: um tabuleiro, quatro peões, um dado, fichinhas 

plásticas, oitenta e quatro cédulas, trinta perguntas referentes ao tema trabalhado. 

A execução da partida consiste em cada jogador lançar o dado, aquele que obtiver 

maior pontuação inicia a disputa. Antes de começar a competição, cada jogador recebe do 

banco $ 1 030,00.  

No tabuleiro há três tipos de casas. As casas surpresa podem trazer vantagens ou 

desvantagens ao jogador (Ex. “Fique uma rodada sem jogar”, “Jogue novamente”, “Pague $ 

50,00 a cada jogador”, “Receba $30,00 de cada jogador”. As de propriedades e companhias, 

são casas que poderão ser compradas pelo jogador e quando outro participante parar nela 

terá que pagar a quantia determinada no tabuleiro. 

Quando participante para em uma casa com o ponto de interrogação (?), deve 

responder a uma pergunta sobre o tema abordado.  Se a resposta for coerente, recebe $ 50,00 

do banco. Sendo a resposta incoerente, paga ao banco $ 50,00. 

A dinâmica consiste lançar o dado e avançar a quantidade de casas indicadas pelo 

dado. Na casa em que o jogador parar deverá seguir as instruções acima citadas. O primeiro 

participante que perder todo o seu dinheiro e suas propriedades será eliminado do jogo. A 

partida termina quando sobrar apenas um jogador o qual será o vencedor; ou no tempo 

determinado pelo aplicador da dinâmica. 

Na segunda fase, a temática em tela foi “Atmosfera”; também foram utilizados 

questionários prévio, textos, vídeos, questões do ENEM. Agora, além das indagações sobre 

“Atmosfera”, revisou-se o tema “Lixo e RSU” por meio das perguntas utilizadas no jogo. O 

banco de questões foi aumentado, questionamentos sobre a química foram inseridos. 
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As casas de Ponto de Interrogação sofreram mudanças. Agora, quando o jogador para 

nesta casa, se responder de maneira correta, recebe $ 100,00 do banco; resposta incompleta 

recebe $ 50,00; não respondeu ou deu uma resposta desconexa, paga $ 50,00. 

Vale ressaltar que todas as questões respondidas de forma errada ou incompleta no 

decorrer das partidas, foram esclarecidas com os alunos. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Na fase 01, os alunos buscavam responder às perguntas para que assim pudessem 

adquirir mais dinheiro. Observou-se que quando um dos participantes não sabia a resposta, 

os demais se prontificavam para responder. 

Notou-se algumas dificuldades por parte dos alunos para responder questões como: 

“O processo kraft é uma das etapas da produção do papel. Nele, os cavacos de madeira são 

submetidos à reação com uma solução contendo hidróxido de sódio e sulfeto de sódio. Qual a 

fórmula química do hidróxido de sódio e do sulfeto de sódio?” os alunos não tiveram resposta. 

A mesma foi então explicada pelas aplicadoras do jogo. 

Outra pergunta feita foi “Cite pelos menos três elementos traço que podem ser 

encontrados no chorume”. Pôde-se perceber que os alunos não compreendiam o que eram 

elementos traço e também não conseguiam identificar os metais na tabela periódica.  

Perguntas como: “Cite algumas formas de reduzir a quantidade de lixo em sua cidade.”; 

e “Qual a diferença entre lixões e aterro sanitário?” foram respondidas com maior facilidade 

pelos discentes. 

Os alunos demonstraram interesse pela temática abordada, entretanto não 

conseguiam associar que as práticas do cotidiano, como jogar pilhas e baterias no lixo comum 

e jogar uma simples embalagem na rua poderiam prejudicar o meio ambiente. Afinal, ali estão 

presentes elementos tóxicos ou são materiais de difícil degradação. 

Percebeu-se que o jogo teve uma duração longa e tinham poucas perguntas, diante 

disso, na fase 02, aumentou-se o banco de questões e ajustou-se o tempo de duração da 

partida; observou-se que o jogo ficou mais dinâmico. Notou-se um avanço na compreensão 

de alguns conteúdos químicos, como: transformações química, mudanças de estados físicos, 

separação de misturas, átomos e elementos.  

Já temáticas como ligações químicas e nomenclatura de ácidos e bases requerem um 

reforço; houve avanço, mas pode-se melhorar. Os temas voltados ao meio ambiente 
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apresentaram melhores resultados, possivelmente, devido ao maior acesso a essas 

informações (jornais, revistas, telejornais e outros meios de comunicação).  

   
Figura 1. Evolução Conceitual dos conteúdos químicos e ambientais.  

 

 A Figura 1 retrata a evolução conceitual dos discentes, dentre os 20 alunos avaliados 

(com questionários de concepções prévias), 25% respondeu as questões sobre transformações 

químicas e efeito estufa de maneira coerente; 20% as de separação de misturas e reciclagem; as 

indagações sobre mudança de estados físicos foram respondidas de forma coerente por 30% 

dos alunos. O tema Lixo foi o q apresentou melhores resultados (na análise inicial). 

 Dentre os temas, átomos e elementos, ligações químicas e nomenclatura de ácidos e 

bases (5%, 10% e 5%, respectivamente) são os que apresentaram menores resultados, indicando 

assim, a necessidade de trabalhar com mais atenção esses conteúdos. 

 Após a realização das atividades pôde-se notar que todas as temáticas apresentaram 

evolução conceitual. Todavia, os assuntos ligações químicas e nomenclatura de ácidos e bases 

não evoluíram tanto. 

 

CONCLUSÕES 

Com o jogo Banco da Química pôde-se notar que os resultados foram satisfatórios. 

Percebeu-se que os alunos demonstraram interesse sobre a temática em tela, mas os 

discentes não conseguiam associar que as práticas do cotidiano poderiam prejudicar o meio 

ambiente. 
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Constatou-se também as diferentes linhas pensamento em relação à administração do 

dinheiro por parte de cada equipe. Assim como uma competição saudável e ótima relação 

entre alunos e professoras. 

Na fase 01, verificou-se a necessidade de uma revisão do jogo pretendendo-se assim, 

aumentar a quantidade de questões para atender melhor as necessidades dos estudantes. 

Para a fase 02 os devidos ajustes foram executados, observando-se assim, uma evolução 

conceitual por parte do alunado. 

 Verifica-se ainda, a necessidade de aumentar a quantidade de questões para que o Banco 

da Química possa atender discentes de outros níveis acadêmicos. 
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RESUMO: Os sistemas de reconhecimento facial vêm ganhando cada vez mais espaço na área 

de sistemas de segurança e de controle de acesso para a identificação pessoal. Mas, esses 

sistemas são limitados devido às condições de ambiente, técnicas de extração de atributos e de 

detecção. Dentro desse contexto, o objetivo do trabalho foi o desenvolvimento de um algoritmo 

capaz de realizar reconhecimento facial a partir de atributos faciais, adquiridos com o descritor 

visual LBP (Local Binary Pattern), dentro da área de Visão Computacional. Inicialmente, as 

imagens de entrada foram capturadas por uma câmera digital. O próximo passo foi detectar a 

face pela técnica de Viola-Jones. Após esse processo, foram aplicadas técnicas de pré-

processamento e em seguida a extração de atributos faciais através do descritor visual LBP. Os 

atributos são utilizados para realizar o reconhecimento facial, e este é feito através do 

classificador KNN (K-Nearest Neighbor). Durante o processo, foram utilizados dois modelos 

para a técnica de LBP, o modelo 8,1 e o 8,2, onde os testes efetuados com os mesmos 

alcançaram uma taxa de acerto acima de 98%. Devido à alta taxa de acerto, o algoritmo pode 

ser viável para a inserção em sistemas de controle de acesso ou de identificação pessoal. 

Palavras–chave: classificador, detector, imagem, reconhecimento facial, visão computacional 

 

FACIAL BIOMETRICS WITH USE OF VISUAL DESCRIPTOR LBP – LOCAL BINARY 

PATTERN 
 

ABSTRACT: The facial recognition systems are gaining more and more space in the area of 

security systems and access control for personal identification. But, these systems are limited 

due to environmental conditions, feature extraction techniques and detection. In this context, 

the objective of this study was to develop an algorithm capable of performing facial 

recognition from facial attributes, acquired with the visual descriptor LBP (Local Binary 

Pattern) within the Computer Vision area. Initially, the input images were captured by a digital 

camera. The next step was to detect the face by Viola-Jones technique. After this process, pre-

processing techniques and then were applied to the extraction of facial attributes by visual 

descriptor LBP. Attributes are used to conduct facial recognition, and this is done through the 

classifier KNN (K-Nearest Neighbor). During the process, two models were used for the LBP 

technique, the model 8,1 and 8,2, where the tests performed with the same achieved a 

success rate of over 98%. Due to the high rate of accuracy, the algorithm may be feasible for 

inclusion in access or personal identification control systems. 

KEYWORDS: classifier, detector, image, facial recognition, computer vision 

 

INTRODUÇÃO 

A visão é um componente essencial dos seres vivos e também, um dos cinco sentidos que 

permite aos mesmos a capacidade para aprimorarem a percepção do mundo. Criar padrões de 
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reconhecimento pode ser uma tarefa relativamente fácil para os seres vivos, mas é um processo 

complexo na área da computação. 

Os primeiros trabalhos de reconhecimento de face na engenharia surgiram na década de 

1960. Alguns destes incluem estudos sobre expressões faciais, mas a investigação sobre o 

reconhecimento automático de rostos teve início na década de 1970 (PONTES, 2013). 

A face é um dos traços biométricos menos intrusivos. O problema do reconhecimento de 

faces em vídeo ou fotos não é trivial, pois existem muitos fatores que influenciam na detecção 

e no reconhecimento, tais como: iluminação, posição da face, imagem ao fundo e diferentes 

expressões faciais. Assim, é comum encontrar na literatura sistemas de reconhecimento de faces 

em ambientes controlados (MARINHO, 2012) e (SINGH et al., 2010). 

Nas metodologias utilizadas em reconhecimento de faces o importante é definir 

parâmetros, para que o sistema possua uma taxa de confiabilidade alta e que não gere 

ambiguidades, tornando assim viável o uso do sistema. Este projeto utilizou dos estudos sobre 

o descritor visual LBP (Local Binary Pattern ou padrão binário local), e de sua atuação para 

gerar os atributos faciais, por ser um algoritmo de textura muito robusto e computacionalmente 

simples, um modelo antigo, mas com aplicação recente na área de sistemas de classificação. 

Além disso, projetos com autenticação remota que utilizem biometria facial como chave 

de identificação são exemplos de trabalhos motivadores, apesar de existirem muitos trabalhos 

na área de reconhecimento de faces, existem poucas aplicações para controle de acesso 

(MORAES, 2011). 

Neste contexto, o objetivo deste trabalho foi o desenvolvimento de um algoritmo capaz 

de realizar reconhecimento facial a partir de atributos faciais, adquiridos com o descritor visual 

LBP, dentro do campo da Visão Computacional, e que sua aplicação fosse viável, do ponto de 

vista econômico e social, em sistemas de controle de acesso ou identificação pessoal. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O presente projeto de pesquisa foi desenvolvido mediante a análise de materiais sobre 

assuntos e estudos na área de reconhecimento facial e visão computacional, tendo como foco a 

assimilação de técnicas e processos que são usados para tais atividades. 

Foi definida como ferramenta para construção deste projeto a linguagem de programação 

C++, por ser uma linguagem de alto nível, altamente eficiente e que proporciona um controle 

real das operações de baixo nível da máquina, tornando o projeto mais flexível e com maior 

velocidade de operação (SNAITH, 1999). O software Visual Studio da Microsoft foi escolhido 

como ambiente de desenvolvimento do projeto por ser um ambiente robusto e amigável. 
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Para se trabalhar com Processamento Digital de Imagens (PDI) é desejável utilizar 

bibliotecas de funções computacionais com foco nesta área. A ferramenta então utilizada para 

desenvolver o projeto foi a OPENCV (Open Source Computer Vision Library) uma biblioteca 

multiplataforma desenvolvida pela Intel com intuito de desenvolvimento de projetos em Visão 

Computacional (BRADSKI e KAEHLER, 2008). 

Um sistema de reconhecimento facial comum possui, basicamente, seis etapas como 

demonstrados na Figura 1, e descritos a seguir. 

 

 
Figura 1. Diagrama de blocos com as etapas de um sistema com Visão 

Computacional. IFCE, 2016. 

 

Aquisição de imagens 

A aquisição de imagens foi feita com capturas de fotos usando a webcam (câmera digital 

por definição) de um notebook Sim+ da Positivo. A câmera possui um valor de 1.3 Mega pixels 

de resolução. Um banco de imagens foi construído com o intuito de usar as mesmas imagens 

para mais de um modelo LBP, pois, assim, houve a possibilidade de se averiguar qual dos 

modelos propostos obtiveram melhores resultados. O cadastro de indivíduos no banco de fotos 

foi feito em condições ambientais adversas, tais como: influência de luminosidade, onde se 

utilizou luz natural e artificial, influências de horário, onde houve cadastro ao dia e a noite e 

condições de ambiente aberto e fechado. O intuito desta variedade foi de desenvolver um 

algoritmo capaz de se adaptar as diferentes situações ambientais que, por ventura, possa vir a 

encontrar. 

 

Segmentação da face 

A técnica para fazer o reconhecimento facial computacional foi definida como sendo o 

detector de Viola-Jones, um detector que agrega determinados processos para identificação de 

uma face, baseado em um algoritmo de análise de imagens em cascata, o qual varre toda a 

imagem, procurando por pontos que caracterizam um rosto (VIOLA E JONES, 2004). 
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O processo Inicia-se com a etapa de normalização das imagens de entrada, pois para que 

se possa ter uma maior taxa de precisão em um projeto deste nível é necessário que todos os 

valores possuam pouca ou nenhuma variação por influência de ambiente não controlado. 

A etapa de normalização é construída, inicialmente, avaliando-se a questão do 

posicionamento frente à câmera, pois uma pessoa que se desloca espacialmente frente à mesma, 

gera frames com faces maiores ou menores dependendo da distância. Para todo caso, o processo 

é corrigido, mesmo que a pessoa frente à câmera se mova espacialmente. É necessário corrigir 

também, o eixo de inclinação da cabeça da pessoa frente à câmera, assim, com o uso de 

ferramentas matemáticas de trigonometria foi possível corrigir este ângulo de inclinação. 

Para finalizar a etapa de normalização, há o processo de recorte final da face, onde este 

gera imagens com apenas dados mais relevantes a serem analisados da face em questão, ou seja, 

uma parametrização de recorte para todos os rostos. Utiliza-se algumas razões e medidas 

utilizadas em Amaral, et al. (2008), como a razão áurea representada pela letra Φ (phi), onde Φ 

= 1,618, para estabelecer uma relação entre as medidas nas imagens frontais de faces. Aplicou-

se, com relação à posição da pupila, a proporção x/2*Φ para as margens lateral e superior e a 

proporção 2*Φ para margem inferior, assim todo o recorte executado representa na imagem de 

saída apenas os dados mais relevantes do rosto. 

 

Pré-processamento 

Toda imagem está submetida a sofrer influências do ambiente, seja por iluminação 

variável, ou outros fatores que condizem ao ambiente externo não controlado (AMARAL, et 

al., 2008). Então, é necessária uma etapa de pré-processamento, onde existe o tratamento das 

imagens pós-normalização. O primeiro passo é converter a imagem para tons de cinza, uma 

imagem em tons de cinza possui apenas um canal, tornando o processo mais ágil. 

Após a conversão, é necessário atribuir um gama à imagem, pois este processo é essencial 

para realçar ainda mais os pontos da imagem, tornando o que é escuro mais escuro e o que é 

claro mais claro. É aplicado, então, um valor gama de 0,2, baseado em (Gonzalez e Woods, 

2010) e (Araujo, 2010). 

Após este passo é necessário aplicar um filtro Dog (Diference of gaussian), que utiliza 

um desfoque gaussiano de dois valores e depois aplica uma diferença entre os mesmos, gerando 

uma imagem com frequências altas, um filtro passa-alta. A imagem gerada é subtraída pela 

imagem anterior ao processo gaussiano, finalizando a etapa Dog, gerando uma imagem com 

valores mais realçados dos contornos de bordas e outras características presentes na imagem. 
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Para finalizar a etapa de pré-processamento, aplica-se em todas as saídas do filtro Dog 

uma equalização de histograma, que é uma ação para mudar a distribuição dos valores de 

ocorrência em um histograma, permitindo uma redução das diferenças acentuadas e realçando 

detalhes não visíveis anteriormente (AMARAL, et al., 2008). 

O processo de pré-processamento e recorte final é mostrado na Figura 2, logo abaixo. 

 

 
Figura 2. Etapas de pré-processamento: escala de cinza; aplicação gama; aplicação 

Dog; equalização de histograma da imagem. IFCE, 2016. 
 

Codificação de atributos 

Após passar pelo pré-processamento, o frame em questão é dividido em sub-regiões e a 

partir desta divisão ele passa pelo processo LBP. Como padrão, temos uma divisão da imagem 

de 4x4 com 16 sub-regiões, assim, possuímos o equivalente de 928 atributos faciais para cada 

frame cadastrado. 

O processo para aquisição de atributos definido para este projeto foi o LBP, onde cada 

pixel da imagem é trabalhado, fazendo com que seja gerado um valor binário para os mesmos. 

Estes valores ainda definem a classificação de um pixel em uma categoria uniforme ou não 

uniforme. Apenas os valores úteis ao processo são os valores uniformes encontrados na 

varredura de determinada face, pois estes serões os atributos faciais retirados no processo para 

o devido cadastrado e, a partir deles, a identificação ser alcançada. 

O processo de aquisição de atributos foi feito com dois modelos. O tipo LBP 8,1, onde o 

processo inclui trabalhar com uma matriz de pixels no qual é trabalhado um pixel central e 

todos os seus oito vizinhos e o LBP do tipo 8,2, onde o número de vizinhos analisados é maior, 

havendo, primeiramente, uma média de quatro valores entre os pixels dos cantos, depois, a 

aquisição do valor dos pixels mais afastados do centro. 

 

Classificação 

Um modelo de classificador deve ser inserido em um projeto de reconhecimento baseado 

em visão computacional, pois é a ferramenta fundamental para o processo de classificação de 
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atributos extraídos de uma imagem. Devido à simplicidade e a eficiência, o modelo utilizado 

neste projeto foi o KNN (K-Nearest Neighbor). 

O KNN é um classificador onde o aprendizado é baseado na analogia. O modelo é uma 

variação do algoritmo 1NN(1-Nearest Neighbor), onde o mesmo faz uso dos K-vizinhos mais 

próximos, ao invés de usar apenas o vizinho mais próximo, como propunha o algoritmo original 

(1NN) (BEZERRA, 2006). Matematicamente, para calcular a distância dos elementos em 

relação à classe, faz-se o uso da distância Euclidiana entre os pontos X e Y em quantas 

dimensões forem necessárias. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os testes são os processos que irão averiguar a eficácia do projeto, assim, os mesmos 

foram iniciados no modo mais básico, executar, a partir do banco de dados, a análise para 

averiguar se o programa reconhece o indivíduo e o distingue dos demais cadastrados. Após 

muitas tentativas e ajustes, o programa ganhou forma e se mostrou apto a executar os processos 

com sucesso. Na Figura 3, abaixo, é demonstrado o processo de reconhecimento em execução, 

onde o nome do indivíduo aparece na parte superior da janela de demonstração. 

 

 
Figura 3. Processo de reconhecimento facial em execução. IFCE, 2016. 

 

É interessante notar que o sistema baseia-se nos olhos para orientação da face, sendo um 

problema em pessoas que não possuam as caracterizações de um olho, tornando o projeto 

eventualmente restrito. 

Para a aquisição de resultados mais significativos foi utilizado um banco de imagens com 

33 indivíduos cadastrados em diferentes condições de ambiente, sendo feito os testes no mesmo 

para os dois modelos de descritor visual LBP: 8,1 e 8,2. Com os testes, dados significativos 

como matriz de confusão e taxa de acerto foram utilizados para gerar uma análise geral do 

projeto. O gráfico mostrado na Figura 4, abaixo, mostra a eficiência do reconhecimento, que se 



 

540 

 

Artigos         Ciências Exatas e da Terra 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

situa acima dos 98% para os dois modelos LBP testados, mostrando que o algoritmo, de fato, 

apresentou características ideais de um bom projeto. 

 

 
Figura 4. Taxa de Acerto para os indivíduos cadastrados no programa de 

reconhecimento facial usando o LBP do tipo 8,1 e 8,2. IFCE, 2016. 

 

CONCLUSÕES 

Sem temer os erros encontrados incialmente, o programa aos poucos foi corrigido até 

alcançar os resultados esperados. Logo depois de fazer os testes simples de reconhecimento, 

partiu-se para os testes mais complexos, onde, a partir dos bancos de dados criados, foram 

retirados os dados cruciais para análise geral do projeto, assim, com todos os dados em mãos, 

a análise satisfatória pôde ter sido efetuada e as conclusões finais do projeto adquiridas. 

Por fim, o programa está, então, finalizado e pronto para uso em atividades que, por 

ventura, utilizem de uma identificação biométrica para controle de acesso ou identificação 

pessoal, deixando brechas para futuras adaptações como, por exemplo, mudar os pontos de 

orientação do rosto, que neste projeto, baseiam-se nos olhos, o que o torna muito restrito. 
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RESUMO: Atualmente, utilizar a web para tarefas triviais tem se tornado cada vez mais comum, 

graças a facilidade de acesso a redes de alta velocidade. Isto acabou modificando a maneira como as 

pessoas interagem e trocam conhecimentos, com uma forte presença da tecnologia como parte integrante 

ou complementar ao processo educativo tradicional. Assim surge a necessidade de se criar técnicas e 

espaços onde tais objetos possam ser classificados, armazenados e distribuídos de forma eficiente para 

os educadores do mundo inteiro. Por outro lado, deve-se também construir objetos de aprendizagem 

flexíveis o bastante para serem facilmente adaptáveis por pessoas com baixo conhecimento de 

programação. Neste contexto, este artigo apresenta uma linguagem de domínio capaz de descrever de 

forma simplificada um ambiente de educação a distância adaptável tendo em foco a geração de código 

na plataforma alvo através de técnicas de Engenharia de Software. 

 

Palavras–chave: Linguagens Especificas de Domínio, Engenharia de Software, Objetos de 

Aprendizagem, Recursos Educacionais Digitais, Geração de Código. 

 

BRAND: A DSL Proposal for Customizable Online Courses Description. 
 

ABSTRACT: Nowadays, using web for trivial tasks has become increasingly common, because of the 

easy access to high-speed networks. This changed the way people interact and exchange knowledge 

with a strong presence of technology as an integral part, or complement, to the traditional educational 

process. Thus arises the need to create techniques and spaces where these objects can be classified, 

stored and distributed efficiently to educators worldwide. On the other hand, we should also build 

flexible learning objects enough to be easily adaptable for people with low programming knowledge. 

In this context, this article presents a domain specific language to describe in a simple way an adaptive 

distance learning environment with a focus on the generation of code on the target platform by 

software engineering techniques. 
 

KEYWORDS: Domain Specific Languages, Software Engineering, Learning Objects, Digital 

Educational Resources, Code Generation. 

 

INTRODUÇÃO 

As últimas décadas foram marcadas por uma aceleração do processo de globalização 

através da massificação do acesso a redes de alta velocidade e do advento da web como uma 

plataforma sobre a qual novas aplicações são construídas e disponibilizadas. Tal cenário tem 

modificado a maneira como as pessoas interagem com esses serviços e como os profissionais 

da Tecnologia da Informação pensam e constroem novos sistemas para uma organização 

(KLEIN, 2015). Diante disto, há a necessidade de se desenvolver sistemas cada vez mais 

rápidos, dinâmicos, escaláveis e seguros; capazes de atender prontamente a um público cada 
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vez mais exigente e disposto a migrar para outras soluções. Deste modo, o emprego de 

técnicas avançadas de Engenharia de Software se torna um fator crucial para que tais sistemas 

expandam seus serviços, agregando-lhes valor e novas oportunidades de negócio [REZENDE, 

2005] sem perdas de qualidade. 

Neste contexto, a utilização de Linguagens Específicas de Domínio (DSL - Domain Specific 

Language) tem se mostrado como um meio eficaz para se alcançar tais objetivos, pois elas são 

associadas à aplicações de cunho específico e elevam o nível de abstração, tornando-as de 

fácil aprendizado por parte do usuário (ESSER et al., 2001). Assim, elas permitem uma melhor 

representação do conhecimento do domínio, ganhos em expressividade, confiabilidade e 

eficiência (SPINELLIS, 2001), além de uma melhor integração dos especialistas do domínio no 

processo de desenvolvimento, permitindo que estes possam participar ativamente durante as 

fases de especificação, desenvolvimento e validação (DEURSEN et al, 2000). Por fim, DSLs são 

amplamente utilizadas em geradores de código, uma vez que garantem usabilidade, facilidade 

de manutenção de código, e velocidade na produção de sistemas (MERNIK. et al.,2005).  

Deursen (2000), ressalta que, ao longo do tempo, surgiram algumas abordagens em GPL 

(Linguagens de Propósito Geral) de modo a fornecer algum suporte para soluções em 

problemas de domínio específico. Estas se dão, principalmente, pela utilização de de 

bibliotecas de sub-rotinas e frameworks orientados a componentes. Além disso, linguagens 

com sintaxe flexível, como Ruby, Haskell e LISP, favorecem a utilização de recursos de meta-

programação , o que permite a geração de aplicações a partir de outras, cuja estrutura pode 

ser modificada com base em condições arbitrárias (HUANG et al, 2008; KROGER, 2007; 

VASUDEVAN; TRATT, 2011). 

Por outro lado, tal popularização do acesso à rede acabou por impulsionar um maior uso 

de Recursos Educacionais Digitais (RED) como forma de auxílio, ou suplemento, ao tradicional 

processo educativo. Estes são concebidos, classificados, armazenados e distribuídos sob a 

forma de pequenas peças de software representativas de um conhecimento, de forma a 

serem reutilizadas em vários contextos (POLSANI, 2003). Contudo, para que um RED ser 

efetivamente adotado há necessidade sua adaptação às necessidades de cada ambiente 

educacional, o que não é uma tarefa deveras simples por diversos fatores, entre eles a 

maneira como muitos dos REDs são construídos e o baixo conhecimento tecnológico dos 

professores (SOUZA, 2012). Portanto, há a necessidade de se fornecer meios e ferramentas 
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para que tais tarefas possam ser realizadas sem acréscimo de sobrecarga ao quotidiano da 

equipe pedagógica. 

Este trabalho tem por objetivo propor uma linguagem de domínio que seja capaz de 

descrever cursos em ambientes de educação a distância de forma simples, concisa e 

independente de tecnologia, tendo em vistas a posterior geração de código para a plataforma-

alvo através de técnicas de Engenharia de Software. Tais ambientes utilizarão a técnica de 

customização guiada, proposta por Souza (2012), de modo a permitir que o tutor de cursos a 

distância possa adaptar o conteúdo do recurso para que este reflita melhor contexto 

educacional no qual ele será inserido.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Como metodologia de trabalho adotou-se a seguinte estratégia de revisão bibliográfica 

dos principais conceitos apresentados pela literatura disponível de forma a elucidá-los.  

Polsani (2003) define objeto de aprendizagem (OA) como uma unidade independente e 

autônoma em termo de aprendizagem que está pré-disposto a ser reutilizado em vários 

contextos educacionais, ao mesmo tempo que critica os principais autores da temática por 

fornecerem definições um tanto subjetivas e ambíguas, o que dificulta a proposição de melhores 

técnicas e padrões interoperáveis. Kemczinski et al (2012) definem algumas características 

importantes para avaliar a qualidade de um OA, discernindo entre a realidade pedagógica e a 

técnica. Por fim os autores também utilizam da estrutura proposta pelo International Data 

Corporation (2001) para descrever um OA em termos dos objetivos de aprendizagem, 

avaliações, conteúdo pedagógico e meta-dados a ele relacionados.  

Procurando simplificar o processo de adaptação de objetos de aprendizagem e, ao mesmo 

tempo, salvaguardar seu valor pedagógico intrínseco, Souza (2012) propõe o conceito de 

customização guiada. Esta técnica permite que usuários realizem alterações em um determinado 

OA sem a necessidade de sempre manipular seu código-fonte. Isso se dá através de um conjunto 

pré-determinado de ações estabelecidas pelo autor do objeto em tempo de projeto e que são 

realizadas pela manipulação de elementos gráficos da interface do RED por usuários 

devidamente autorizados. 

No início dos anos 2000, o Object Management Group (OMG) propôs a Model Driven 

Architecture (MDA) como uma estratégia para lidar com as constantes mudanças nas lógicas 

de negócio e de aplicação de um determinado sistema, bem como com a evolução da plataforma 
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sobre a qual este é construído (OMG, 2016). Assim, a MDA promove uma clara separação entre 

aspectos dependentes e independentes da tecnologia utilizada para a construção de um 

determinado sistema (KURTEV et al, 2006) através da criação de modelos abstratos e sua 

posterior transformação em modelos mais específicos de uma determinada plataforma, aberta 

ou proprietária, como Web Services, .NET, CORBA e etc (MEDEIROS, 2009; OMG, 2016). 

Os principais benefícios da MDA como estratégia de desenvolvimento são apontados por Souza 

(2012), Medeiros (2009), Schimdt (2006) e Kurtev et al (2006), estando entre elas o aumento 

do nível de abstração, automação, produtividade, qualidade e consistência, captura de 

conhecimento, adaptabilidade e reuso.  

Para Eysholdt e Behrens (2010), linguagens formais são a maneira corriqueira através da 

qual os seres humanos podem se comunicar com sistemas computacionais e lhes delegar todo 

tipo de tarefas. Portanto, possuir um bom vocabulário que permita que tal comunicação ocorra 

de forma direta, clara e eficiente permite que sistemas sejam criados e mantidos de forma menos 

custosa e propensa a erros. Assim, o uso de DSLs mostra-se como uma solução viável para o 

alcance de tais objetivos, pois elas consistem em linguagens pequenas, auto-descritivas e de 

fácil utilização, de modo que os conceitos por elas descritos podem ser facilmente 

compreendidos por experts do domínio para o qual cada uma dessas linguagens foi projetada 

(VASUDEVAN e TRATT, 2011; MERNIK et al, 2005; HUDACK, 1998). 

Por fim, também fez uma revisão das principais ferramentas atualmente disponíveis para 

a autoria de objetos de aprendizagem, tendo por base os trabalhos de Battistella e Wangenheim 

(2011), Souza (2012) e Bez et al (2010), as quais geralmente são frutos de trabalhos acadêmicos 

e podem ser utilizadas livremente por tutores do mundo inteiro de forma gratuita. Entre elas, 

encontramos HotPotatoes, MyUduntu, MTLOAD, GLO Maker, RELOAD, ARDORA, 

CourseLab, eXe Learning e XERTE. Ribeiro et al (2016), Stoffell (2010) e Merkle (2010) 

apresentam uma interessante revisão dos principais ambientes para DSL disponíveis, como 

JetBrains MPS, Xtext, Spoofax, MS DSL Tools, MetaEdit+ e o MFText, além de fazerem uma 

discussão aprofundada sobre cada um deles. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Deste modo, propôs se a construção da Brand, uma linguagem declarativa capaz de 

descrever cursos feitos para a realidade da educação a distância, assim como os objetos de 

aprendizagem que os componham. Para que tais ambientes possam ser facilmente distribuídos, 

reutilizados, e adequados a diversos contextos socioeducativos, procurou-se utilizar as técnicas 

apregoadas pela MDA para a descrição de elementos do domínio em termos de modelos 
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abstratos tendo em vista a futura geração automatizada de código-fonte (MEDEIROS, 2009; 

KURTEV et al, 2006). Por fim, procurou-se também utilizar conceitos da técnica de 

customização guiada, como forma de permitir que os conteúdos criados em Brand possam ser 

altamente adaptados através de uma interface amigável que dispense a manipulação de código-

fonte na maior parte dos casos. 

Para a implementação da linguagem utilizou-se o framework XText da Eclipse 

Foundation, o que caracteriza Brand como uma linguagem embarcada desenvolvida através da 

técnica de  Piggyback sobre Java. Bettini (2013) e Eysholdt e Behrens (2010) enumeram as 

principais vantagens de se utilizar XText como um framework para a criação de novas DSLs, 

entre elas suporte a Syntax Highlight, Content Assist e Autocomplete, Instant Validation, 

Quickfixes, Hyperlinking, Automatic Build, e etc.  

A gramática da linguagem Brand é descrita através do uso da EBNF (Extended Backus-

Noir Form), herdando alguns elementos básicos constituintes da linguagem Java, como a forma 

como strings, inteiros e números de ponto flutuante são representados. Além disso, Brand 

possui cerca de 15 palavras-chave que representam uma descrição simples, mas bastante 

aproximada dos elementos básicos de um curso a distância em língua portuguesa (figura 1), de 

modo a facilitar sua utilização no contexto educacional de países lusófonos.  

Pro fim, foi possível a implementação de um editor de código baseado em Eclipse. Ele é 

capaz de gerar páginas HTML de acordo com a descrição de um curso EAD feita na linguagem 

Brand (figura 2) através de um gerador de código rudimentar. Também é possível fazer uma 

análise léxica e detectar erros elementares através das configurações padrão do Xtext. Não foi 

alvo deste trabalho implementar validações e quickfixes customizadas. 

 

Figura 1.  Meta-modelo UML da Linguagem Brand. 
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Após a criação de um novo projeto no editor de DSL,  deve-se criar um arquivo .brand, 

onde o curso EAD será descrito textualmente. Em seguida, o Eclipse Automatic Building System 

se encarregará de gerar os artefatos adequados quando as alterações forem salvas em disco 

(figura 3). Por fim, pode-se visualizar no browser, uma página web rudimentar gerada pela 

ferramenta proposta. 

 

 

Figura 2.  Exemplo de código Brand. 

 

 
Figura 3.  Exemplo de página web rudimentar gerada. 

 

 

CONCLUSÕES 

Por serem consideradas unidades autonômas para a representação de experiências 

educativas, a utilização de objetos de aprendizagem mostra-se como interessante estratégia para 

a utilização de recursos educacionais digitais como forma de complemento às atividades 

desenvolvidas em sala de aula. Para tanto, é necessário que tais objetos sejam adequadamente 

concebidos, descritos, indexados, distribuídos e readequados às peculiaridades de cada contexto 

sócio-educacional. Tal tarefa é muitas vezes complexa, quiçá impossível, devido à baixa 

capacitação técnica dos professores, licenças atreladas ao uso dos OAs, a falta de ferramentas 
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adequadas para a sua edição, valor pedagógico intrínseco do objeto, e falta de reflexão dos 

autores sobre as alterações que o OA venha a sofrer ao longo da sua vida útil. Para tentar 

solucionar tais problemas, Souza (2012) propõe o conceito de objeto educacional adaptável 

através da técnica de customização guiada.  

Em termos técnicos, a Engenharia de Software pode contribuir com a área educacional 

através da criação de ferramentas que possam facilitar a criação de obejtos de aprendizagem 

adaptáveis através da utilização de modelos abstratos e suas respectivas transformações em 

código-fonte de uma plataforma alvo, bem como pela utilização de DSLs como forma de 

diminuir a barreira tecnológica existente entre a implementação do OA e aqueles que podem 

necessitar adaptá-lo a um novo contexto. Deste modo, propôs-se a Brand DSL, uma linguagem 

específica de domínio focada na descrição de objetos de aprendizagem pertinentes ao universo 

da educação a distância. Para tanto, utilizou-se o framework XText da Eclipse Foundation e 

criou-se uma pequena prova de contexto. 

 

A linguagem aqui proposta ainda se encontra em fase de amadurecimento e, portanto, 

ainda não pode ser utilizada para a modelagem de ambientes de educação a distância reais. 

Contudo, o seu potencial de utilização como meio para facilitar a construção de objetos de 

aprendizagem do tipo curso a distância é promissor. 
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RESUMO: Este trabalho foi desenvolvido tendo como principal atenção o fator; motivação em 

matemática, voltada especificamente para crianças do ensino infantil ao 5º ano do ensino 

fundamental em classes multisseriadas, principalmente na zona rural. Para desenvolvê-lo, partiu 

da visão a dificuldade enfrentada pelos alunos e professores, ao se utilizar deste método de 

ensino, buscando sempre para que esses alunos tenham os seus direitos atendidos, o direito de 

ter uma educação de qualidade, apesar das dificuldades encontradas. Procuramos então, levar a 

ludicidade a esses alunos, para que ocorra um desenvolvimento de seu aprendizado, de forma 

ampla e fácil. As brincadeiras para as crianças se tornam mais interessantes quando podem 

combinar os diversos conhecimentos a que tiverem acesso, pois, essas combinações, revelam 

sua visão do mundo carregado de descobertas. Desta forma foi levantado o conhecimento de 

que o lúdico na sala de aula possibilita um aprendizado prazeroso, incentivando os alunos no 

crescimento matemático, utilizando-se de jogos e brincadeiras que envolva as quatro operações 

matemáticas. Com base nestes conhecimentos e resultados, foram propostas alternativas para 

estimular a motivação dos alunos, tais como: a utilização de jogos, dinâmicas e brincadeiras. 

Ao utilizarmos esses métodos notamos um claro desenvolvimento cultural e pedagógico, bem 

como o favorecimento da autoestima, auxiliando a criança a superar suas aquisições de forma 

criativa, estimulando a curiosidade, proporcionando o desenvolvimento da linguagem e do 

pensamento o que possibilita ao aluno a ampliação de seu conhecimento de forma divertida. 

Assim, construindo uma base, que facilitará o desempenho no futuro da sua vida escolar. 

Palavras–chave: brincadeiras, educação, jogos, ludicidade, motivação. 

 

PLAYING WITH THE NUMBERS 
 

ABSTRACT: This work was developed with the main attention factor; mathematics motivation, 

aimed specifically for children of kindergarten to 5th grade elementary school in multigrade 

classes, especially in the countryside. To develop it, started from the vision the difficulty faced 

by students and teachers, when using this method of teaching, always looking for that these 

students have their rights met, the right to quality education, despite the difficulties 

encountered. We seek then lead to playfulness to these students, to occur a development of 

their learning, broadly and easily. The games for children become more interesting when you 

can combine the various knowledge they have access to, for such combinations reveal their 

world view full of discoveries. Thus it was raised knowing that playfulness in the classroom 

provides a pleasant learning, encouraging students in the mathematical growth, using games 

and games involving the four mathematical operations. Based on this knowledge and results 

were alternative proposals to stimulate students' motivation, such as: the use of games, 

dynamics and games. By using these methods we note a clear cultural and educational 

development, and the encouragement of self-esteem, helping the child overcome their 

purchases of creative, stimulating curiosity, providing the development of language and 
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thought which enables the student to expand their knowledge in a fun way. Thus, building a 

foundation that will facilitate the future performance of their school life. 

KEYWORDS: games, education, games, playfulness, motivation. 

 

INTRODUÇÃO 

Este artigo tem como temática central à motivação do aluno, dos primeiros anos das series 

iniciais do ensino fundamental, no processo de ensino-aprendizagem, procurando tornar 

motivador e satisfatório o ato de estudar. O foco da nossa análise está em desenvolver métodos 

que incentivem as crianças e estimulem o gosto pelo estudo da matemática, neste caso, usamos 

os jogos e brincadeiras, privilegiando a exploração da noção matemática, usando as quatro 

operações; adição, subtração, divisão e multiplicação. 

Partindo do pressuposto de que o brincar propicia à criança a abertura de um campo em 

que aspectos e subjetividades se encontram com os elementos da realidade extensa para 

oportunizar uma experiência criativa com o conhecimento. 

Em todas as concepções teóricas relacionadas ao desenvolvimento infantil, a brincadeira 

aparece como importante recurso na construção de conhecimento e desenvolvimento intelectual 

da criança, com isso, esperamos sensibilizar os alunos a compreender a importância da 

matemática, possibilitando uma aprendizagem de forma lúdica e prazerosa, como também 

desenvolver a capacidade de raciocínio, adquirindo habilidade de atenção. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Utiliza-se unicamente de jogos e brincadeiras, que incentivem o aprendizado da disciplina 

de matemática, para assim, concluir nossos objetivos de melhorar esse aprendizado. Os jogos 

utilizados são feitos por nós, em alguns casos solicitamos o auxilio dos alunos para a fabricação 

dos mesmos, esses jogos são: jogo do par ou ímpar, jogo da adição, dominó matemático e 

boliche numérico. Explicaremos abaixo como se da à execução de cada jogo utilizado, e 

também, a melhora que é proporcionada, sendo ele executado corretamente.  

 

Jogo do par ou ímpar: 

 

Figura 14. Execução do jogo par ou ímpar na escola da zona rural Escola Valdo Maia de Omena. 

Depois de formadas duplas, os jogadores escolhem quem será o par e quem será o ímpar, 

com isso, damos inicio ao jogo. É disposto aos jogadores, números de 0 à 9, em que eles 

escolhem aleatoriamente os números em que se utilizarão, para assim formar uma soma, quando 

for obtido o resultado, visualizamos o número, se é par ou ímpar, ganha quem tiver a 
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visualização de acordo com o que foi escolhido. Esse jogo proporciona o estímulo do raciocínio 

e a maior compreensão do conteúdo trabalhado; a adição e números pares ou ímpares. 

 

Jogo da adição: 

 

Figura 15. Tabuleiro do jogo da adição com os alunos do 3° ao 5° ano. 

Ao dividirmos a turmas em grupos, dispomos a cada grupo um tabuleiro como o da figura 

acima, onde cada jogador do grupo faz uma linha ligando cada ponto, quem conseguir fechar o 

quadrado primeiro, ganha o número que esta escrito no centro do quadrado. Ganha o jogador 

que ao final e após somar os números obtidos, tiver o maior resultado. A utilização desse jogo 

estimula o raciocínio, como também a melhora no assunto que está sendo abordado. 

 

Dominó matemático: 

 

Figura 16. Jogo do dominó matemático. 

Ao dividirmos a turma em grupos, dispomos a cada grupo 40 cartas, de acordo com o 

modelo acima, as cartas são embaralhadas e cada jogador retira 4 cartas para jogar e as que 

restaram devem ser deixadas no canto para futura compra, um jogador começa o jogo e os 

demais devem achar o resultado que correspondam a soma, ou a soma que correspondam ao 

resultado e assim da seguida ao jogo. Ganha o jogador que terminar todas as suas cartas 

primeiro. A utilização deste jogo estimula o raciocínio, como também, o aprendizado do 

conteúdo estudado a soma. 
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Boliche numérico: 

 

Figura 17. Boliche Numérico, feito com garrafas recicladas. 

Este jogo é executado com crianças que ainda estejam na fase de aprendizado dos 

números e é utilizada para facilitar esse aprendizado e assim melhorar o desempenho. Sua 

execução é simples, pois é semelhante ao boliche normal, só que são anotadas apenas as 

garrafas que os alunos acertarem o número que esta escrito, outra diferença é que enquanto o 

aluno joga, outro se disponibiliza para anotar os números acertados e assim podemos fazer 

também, com que eles aprendam a escrever os números. 

 

Jogo da mãotemática: 

 

Figura 5. Imagem do jogo da mãotemática. 

 

No jogo da mãotemática são utilizadas folhas de oficio para fabricação, que ficou por 

conta dos bolsistas. Seu objetivo é desenvolver o conhecimento sobre operações de adição. 

O jogo se tem inicio após os bolsistas colocarem algumas operações de adição no 

quadro, onde ira ser proposto aos alunos que resolvam as mesmas com o auxilio da mão feita 

de papel, que neste caso, serve como uma espécie de calculadora.  
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Jogo do antecessor e sucessor: 

 

Figura 6. Imagem do jogo do antecessor e sucessor. 

No jogo do antecessor e sucessor são utilizadas folhas de oficio. Seu objetivo é promover 

o conhecimento a alunos que ainda estão na fase nesta fase de aprendizado. Na sua confecção 

que se deu pelos bolsistas do projeto, utilizou-se 11 folhas onde foram escritos números de 0 

a 10 e entregues a turma.   

O jogo se dar quando são entregues as 11 cartas a um grupo de alunos que ficaram 

enfileirados em ordem crescente. Daí se escolhe um aluno no qual, em sua vez, terá direto a três 

jogadas. E para marcar um ponto o aluno deve acerta o antecessor e o sucessor do numero que 

ele escolhera nessa rodada. E acabando suas jogadas, outro aluno que estava na fila troca de 

lugar com ele. Ganha o aluno que fizer mais pontos. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Geralmente a matemática se apresenta como algo que foge à compreensão de muitos 

alunos, sendo considerado de pouca utilidade prática, o que acaba criando sentimentos de 

rejeição, fracasso e abandono escolar. Todavia pesquisadores consideram que os jogos podem 

contribuir para melhorar esta situação, visto que, se trabalhados de forma adequada pelo 

professor, podem oportunizar um ensino divertido e agradável, mas ao mesmo tempo 

educativo. 

O jogo vai além de uma forma de descontrair ou um método mais fácil de ensino, ele 

também ajuda a desenvolver outras áreas que são fundamentais para formação de um cidadão 

em nossa sociedade atual, como diz Antunes (2005, p.33): 

[...] um verdadeiro educador não entende as regras apenas como sendo 

os elementos que tornam o jogo passível de ser executado, mas como 

uma lição de ética e moral, e assim sendo cumprir seu objetivo 

educacional. O jogo pode ensinar, aprimorar as relações interpessoais e 

promover alegria, prazer e motivação, no entanto o único que pode 

convertê-lo em tal é o professor lembrando-se dos ganhos cognitivos e 

sociais sem perder de vista seu caráter de prazer e alegria. 

 

Foi visto acima, que o professor é de total importância para que ocorra esse 

desenvolvimento. Alguns professores, por mais que queiram, por mais que tentem, não 

conseguem se utilizar da ludicidade, isso ocorre principalmente com professores que trabalham 

com salas multisseriadas, por ser um modelo de sala que acomoda varias series e crianças de 

varias idades para um único professor ensinar, por conta dessa falta de estrutura e pelo professor 

estar sobrecarregado, a ludicidade se torna algo difícil de ser executado. Foi partindo dessa idéia 
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e vendo essas dificuldades que surgiu o nosso trabalho, tento principalmente o intuito de igualar 

alunos em que o ensino é feito de um modo tão difícil, com alunos que o ensino é dado de uma 

forma mais fácil, pois todos têm direito a uma educação de qualidade e têm direito de aprender 

a tudo que lhe convêm.  

Ao serem iniciados os trabalhos, foi feita uma pesquisa para obter-se uma maior 

concepção as áreas de mais dificuldades desses alunos e assim adaptar os nossos jogos para sua 

melhoria. Mostraremos a mesma abaixo. 

        
Gráfico 1. Índice de dificuldade em assuntos matemáticos, em alunos da zona rural da cidade de Murici – 

Alagoas, antes de iniciarmos o trabalho. Nesta pesquisa, foram entrevistados, 16 alunos. IFAL, 2015. 
 

Após essa pesquisa, iniciamos nosso trabalho com a aplicação de jogos e brincadeiras que 

exercitassem essas áreas que vemos com maior índice de dificuldade. Ao final dessas 

aplicações, vendo a clara melhora, fizemos uma nova pesquisa, que é mostrada abaixo. 

 
Gráfico 2. Índice de dificuldade em assuntos matemáticos, em alunos da zona rural da cidade de Murici 

– Alagoas, após a aplicação do trabalho. Nesta pesquisa, foram entrevistados, 16 alunos. IFAL, 2015. 

 

Mesmo sem a utilização de jogos que trabalhem a multiplicação e a divisão diretamente, 

pôde-se notar a clara melhora dos alunos, também nessas áreas, pois os métodos utilizados 

incentivavam no desenvolvimento do raciocínio, o que facilitou o desenvolvimento dos alunos 

em todas as áreas. 

 

CONCLUSÕES 

Através deste artigo, é possível mostrar que a brincadeira é uma maneira agradável e 

descontraída de despertar na criança o gosto pelo aprendizado da matemática, criando novas 

situações e ajudá-las a compreender e assimilar mais facilmente o mundo dos números. 

Essa pratica é vivenciada pela criança como uma atividade lúdica, onde o fazer se 

intensifica com o brincar, o imaginar com a experiência matemática, tornando cada aprendizado 

prazeroso, despertando o interesse e descobrindo novas situações. 
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Sabendo-se que em todas as concepções teóricas relacionadas ao desenvolvimento 

infantil, a brincadeira aparece como importante recurso na construção do conhecimento e 

desenvolvimento integral da criança, por isso utilizamos os jogos divertidos no aprendizado de 

matemática, pois na ótica da criança, trabalhar com propostas lúdicas e com o brincar. 

Sabendo-se da importância do brincar no desenvolvimento da criança, cabe aos 

profissionais da educação, proporcionar momentos criativos e espaços lúdicos, com aulas 

prazerosas e significantes, proporcionando assim, condições satisfatórias para que o aluno 

desenvolva e exercite suas competências sociais, intelectuais, efetivas, perceptivas e outras. 
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RESUMO: A rede social Corgo tem a finalidade não só de entretenimento do usuário, mas 

também como uma forma de mostrar aos turistas o potencial de cada cidade. O Projeto tem 

como foco principal mostrar os lugares de lazer mais próximos do usuário, criando assim um 

sistema aberto e interativo a todos os públicos, tendo em vista que, para menores de idade, um 

termo de responsabilidade deverá ser assinado pelos pais ou responsáveis legais. A Corgo tem 

como principal objetivo mostrar e divulgar os locais de lazer encontrados na sua região.  

Palavras–chave: Corgo, rede social, turismo. 

 

Search leisure facilites next to you using a social network  
 

ABSTRACT: The social network “Corgo” is intended not only for the user entertainment, but 

also as a way to show to the tourists the potential of each city. The project has as its main 

focus, to show the nearest leisure places to the user, thus creating an open and interactive 

system to all audiences, whereas minors should be authorized by their parents or legal 

guardians to use the social network. “Corgo” aims to show and disseminate leisure places in 

your region. 

 

KEYWORDS: Corgo, social network, tourism. 

  

INTRODUÇÃO 

 Com o propósito de facilitar a orientação de um indivíduo de chegar a determinada 

região e também para aqueles que nela já habitam, exemplificar a principal problemática 

encontrada para a criação da rede social Corgo. As melhorias trazidas através deste sistema, 

valorizarão o comércio local, facilitando tanto a divulgação dos pontos positivos que a cidade 

tem para oferecer, quanto melhorando a localização e o melhor aproveitamento do 

usuário/cliente.  

 Um exemplo prático, que todos nós vivenciamos, principalmente nos finais de semana 

e feriados. Uma habitante quer sair de casa e passar um final de semana fora curtir com a 

mailto:aglailtonnneto@gmail.com
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família ou até mesmo sozinho, com o aplicativo ele terá mais comodidade para a busca do 

local desejado.  

O empresário também tem um objetivo na rede social visando no seu comércio como 

uma forma de publicidade e fomentando seu empreendimento. Um visitante recém-chegado 

a uma região nova, e tem vontade de participar das interações sócias da cidade. Fazendo uma 

pesquisa de campo nos locais públicos de lazer referentes à cidade de Araguaína 

        O turismo no estado do Tocantins vem crescendo fortemente, dados apontados 

pelo Instituto Natureza do Tocantins (2013) 

 O Plano de ações estratégicas para o turismo foi apresentado pelo governo do 

Estado nesta sexta-feira, 6, em evento no Palácio Araguaia. Na ocasião foram 

assinados, ainda, o projeto de Lei Estadual do Turismo e o termo de cooperação 

técnica entre Adtur e Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins). 

 Vemos que o avanço do turismo estar sendo uma pauta abordada e requisitada pelo 

governo estadual que mesmo tendo poucos locais que na maioria são reservas fechadas 

podemos ver que acrescente demanda para locais que tenham caracteriza para comercio é 

grande. 

Uma vez descoberta, implantada ou desenvolvida, a atração turística, funcionando 

como atividade motora, irá projetar sobre a região uma série de efeitos que terão 

por base a complementariedade com as atividades locais, constituindo-se essas 

últimas no meio de difusão - o segundo aspecto relevante. Esse meio será formado, 

básica, mente, pelas relações de compra e venda entre os agentes presentes na 

região e no retorno da distribuição de renda sobre as estruturas de consumo. Tais 

aspectos têm sido considerados, englobada mente, sob a análise dos multiplicadores 

regionais. (ABLAS 1991) 

Como citado acima vemos que com o aumento de locais de lazer e turismo podemos ver 

que o comércio local pode crescer e como isso possibilitar empregos para habitantes que 

residem no mesmo.  
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MATERIAL E MÉTODOS 

Alguns programas foram utilizados para mostrar o modo de funcionamento do sistema.  

Usando o astah comunity vemos: 

 

Figura 1: diagrama de classe representando o molde de interação do usuário e administrador 

Temos uma base das interações que ocorrem no sistema, podendo ver que cada 

usuário criar um perfil completo, e ele mesmo que administra, tendo em vista que terá 

acesso a localização da maioria dos locais da região que no mesmo reside. Na parte que 

observa o administrador ele recebe uma herança do cliente, podendo fazer tais 

objetivos e tendo umas vantagens a mais nos requisitos aplicado. 
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Figura 2: diagrama de caso de uso mostrando a funcionalidade do sistema 

Com a análise da imagem obtemos os seguintes resultados: vemos que o usuário 

ele fornece seu id login e senha para ter o acesso direto da aplicação web, como demonstra 

a imagem temos que nos atentar que o administrador não terá um acesso direto com o 

usuário e sim com o banco que fornece o dado do mesmo. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 O método a ser utilizado solicita a permissão do usuário para acessar sua localização e 

mostrar pontos de turismo e lazer próximo a ele. E em quanto o usuário não solicitar a 

localização poderá ver os locais que estão em alta. 
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Figura 3:  tela de busca do local com solicitação do usuário 

 

CONCLUSÕES 

De fato, o projeto tem como ideia inicial a partir da localização do usuário lhe mostra 

determinados pontos turísticos e lazer, o que engloba uma sociedade que vive de facilidades 

tornando-se, mais uma ferramenta positiva no ponto de vista das pessoas que desconhece os 

locais. Entretendo não favorece somente os populares, de maneira geral podemos observar 

que pequenas e grandes empresas de turismo ou que fornece um local de lazer pode estar 

usufruindo dessa tecnologia, para crescimento da sua empresa.  

Uma rede que se inicia no estado do Tocantins tende a expandir seus horizontes, pois 

como todo aplicativo o nosso almeja não só uma comunidade local. Temos como o objetivo 

trazer o entretenimento das pessoas, pois numa sociedade capitalista vemos que tudo vem 

decorrer do dinheiro e de sua disponibilidade, e com a Corgo podemos nos situar em dizer 

que o comprometimento da equipe é fornecer a todos um meio de interação seja ela social 

ou comunicação direta através do aplicativo. Pelo mesmo criar uma área de investimento 

tanto familiar para alguma chacra ou associação do mesmo e para empresas de turismo. 
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RESUMO: Este trabalho apresenta o desenvolvimento de um kit de robótica educacional de 

baixo custo para ensino de conceitos de programação, eletrônica e robótica em escolas 

profissionalizantes do estado do Ceará com o curso de informática. Será detalhada a criação de 

uma cabeça robótica, sua placa e a interface para movimentação que utiliza um Kinect para 

captar os movimentos da face do usuário. 

Palavras–chave: imagem, movimento, reconhecimento, rosto 

 

 

ROBOTIC HEAD WITH INTERFACE COMMUNICATION WITH KINECT 

ABSTRACT: This paper presents the development of a kit of educational robotics low cost for 

teaching programming concepts, electronics and robotics in vocational schools in Ceará state 

with the computer course. Detailed will create a robotic head, and a card interface to drive 

that uses a Kinect to capture the user's facial movements. 

KEYWORDS: image, face, motion, recognition 

 

INTRODUÇÃO 

Kits de robótica custam um preço relativamente alto e torna-se inviável a aquisição em 

alguns casos, como em algumas escolas, pois não possuem recursos financeiros suficientes 

disponíveis para a compra. O projeto visa a construção de um rosto robótico de baixo custo para 

aplicação em aulas do curso de informática, visando introduzir e despertar o interesse dos 

alunos pela área da robótica.  

Comparado a outros kits o apresentado neste trabalho possui um custo 

consideravelmente inferior e possibilita uma interface de controle muito mais intuitiva e 

amigável, mesmo para crianças devido ao uso de KINECT. Como ocorre a ministração de aulas 

é esperado que os alunos despertem o interesse pela robótica e desenvolvam seus próprios 

projetos, unindo teoria e prática. 

O projeto faz uso do Kinect como dispositivo de ligação entre usuário e máquina, 

tornando-o bem intuitivo e usual, despertando o interesse de crianças jovens e adultos. 

  

MATERIAL E MÉTODOS 

O processo de criação de um robô consiste na criação/escolha da placa de controle, a 

criação e montagem do robô em si e o desenvolvimento do software que servirá de interface de 

comunicação do robô com os seres humanos. 
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HARDWARE  

 

Montagem do circuito em protoBoard 
Foi montado um circuito simples em uma protoboard para estudo sobre o movimento de 

servos motores e testes do microcontrolador escolhido (PIC16F877A). 

Criação do software para controle do PIC 
O software foi desenvolvido na linguagem C, com comandos relativamente simples para 

controle dos servos, onde o microcontrolador recebe um caractere pela porta serial e executa 

determinada ação nos motores. 

 

Desenho do circuito da placa de controle do manipulador 
O desenho do circuito foi desenvolvido no programa Altium Designer, a placa foi feita 

com suporte até 16 servos motores com comunicação serial e um microcontrolador, como 

mostrado na figura I. 

 

 
Figura 1: esquemático da placa utilizada para controle da cabeça 

 

MECÂNICA 

 

Desenho das peças do manipulador 
O desenho foi realizado no programa QCad, que possui uma interface de fácil manuseio, 

após isso o desenho foi levado a uma empresa especializada para efetuar o corte a laser em 

MDF. A figura 1 mostra o desenho do rosto. 
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Figura 1: Desenho da cabeça que foi cortado à laser. 

 

Montagem do protótipo 

 O rosto utiliza no total 13 servos motores para movimentar boca, olhos, pescoço e 

sobrancelha. Nesta etapa foram feitos estudos sobre as possíveis expressões e que servos 

motores seriam utilizados. A figura 2 mostra o protótipo montado. 

 

Figura 2: protótipo montado 

 

SOFTWARE 

 Escolher o sensor e a forma que será feita a conexão do robô com as pessoas é uma 

tarefa bastante complexa. Exige cuidados para que o objetivo de impactar a sociedade com a 

inovação realmente seja efetivo. Como o objetivo é encontrar uma forma lúdica e fácil interação 

com o usuário que será em sua grande maioria crianças, controlar o robô à distância e utilizando 
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reconhecimento facial atende aos requisitos necessário, por atrair a atenção e consequentemente 

incentivar a curiosidade sobre robótica. O sensor escolhido foi o Kinect, da Microsoft. Seu 

preço gira em torno de R$ 299,00. Por ser um sensor bastante comum por conta do consolo 

Xbox 360, a sua utilização foi estratégica: mostrar como a programação e a robótica estão por 

toda parte, despertando interesse. A figura 3 mostra o sensor utilizado. 

 

 

Figura 3: sensor Kinect, da Microsoft 

 

 O sensor dispõe de:  

• Câmera RGB que permite o reconhecimento facial da pessoa que está em frente ao 

console e captação da imagem como o olho humano vê. 

• Sensor de profundidade Infravermelho, permite um “escaneamento” em profundidade 

criando um ambiente 3D onde o Kinect trabalha. 

• Microfone embutido, que isola os ruídos externos do ambiente e capta somente as vozes 

das pessoas de forma a melhorar seu funcionamento, também diferencia vozes de duas ou mais 

pessoas, mas com uma precisão imperfeita, já que é comum pessoas com vozes parecidas. 

 

Baseado nestes três sensores ele é capaz de mapear 48 pontos no corpo humano com 

precisão, criando um modelo 3d do indivíduo. A Microsoft disponibiliza uma API para 

desenvolvimento de aplicações, que não estão limitadas somente para o controle de jogos, 

podendo assim ser usado em várias aplicações. 
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O Kinect é um sensor complexo e como a Microsoft disponibiliza APIs, foi utilizada a 

FaceDetection, que faz mapeamento dos pontos do rosto. A partir daí, um estudo apronfudado 

de como a API funciona foi realizado, para poder identificar como o Kinect faz o 

reconhecimento e como extrair as informações necessárias dos pontos mapeados para que a 

interpretação seja realizada.  

Após o estudo de funcionamento da API, os pontos do rosto necessários para que o robô 

reproduzisse foram identificados e já era possível reconhecer e interpretar devidamente 

expressões. A figura 4 mostra a interface do programa e os pontos do rosto mapeados. 

 

Figura 4: Kinect reconhecendo os pontos de movimentação da face. 

 

 Com o software interpretando os dados, estes são enviados via comunicação serial para 

a placa de controle onde o robô reproduzirá as expressões feitas por quem está utilizando o 

software. 

 

Aulas de robótica 

Após a confecção completa do kit, algumas escolas profissionalizantes que não dispõem 

de kits de robótica foram contatadas para que fossem ministradas aulas. São ensinados conceitos 

de eletrônica para que os alunos possam desenvolver seus próprios projetos, de forma a repassar 

os conhecimentos adquiridos no decorrer do desenvolvimento do robô. Durante as aulas são 

vistos, além da eletrônica, conceitos aplicáveis de matemática, física, química, inglês e 

automação, além de desenvolver o raciocínio lógico e a utilização de linguagens de 

programação com alto uso no mercado, como C e C#. Na figura 5, ministração das aulas de 
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robótica. Ao término das aulas, é realizado uma pequena feira na comunidade escolar para 

avaliar os projetos realizados pelos alunos. 

 

Figura 5: Ministração de aulas de robótica, onde os conhecimentos adquiridos durante 

o processo de desenvolvimento do robô; 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 O processo de criação e desenvolvimento de robôs, em especial quando a finalidade é 

educacional, é árduo. Aliar interface agradável e um kit com peças de baixo custo, mostrou um 

procedimento complicado, mas possível. Toda a estrutura mecânica da cabeça que conta com 

13 servos, corte à laser, somado ao preço da compra dos componentes utilizados para fabricação 

da placa custaram por volta de R$542,00, um preço bem abaixo dos kits encontrados no 

mercado com a mesma estrutura.  

 Os testes com o software mostraram que possui boa resposta e que cumpre com 

excelência o papel que lhe foi atribuído: uma interface de fácil utilização e que desperta 

interesse nas pessoas, incentivando a curiosidade pela ciência e suas aplicações no cotidiano. 

    

CONCLUSÕES 

Comparado a outros kits, este possui um custo consideravelmente inferior e possibilita 

uma interface de controle muito mais intuitiva e amigável, mesmo para crianças. Como ocorre 

a ministração de aulas é esperado que os alunos despertem o interesse pela robótica e 

desenvolvam seus próprios projetos, unindo teoria e pratica, com um impacto considerável na 

formação acadêmica e social do aluno. 
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Para trabalhos futuros, uma forma de baratear e continuar com a mesma abordagem 

lúdica e chamativa, seria a troca do sensor Kinect por webcans, tornando a implementação mais 

complexa, porém mais acessível. 
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RESUMO: Novas alternativas de obtenção de matérias primas para o processamento de 

biomassa vêm sendo pesquisadas, dentre elas destacam-se o endocarpo de babaçu para 

aplicação em cervejarias, siderurgias e termoelétricas. Um processo alternativo para produzir 

energia através de biomassas florestais é a briquetagem. O presente trabalho teve como 

finalidade investigar a capacidade energética de briquetes produzidos a partir do endocarpo 

do babaçu (Orbignya speciosa). O briquete foi produzido utilizando-se uma extrusora de baixa 

pressão de compactação e materiais de baixo custo. Foram realizadas análises físico-químicas 

que caracterizam a capacidade energética do combustível. A caracterização química imediata 

dos corpos de prova foi determinada em termos de teor de cinzas, de materiais voláteis, 

carbono fixo, e o poder calorífico, além do teor de umidade. A química imediata apresentou 

valores médios compatíveis com os parámetros pré-estabelecidos para aplicação de briquetes 

na siderurgia. Os briquetes investigados revelaram elevado poder calorífico. Os resultados 

obtidos nos permitem inferir que os briquetes produzidos a partir do endocarpo de babaçu 

podem ser utilizados para geração de energia em vários ramos da economia. A produção dos 

briquetes pode contribuir significativamente nos aspectos político, económico e social, como 

por exemplo, a permanência do homem no campo, a geração de emprego e renda e no 

estimulo de atitudes ambientalmente corretas.  

Palavras–chave: biomassa, briquetagem, energia 

 
BRIQUETTES ENERGY PRODUCED WITH CAPACITY BABASSU cored (Orbignya speciose 

 

ABSTRACT: New alternatives for obtaining raw materials for the processing of biomass have 

been investigated, among which stand out the endocarp of babassu for use in breweries, mills 

and thermoelectric . An alternative process for producing energy from forest biomass is 

briquetting. The present study aimed to investigate the energy capacity of briquette produced 

from the endocarp of babassu (Orbignya speciosa). The briquettes were produced using an 

extruder low compaction pressure and low-cost materials. Physicochemical analyzes that 

characterize the energy capacity of the fuel were performed. The immediate chemical 

characterization of the specimens was determined in terms of ash content of volatiles, fixed 

carbon and calorific value, in addition to moisture content. The immediate chemistry 

presented consistent with the pre-set parameters for application of briquettes in the steel 

industry averages. The briquettes investigated showed high calorific value. The results allow 

us to infer that the briquettes produced from the endocarp of babassu can be used for power 

generation in various branches of economy. The production of briquettes can contribute 
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significantly in the political, economic and social aspects, such as the permanence of man in 

the field, geração employment and in come in stimulating environmentally correct attitudes. 

KEYWORDS: biomass, briquetting, energy 

 

INTRODUÇÃO 

A crescente preocupação com o meio ambiente tem contribuído com o 

desenvolvimento de novas tecnologias  visando o fortalecimento da sustentabilidade 

ambiental. 

Segundo Brand (2010) biomassa é uma fonte primária de energia. Ela engloba todos os 

vegetais formados por intermédio do processo de fotossíntese e dos resíduos gerados a partir 

da utilização dos mesmos. Dentre esses resíduos destacam-se a matéria orgânica contida nos 

resíduos industriais, domésticos, comerciais e rurais, além dos resíduos florestais e agrícolas. 

Em função da diversidade dos produtos obtidos a partir das palmeiras existentes no 

Brasil, desde que sejam exploradas devidamente, poderão desempenhar no futuro um papel 

destacado na economia nacional, pois agregam valores imensuráveis, uma vez que, a maioria 

das regiões brasileiras possui extensos palmares, constituindo-se num verdadeiro patrimônio 

em potencial, à espera de uma exploração agrícola-industrial bem orientada (SILVA; 

BARRICHELO; BRITO, 1986).  

O endocarpo das palmáceas é um tecido rico em feixes vasculares, fibra e parênquima 

de enchimento. É um tecido lignificado, extremamente duro, apresentando grande vocação 

para ser convertido em carvão. O endocarpo do babaçu é um grande potencial para a 

produção de carvão de alta qualidade para uso em gasogênios e em operações siderúrgicas, 

em face de sua composição química e principalmente alta densidade (SILVA; BARRICHELO; 

BRITO, 1986).   

Novas alternativas de obtenção de matérias primas para o processamento de biomassa vêm 

sendo pesquisadas, dentre elas destacam-se o endocarpo de babaçu para aplicação em cervejarias, 

siderurgias e termoelétricas. Um processo alternativo para produzir energia através de biomassas 

florestais é a briquetagem. Este método constitui uma alternativa para o aproveitamento de resíduos 

agroindustriais com base na conversão termoquímica em atmosfera não oxidante, procedimento que 

contribui para a minimização do impacto ambiental e, também para a geração de produtos que 

agregam valor econômico, tais como os insumos químicos e energéticos (ALVES, 2011). 

A briquetagem é um método de aproveitamento de resíduos de vegetais que consiste na 

densificação dos mesmos através de um ligante e/ou não seguida de compactação a uma determinada 

pressão. Neste processo os resíduos são submetidos à moagem, homogeneização, aglomeração, 
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densificação das partículas do material sólido dando origem a um combustível com granulometria 

uniforme, mais denso e com resistência mecânica elevada, denominado de briquete. O efeito da 

densificação resultante do processo de briquetagem produz um combustível com maior concentração 

energética por unidade de volume e o torna economicamente viável (ALVES, 2010). 

As propriedades físicas e químicas da biomassa florestal exercem forte influência sobre 

a viabilidade do uso deste material como combustível. Para a determinação da qualidade da 

biomassa florestal visando a geração de energia é de fundamental importância a análise e o 

conhecimento de sua composição química imediata, do seu teor de umidade, do seu poder 

calorífico (BRAND, 2010). 

Este estudo consistiu na investigação da capacidade energética, de briquetes produzidos 

a partir do endocarpo de babaçu utilizando-se baixa pressão de compactação por compressão 

simples. Tal palmácea compõe a vegetação mesorregião do Alto Turi maranhense e seus 

frutos estão presentes no dia-a-dia de agricultores e agricultoras do município de Zé Doca. O 

descarte de resíduos de biomassa do babaçu representa um entrave ambiental e o 

aproveitamento dele como combustível para a geração de energia é de fundamental 

importância para a sustentabilidade ambiental e manutenção do homem no campo. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 Coleta das amostras, cominuição e peneiramento 

O carvão vegetal produzido a partir do endocarpo de babaçu foi coletado em estabelecimentos 

comerciais do município de Zé Doca e transportado para o Laboratório de Processamento de 

Biocombustíveis do IFMA-Campus Zé Doca. Este foi preparado para a produção de briquete onde a 

primeira etapa consistiu na trituração da biomassa em moinho de bolas e posteriormente peneirado 

em um agitador de peneira da marca: ABRONZINOX, modelo: AG-52/12, sendo a malha da peneira 

utilizada abaixo de 0,15mm. 

 

 Preparação da massa base dos briquetes e Fabricação de corpos de prova 

Cada batelada foi composta de 416g de carvão pulverizado, 94,5g de aglutinante, 330g de água, 

76g de mesocarpo do coco babaçu e 28,5g de óleo do coco babaçu, a massa foi homogeneizada em 

um misturador planetário durante 10 minutos. 

Preparada a massa base esta foi moldada numa extrusora de baixa pressão de compactação 

idealizada e fabricada no próprio Campus Zé Doca. Seu tempo de permanência foi de 5 minutos. Em 

seguida, os corpos de prova foram desmoldados e secos em estufa a 110°C durante 6 horas. 
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Os corpos de prova produzidos por batelada formaram cinco amostras, sendo que cada amostra 

foi composta de dez corpos de prova, totalizando 50 corpos de prova.  

 

 Composição química imediata dos briquetes 

A composição química imediata dos briquetes foi determinada no Laboratório de 

Biocombustíveis do IFMA-Campus Zé Doca em termos de análise química imediata (teor de cinzas, teor 

de materiais voláteis e teor de carbono fixo), umidade e poder calorífico com forme recomendam 

ADAD (2008), PINHEIRO (2010) e BRAND (2010). 

Durante a caracterização química imediata cada briquete foi submetido a 15 ensaios, uma vez 

para cada parâmetro de qualidade foram realizados ensaios em triplicata resultando 150 ensaios por 

amostra e totalizando 750 ensaios ao longo deste trabalho. 

 

Determinação do teor de umidade 

Em uma cápsula de porcelana previamente limpa e seca foi pesado aproximadamente de 1g de 

carvão vegetal. Em seguida, o sistema cápsula de porcelana e carvão úmido foi submetido à secagem 

numa estufa a 110 ± 5°C durante duas horas. Após a secagem o sistema cápsula de porcelana e amostra 

seca foi inserido num dessecador para resfriamento. Finalmente, o sistema foi pesado e os cálculos 

efetuados. O teor de umidade foi determinado com auxílio da seguinte equação: 

100% sec

2 x
Pamostra

PamostraPamostra
OH

úmida

aúmida                     Eq. (1) 

 

Onde, OH2% , é o teor de umidade, úmidaPamostra , é o peso da amostra úmida e 

aPamostrasec , é o peso da amostra seca. 

 

 Determinação do teor de cinzas 

Em um cadinho de porcelana limpo e seco foi pesado cerca de 1g de carvão vegetal, que 

posteriormente foi levado ao forno mufla previamente aquecido. A amostra foi calcinada por completo 

em uma temperatura de 650 ºC por duas horas. Após a calcinação o sistema foi deixado no próprio 

forno mufla para esfriar e posteriormente levado ao dessecador. Em seguida o cadinho foi pesado e 

os cálculos efetuados com base na seguinte equação: 

 

100% x
Pamostra

Pamostra
Cinzas incinerada                              Eq. (2) 
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onde, Cinzas% , é o teor de cinzas, incineradPamostra , é o peso da amostra incinerada e 

Pamostra  , é o peso da amostra inicial. 

 

Determinação do teor de materiais voláteis 

Para a determinação do teor de materiais voláteis foi pesado em um cadinho de porcelana 

previamente limpo, seco e tarado cerca de 1g de amostra. Em seguida o cadinho com a amostra de 

carvão vegetal foi colocado sobre a porta do forno mufla previamente aquecido a 980± 10°C durante 

3 minutos. Decorrido os 3 minutos o cadinho foi colocado no meio do forno mufla e deixado por 7 

minutos com a porta fechada. Após a amostra foi retirada e colocada no dessecador para resfriar. 

Então pesado para efetuação dos cálculos com base na Equação (3) mostrada a baixo: 

 

)(100% finalinicial PesoPamostraMV                                  Eq. (3) 

 

onde, MV% %, é o teor de materiais voláteis, inicialPamostra , é o peso da amostra inicial e 

finalPamostra , é o peso da amostra fina. 

 

Determinação do teor de carbono fixo 

O teor de carbono fixo foi determinado pelo método matemático conforme sugerido por 

ADAD, (2008) através de a equação a seguir:  

 CinzasMVOHCarbonofixo %%%100% 2                                 Eq.(4) 

 

onde, fixoCarbono% , é o teor de carbono fixo, OH2% , é o teor de umidade, MV% , é o teor 

de materiais voláteis e Cinzas% , é o teor de cinzas. 

 

Determinação do poder calorífico 

O poder calorífico foi determinado pelo método matemático utilizando a formula de Goutal 

descrita por ADAD (2008). As equações a seguir foram utilizadas para calcular-se o poder calorífico dos 

corpos de prova. 

)/)(%82( KgKcalaxMVCarbonoxPoder fixocalorífico                Eq. (5) 

 

Onde, a, é um coeficiente que varia com a qualidade do carvão. Para determiná-lo basta calcular a 

percentagem V’. Os demais membros da equação foram definidos em equações anteriores.   
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 A percentagem V’ foi determinada matematicamente pela fórmula auxiliar que fornece a 

relação entre o teor de material volátil e a sua soma com o teor de carbono fixo. O valor do coeficiente 

de qualidade do carvão, a, é determinado pela tabela idealizada por Goutal, conforme sugere Adad 

(2008). 

 

fixoCarbonoMV

MVx
V

%%

%100'


                                       Eq.(6) 

 

Os resultados obtidos foram tratados estatisticamente pelo programa Origin, versão 7.0 

em termos percentuais, médias e desvio-padrão e serão mostrados em forma de tabela. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A Tabela 1 apresenta a caracterização química imediata, teor de umidade e o poder 

calorífico dos briquetes estudados 

Tabela 1 - Caracterização físico-química dos briquetes de babaçu. IFMA, 2015. 

 

Amostras Parâmetros de controle de qualidade 

 H2O  

(%) 

Cinzas 

(%) 

Mat. Voláteis 

(%) 

Carbono fixo 

(%) 

Poder calorífico 

(Kcal/Kg) 

 

Amostra “A” 

 

 

2,82 

 

4,80 

 

22,95 

 

69,51 

 

8076,91 

Amostra “B” 

 

1,28 4,60 4,21 89,93 7986,72 

Amostra “C” 

 

4,10 4,73 30,53 61,51 7921,31 

Amostra 

“D” 

 

5,55 3,32 27,88 63,94 7952,95 

 

Média 3,44 4,37 21,40 71,22 7984,48 

 

Desvio  

Padrão 

(±1,82) (±0,70) (±11,90) (±12,91) (±67,16) 

 

O teor de umidade encerra a quantidade de água presente na biomassa. Na tabela acima 

observam-se que as amostras investigadas apresentaram baixo teor de umidade variando 
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entre 1,28% amostra A a 5,55% amostra D. A umidade é uma variável de suma importância 

para o aproveitamento energético da biomassa, pois ela influencia diretamente no poder 

calorífico, no teor de cinzas e na resistência mecânica. Quanto maior o teor de umidade, maior 

será o teor de cinzas, maior será o consumo da biomassa, menor será seu poder calorífico, seu 

teor de carbono fixo e menos resistente será a biomassa gerando maior quantidade de finos. 

Nos processos de combustão, a primeira etapa consiste na evaporação da água que se 

encontra no combustível; se esse teor é elevado, o processo requer um longo tempo e uma 

quantidade significativa de energia geralmente é gasta. Por tanto quanto maior o teor de 

umidade, menor será a quantidade de energia útil para o sistema de geração de energia. O 

teor ideal de umidade para briquetes a serem utilizados para geração de energia e 

aquecimento de fornos compreende a faixa de 0 a 6% como descreve Quirino (2009). Dessa 

forma pode-se inferir que os briquetes produzidos a partir do endocarpo do babaçu (Orbignya 

speciosa) apresentaram resultados satisfatórios permanecendo dentro da faixa ideal para o 

parâmetro discutido. 

 As cinzas são compostas pelos minerais que não queimam, tornando-se o resíduo do 

processo de combustão e exercem significativa influência no poder calorífico da biomassa.  

O teor de cinzas considerado ideal para briquetes destinados aquecimento de fornos 

compreende o intervalo de 0,5 a 4 % conforme descrito por Quirino (2009). Os resultados 

obtidos nas análises dos briquetes em estudo ilustrados na Tabela 1 nos mostram que a 

amostra D, apresentou teor de cinza igual a 3,32%, ficando dentro dos padrões de qualidades 

descritos na literatura. As amostras A, B e C apresentaram teores de cinzas ligeiramente 

superiores a 4%. Sabendo que as cinzas não participam do processo de combustão, mas são 

contabilizados na massa do combustível utilizados no processo de queima, altos teores de 

cinzas contribuem para a redução do poder calorífico por unidade de massa, mantendo assim 

uma relação inversamente proporcional. 

O teor de materiais voláteis é um parâmetro de controle de qualidade de biomassas 

responsável pela ignição e pelas etapas iniciais da combustão de combustíveis sólidos.  

Os valores estabelecidos como padrão de qualidade de briquetes compreendem a faixa 

de 25 a 35%. As amostras A e B apresentaram os valores 22,95 e 4,21% respectivamente, 

ficando abaixo dos valores requisitados pela regulamentação. As amostras C e D 

demonstraram valores dentro da faixa de aceitabilidade conforme ilustra a Tabela 1. 
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O teor de material volátil expressa a facilidade de se queimar um material, este por sua 

vez mantém uma relação inversamente proporcional ao teor de carbono fixo, ou seja, quanto 

menor o teor de matérias voláteis maior o de carbono fixo. Este parâmetro é utilizado para 

estimar o grau de combustão do combustível. Briquetes com baixos teores de materiais 

voláteis e altos índices de carbono fixo queimam-se mais lentamente e ainda emitem menos 

poluentes para o meio ambiente.  

Na Tabela 1, observa-se que a amostra B apresentou elevado teor de carbono fixo 

(89,93%) e as demais amostras analisadas revelaram valores inferiores aos considerados 

ideais. Por outro lado, quando se leva em consideração a média dos briquetes produzida ao 

longo deste trabalho, seu valor médio atinge 71,22% permanecendo dentro da faixa de 

aceitabilidade. 

 As amostras analisadas apresentaram valores de poder calorífico na faixa de 7000 a 

8076,91 Kcal/Kg da amostra. Nota-se que os mesmos têm considerável quantidade de calor. 

Dessa forma pode-se inferir que os mesmos podem ser utilizados como fornecedores de calor 

e até mesmos redutores nos processos de fabricação de ferro gusa e ferros-liga na siderurgia 

e outros ramos do setor econômico contribuindo para a geração de emprego e renda. 

 

CONCLUSÕES 

Os parâmetros de controle de qualidade da fonte de energía renovável estudada 

apresentou teores de umidade compatíveis, teor de cinzas ligeiramente acima do limite 

superior mas, que não compromete a eficiencia energética do mesmo.  

De forma geral o briquete estudado apresentou características químicas imediatas 

satisfatórias, com os parâmetros de teor de umidade, carbono fixo e poder calorífico dentro 

dos padrões pré-estabelecidos para aplicação deste tipo de biomassa para geração de calor. 

Os briquetes revelaram alto teor de carbono fixo mostrando que os mesmo possuem uma 

excelente qualidade, pois combustíveis que possuem alto teor deste parâmetro são preferidos 

por queimarem-se mais lentamente. O teor de carbono fixo é de grande importancia para a 

redução de óxidos de ferro, nos altos fornos de siderurgias.  Assim os briquetes produzidos a 

partir do coco babaçu se mostraram-se viáveis para a geração de energia pois os mesmos 

podem ser consumidos em diversos segmentos, desde padarias a grandes setores industriais.  

O briquete investigado apresentou um valor médio de poder colorífico de 7984,48 

Kcal/Kg, valor este superior a outros combustíveis utilizados para o aquecimento de altos 
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fornos como a madeira que a quantidade de calor de um quilograma de material pode variar 

de 3500 a 5000 Kcal/Kg. 

Em suma, a produção dos briquetes investigados pode contribuir não só pelos aspectos 

econômicos e sociais, mas também pelos aspectos ambientais, contribuindo de forma 

significativa devido emitirem menos poluentes ao meio ambiente, como por exemplo, os 

óxidos de enxofre responsáveis pela chuva ácida. 

A produção mecanizada de briquetes pode contribuir para a permanencia do homem 

no campo, gerar emprego e renda na agricultura familiar, além de estimular atitudes 

ecologicamente corretas.  
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RESUMO: O manguezal é um ecossistema costeiro, de transição entre os ecossistemas marinho 

e terrestre e sujeito ao regime de marés. O Brasil é o segundo país em extensão de áreas de 

manguezais ficando atrás apenas da Indonésia, e ainda possui a maior área contínua de 

manguezais do mundo, o litoral amazônico (Amapá, Pará e Maranhão). No sensoriamento 

remoto, o conhecimento preliminar do comportamento espectral do alvo é de fundamental 

importância para a geração de informações, a partir da interpretação de imagens orbitais e 

para a análise quantitativa. A área de estudo foi o município de Raposa, localizado ao norte 

do estado, na ilha do Maranhão. Foram mapeadas quatros espécies de mangue: Rhizophora 

mangle, Avicennia germinans, Laguncularia racemosa e Conocarpus erectus. Após o 

processamento dos dados, foram encontradas as assinaturas espectrais de cada espécie. Pela 

análise do gráfico da média, notou-se que cada espécie apresentou diferenças nos valores de 

reflectância. O delineamento das curvas espectrais das quatro espécies demonstraram que as 

medições radiométricas são eficazes na caracterização espectral das espécies deste bioma. 

Desta forma, a pesquisa objetiva-se identificar, classificar e comparar as curvas espectrais de 

espécies de mangue, afim de criar um banco de dados geoespacial para posteriores estudos. 

Palavras–chave: assinatura espectral, georeferenciamento,  mangue, mapeamento 

 

CHARACTERIZATION VEGETATION SPECTRUM MANGUE USING 

ESPECTRORADIÔMETRO THE MUNICIPALITY OF RAPOSA -MA 

 

ABSTRACT: The mangrove is a coastal ecosystem, the transition between marine and 

terrestrial ecosystems and subject to tidal regime. Brazil is the second country in mangrove 

areas extension behind only Indonesia, and also has the largest continuous area of the world's 

mangroves, the Amazonian coast (Amapá, Pará and Maranhão). In remote sensing, the 

preliminar knowledge of the target spectral behavior is fundamental importance for the 

generation of information, from the interpretation of satellite images and quantitative analysis. 

The study area was the municipality of Raposa, located north of the state, on the island of 

Maranhao. Were mapped four mangrove species: Rizhophora mangle, Avicennia germinans 

racemosa Laguncularia and Conocarpus erectus. After processing the data, we found the 

spectral signatures of each species. The middle graph analysis, it was noted that each species 

show differences in reflectance values. The design of the spectral curves of the four species 

showed that the radiometric measurements are effective in spectral characterization of the 

species of this biome. Thus, the research aims to identify, classify and compare the spectral 

curves of mangrove species in order to create a geospatial database for further studies. 

mailto:venerandoamaro@gmail.com
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INTRODUÇÃO 

O manguezal é um ecossistema costeiro, de transição entre os ecossistemas marinho e 

terrestre e sujeito ao regime de marés (YOKOYA, 1995). Esse ecossistema funciona como 

unidade integrada, sendo a vegetação a principal responsável pela dinâmica produtiva dos 

estuários tropicais e áreas adjacentes (KATHIRESAN & BINGHAM, 2001; VANNUCCI, 2001). 

Estima-se que 70% das zonas costeiras tropicais sejam ocupadas por manguezais 

(LACERDA & SHAEFFER-NOVELLI, 1999). O Brasil é o segundo país em extensão de áreas de 

manguezais ficando atrás apenas da Indonésia (SPALDING-NOVELLI, 1997), e ainda possui a 

maior área contínua de manguezais do mundo, o litoral amazônico (Amapá, Pará e Maranhão) 

com 8.900 km2 de área de manguezal. (CINTRON & SCHAEFER-NOVELLI, 1983). A ocorrência 

de áreas de manguezais brasileiros se dá em todo litoral, e estende-se do Cabo Orange, no 

Amapá até Laguna em Santa Catarina. 

Segundo Schaeffer-Novelli e Cintron (1986), sete são as espécies de mangue que 

ocorrem no Brasil: Rhizophora mangle, R. harrisonii, R racemosa, Avicennia schaueriana, A 

germinans. Laguncularia racemosa e Conocarpus erectus. Destas, apenas R. mangle e L. 

racemosa são encontradas desde o Amapá até Santa Catarina. A. schaueriana distribui-se 

desde Santa Catarina até o Pará. A. germinans do Amapá ao Rio de Janeiro e R. harrisonii e R. 

racemosa de Amapá ao Maranhão (SCHAEFFER-NOVELLI, 1991). 

O sensoriamento remoto é a área do conhecimento que engloba um conjunto de 

tecnologias que visam à aquisição de informações de um alvo por intermédio de 

sensores.(PAPA, 2009).  Esta técnica vêm auxiliando os pesquisados no monitoramento da 

cobertura vegetal, em especial o mangue, a partir de imagens de sensores remotos. Para 

Mochel (2002); Rangel (2000), a necessidade de preservação de áreas de manguezais tem 

promovido uma maior utilização do sensoriamento remoto no monitoramento da dinâmica 

deste ecossistema, através  da análise de imagens de satélite. 

  No sensoriamento remoto, o conhecimento preliminar do comportamento espectral do 

alvo é de fundamental importância para a geração de informações, a partir da interpretação de 

imagens orbitais e para a análise quantitativa (MELENDEZ-PASTOR et. al., 2008). A  

espectroradiometria é resultado dos recentes avanços tecnológicos e metodológicos que 

ampliaram a acurácia da análise da vegetação através do sensoriamento remoto. A técnica 

consiste em medir a resposta espectral através do contato direto com o alvo, representando a 
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diminuição de interferências dos fatores ambientais presentes nas leituras de outros sensores 

(DEMAREZ & GASTELLU-ECTHEGORRY, 2000. Desta forma, a pesquisa objetiva-se 

identificar, classificar e comparar as curvas espectrais de espécies de mangue, afim de criar um 

banco de dados geoespacial para posteriores estudos deste bioma.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

A área de estudo foi o município de Raposa, localizado ao norte do estado do Maranhão, 

região nordeste do Brasil, com área territorial de aproximadamente 66.280 km2. A coleta das 

espécies de mangue foram realizadas nos dias 17 e 18 de dezembro de 2015. 

Foram mapeadas quatros espécies (Figura 1) de mangue: Rhizophora mangle,  Avicennia 

germinans, Laguncularia racemosa e Conocarpus erectus. Em seguida, foram coletadas 10 

amostras de cada espécie. A seleção das folhas teve critério de idade, escolhendo asas mais 

jovens e sadias, para que não houvesse diferenças nos dados, As folhas foram cortadas das 

árvores e medido em uma área aberta, afim de minimizar os erros e manter a temperatura da 

folha. O local foi georeferenciado com um GPS Geodésico, que delimitou a área de interesse. 

 

Figura 1. Folhas das espécies coletadas: : (a) Rhizophora mangle; (b) Avicennia germinans; 

(c) Conocarpus erectus e (d) Laguncularia racemosa. Acervo GIAGeo. IFMA, 2015. 

 

 Em seguida, a coleta dos dados foi realizada com um espectroradiômetro FieldSpec®3, 

do laboratório de Geoprocessamento da UFRN – GEOPRO. O espectroradiômetro tem um 

campo de visão de 25º e coleta informações espectrais de 368 a 1170 nm em 256 canais, 

apoiado por um tripé e ligado ao computador para coleta da curva espectral. Foram obtidas 

as medidas de radiância refletida da face dorsal das folhas de cada espécie de mangue 

apontado para a folha a uma distância de 0,25 m. 
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Para cada amostra, foram realizadas três (3) repetições, o que quantificou 30 medições. 

Para cada amostra obteve-se a curva spectral. Os dados foram coletados com o auxílio de um 

software RS3 e convertido para o formato texto, pelo software ASD ViewSpecPro Versão 6.2, 

para posterior processamento e analise estatística. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Após o processamento dos dados, foram encontradas as assinaturas espectrais de cada 

espécie do mangue da Raposa (Figura 2). No Gráfico 3, pudemos comparar valores da média 

das espécies estudadas. Os resultados obtidos foram uma baixa reflectância no comportamento 

espectral na região do visível, compreendidas pelo azul (400 – 500 nm) e pelo vermelho (600 

– 700 nm). E para os picos elevados de energia, observados nas faixas do verde (500 – 600 nm) 

e do infravermelho (700 – 2.000 nm). A elevada absorção de energia na faixa compreendida 

pelo verde, sofre influências pelos pigmentos fotossintetizantes da planta (clorofila, carotenoide 

e xantofila). 

 

 

Figura 2. Comportamento espectral de espécies de mangue na Raposa-MA: (a) Rhizophora 

mangle; (b) Conocarpus erectus; (c) Avicennia germinans; (d) Laguncularia racemosa. IFMA 

2015. 
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Figura 3. Comportamento espectral médio das espécies de mangue na Raposa-MA “in situ”. 

IFMA, 2015. 

.  

Pela análise do gráfico da média, notou-se que cada espécie apresentou diferenças nos 

valores de reflectância. A espécie Rhizophora mangle apresentou um decréscimo na faixa do 

azul (400 – 500 nm). Enquanto que, nessa mesma faixa, a Conocarpus erectus obteve uma 

maior reflectância. Para a faixa do infravermelho, onde a concentração de energia refletida é 

bem maior, a Conocarpus erectus se destacou, mais uma vez, das demais espécies pelo 

considerável pico de energia. Esta mesma espécie obteve também um alto nível de energia na 

faixa do verde (0,4µ). Isto explica o fato de algumas amostras de folhas serem mais sadias que 

outras. Outro ponto que interfere na diferença do comportamento espectral é o campo de visada, 

onde os fatores ambientais podem interferir nas respostas espectrais das amostras. 

Na região do infravermelho (700 – 2.000 nm), os fatores fisiológicos e morfológicos do 

vegetal tiveram influências diretas nas respostas espectrais. Algumas espécies apresentam em 

seu interior, espaços de ar entre as células. E quanto maior o número desses espaços, maior será 

sua capacidade de reflectância. Já para os baixos picos de energia, há outro fator que difere 

espécies nas respostas espectrais. Este fator está relacionado com a capacidade de absorção de 

água que a planta tem. Na figura 4, é demonstrado os resultados desta interação da água, em 

alguns pontos do comprimento de onda. 
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Figura 4. Absorção de clorofila (região do visível) e absorção de água (região infravermelho) 

de espécies de mangue na Raposa - MA. IFMA, 2015. 

 

Na região localizada no gráfico, entre 745 – 949 nm, existe uma pequena absorção de 

energia eletromagnética. E um considerável espalhamento interno na folha. Nesta região, não 

há absorção de água. Já no ponto entre 979 – 997 nm, ocorre um decréscimo no pico, o que 

indica significativa absorção de água no interior do vegetal. A espécie que apresenta uma 

melhor eficiência em absorção de água é a Rhizophora mangle. No visível, a reflectância é 

baixa em função da absorção da radiação pelo pigmentos fotossintetizantes. E alguns deles, 

como os carotenoides e xantofilas, influenciam na coloração amarelada do vegetal. Este fator 

pode interferir na caracterização espectral na hora da coleta das folhas das espécies. 

No que diz respeito às faixas de análise da absorção de água, os resultados apresentaram 

uma variação discreta nas porções do infravermelho. Tal comportamento está caracterizado 

pela dinâmica da água no vegetal, e por ser um excelente absorvedor de energia nesta região. 

À medida que o conteúdo de água diminui, aumenta a reflectância. 

 

CONCLUSÕES 

O delineamento das curvas espectrais das quatro espécies de mangue do município da 

Raposa, demonstraram que as medições radiométricas são eficazes na caracterização espectral 

das espécies deste bioma. Com relação ao efeito de absorção de água que algumas das espécies 
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obtiveram, não foram observadas grandes alterações nas quantitativas. Estas condições podem 

ter ocorrido pelo tipo de coleta que foi realizado em campo, em condições naturais do ambiente.  

 Assim, o comportamento espectral associado à variáveis das análises pode subsidiar 

métodos de estudos fisiológicos de espécies de mangue no município da Raposa-MA, afim de 

compor um banco de dados geoespacial para futuros trabalhos. 
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RESUMO: A própolis é uma resina de coloração e consistência variada coletada por abelhas 

da espécie Apis mellifera de diversas partes das plantas como brotos, botões florais e exsudatos 

resinosos. Ela vem se destacando tanto pelas suas propriedades terapêuticas, quanto pela 

possibilidade de aplicação nas indústrias farmacêuticas e alimentícias. Atualmente, técnicas de 

microencapsulação têm solucionado problemas relacionados ao emprego de ingredientes e 

aditivos em alimentos, pois tem finalidade de mascarar sabores indesejáveis, reduzir a 

volatilidade, reatividade e higroscopicidade, aumentar a solubilidade, permitindo um aumento 

da estabilidade destes em condições ambientais adversas. Com isso, o objetivo do trabalho foi 

caracterizar microencapsulados de própolis vermelha na proporção de 16%, 25%, 35%, 45%, 

50% e 75%, por spray-dryer. As técnicas de caracterização utilizadas foram: Tamanho de 

partículas, Espectroscopia de Infravermelho (FTIR), Análise térmica, Microscopia Eletrônica 

de Varredura (MEV) e estudos de dissolução. Os dados térmicos, FTIR e MEV demonstraram 

que houve o encapsulamento do extrato bioativo de própolis vermelha pelo sistema matricial e 

que os microencapsulados nutracêuticos desenvolvidos mostraram estabilidade térmica 

satisfatória. Os estudos de dissolução demonstraram composições dependentes de pH ácido e 

concentração, com liberação modificada ao longo das condições do trato gastrointestinal. Dessa 

forma, os microencapsulados demonstraram possuir potenciais aplicabilidades nas diversas 

áreas da saúde. 
Palavras–chave: dissolução, mev, nutracêuticos, spray-drying  

 

PHYSICOCHEMICAL CHARACTERIZATION OF 

MICROENCASULATED RED PROPOLIS OF ALAGOAS 

 
ABSTRACT: Propolis is a varied color and consistency of resin collected by bees Apis 

mellifera from different parts of plants such as buds, flower buds and resinous exudates. She 

has stood out both for its therapeutic properties, as the possibility of application in the 

pharmaceutical and food industries. Currently, microencapsulating techniques have solved 

problems relating to the use of ingredients and additives in food, since it has purpose to mask 

unwanted tastes, reducing volatility, reactivity and hygroscopicity, increase solubility, allowing 

an increase in the stability of these harsh environmental conditions. Thus, the objective was to 

characterize propolis microencapsulated in the proportion of 16%, 25%, 35%, 45%, 50% and 

75%, by spray-dryer. The used characterization techniques were: particle size, Infrared 

Spectroscopy (FTIR), thermal analysis, scanning electron microscopy (SEM) and dissolution 

studies. The thermal data, FTIR and SEM showed that there was encapsulating the bioactive 

extract of propolis the matrix system and nutraceuticals developed microencapsulated showed 

satisfactory thermal stability. Dissolution studies demonstrate pH dependent acid composition 

and concentration with modified release along the gastrointestinal tract conditions. Thus, the 

microencapsulated shown to have potential applicability in different areas of health. 
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KEYWORDS: dissolution, SEM, nutraceuticals, spray-drying 

 

INTRODUÇÃO 

Própolis (cola de abelha) é um produto resinoso fortemente adesivo coletado pelas 

abelhas e tem sido utilizado pelo homem desde tempos antigos, devido às suas propriedades 

farmacêuticas (BRUSCHI et al., 2003), como a atividade antimicrobiana, anti-inflamatória, 

cicatrizante, anestésica e antioxidante (SILVA et al., 2009). A sua composição química é 

complexa e normalmente consiste de ceras, resinas, água, compostos orgânicos, fenólicos, e 

óleos essenciais, e depende da flora disponível (BRUSCHI et al., 2003).  

As própolis brasileiras foram classificadas por Park, Ikegaki e Alencar (2000) em doze 

grupos principais, de acordo com a composição química básica dos extratos alcoólicos obtidos 

daquelas própolis. Recentemente, um novo grupo da Mata Atlântica de Alagoas foi 

identificado e classificado como grupo 13, este apresenta uma potente ação biológica 

(ALENCAR et al., 2007).  

A própolis vermelha, proveniente da ação de abelhas sobre a Dalbergia ecastophillum da 

família Fabaceae (Leguminosae), da região nordeste do Brasil, especificamente do estado de 

Alagoas, oriunda de um local de vegetação litorânea, apresenta maiores percentuais de fenóis 

totais e o terceiro maior teor de flavonoides totais, quando comparadas às demais própolis 

brasileiras. 

Diversos produtos contendo própolis têm sido vendidos em todo o mundo, 

principalmente no Japão, tais como doces, chocolates, xampus, cremes para pele, soluções 

antissépticas e dentífricas (ACKERMANN, 1991). No entanto, a aplicação da própolis em 

alimentos é ainda limitada por ser extraída em meio alcoólico e apresentar sabor e aroma 

acentuados (NORI et al., 2011). Neste caso, a tecnologia de microencapsulação é pertinente, 

uma vez que reduz as limitações do uso de aditivos alimentares e ingredientes, e pode 

mascarar sabores indesejáveis (SILVA et al., 2009).  

Microencapsulação é a técnica de imobilização de sólidos, gotículas de líquido ou 

material gasoso em partículas que podem liberar seu conteúdo sob velocidade e condições 

específicas (PEREIRA, 2007). Na indústria alimentícia os ingredientes ativos são encapsulados 

visando principalmente: redução da volatilização dos aromas durante o armazenamento; 

redução da reatividade do material microencapsulado em relação aos fatores do meio 

externo, tais como luz, oxigênio, temperatura e umidade; minimização das interações 
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indesejáveis com outros componentes dos alimentos, e controle da liberação gradativa do 

produto microencapsulado (DESAI; PARK, 2005).  

A escolha do método de encapsulação vai depender do custo de operação, da 

sensibilidade do encapsulado, do tamanho desejado para a microesfera, das propriedades 

físicas e químicas do encapsulado e do material de parede, da aplicação do produto e do 

mecanismo de liberação (PEREIRA, 2007). As microcápsulas são formadas pelo envolvimento 

do ingrediente ativo ou núcleo com o material de parede ou encapsulante. 

Atualmente, o método mais utilizado de encapsulação de ingredientes ativos é o spray 

drying. Spray-drying é um processo de pulverização e secagem de partículas líquidas e sólidas, 

muito usado, por exemplo, na obtenção de leite em pó. usado na indústria alimentícia, para 

dar estabilidade a flavorizantes, contra degradação/oxidação e para converter líquidos em pós 

(GOUIN, 2004). O tamanho da partícula final obtida pelo método de spray drying, está na faixa 

de alguns micrômetros (PEREIRA, 2007). 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

A partir da técnica spray-drying, foram obtidas formulações de microencapsulados em 

pó com diferentes concentrações de própolis vermelha. Esses pós passaram, então, por diversas 

análises de caracterização físico-química, como Espectroscopia de absorção na região do 

Infravermelho, Análise Térmica TG-DTA Microscopia Eletrônica de Varredura dos 

microencapsulados e ensaios de dissolução que podem ser observadas a seguir: 

Espectroscopia de absorção na região do infravermelho  

A amostra, previamente seca, foi misturada ao ATR/KBr e depois compressa em um 

“comprimido” utilizando-se uma prensa manual. As medidas foram feitas através de um 

Espectofotômetro de Infravermelho com Transformada de Fourier (FTIR) Thermo Scientific, 

modelo Nicolet iS10, em modo Smart Omni- Transmission Infrared Fourier Transform 

Spectroscopy (SOSIFT). Os dados obtidos foram compilados através do programa OriginPro. 

Utilizou-se a faixa de número de onda 4000 a 400cm-1 por transmitância em percentagem que 

estão relacionados aos estiramentos na região do infravermelho próximo e número de scans 

de 32 a 64.  
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Análise Térmica TG-DTA 

Foi realizada em equipamento TG/DTA Shimadzu DTG 60H em atmosfera de ar sintético 

com fluxo 50mL/min, razão de aquecimento de 10ºC/min. numa faixa de temperatura entre 

30 a 900ºC. Foram pesadas massas de (~10 mg + 10%) de cada amostra e transferida para um 

cadinho de alumínio.  

 

Microscopia Eletrônica de Varredura 

A análise foi realizada com o intuito de verificar a morfologia externa das partículas, 

sobretudo verificar a agregação das mesmas. Inicialmente, as amostras foram metalizadas 

com metalizador - Sanyu Electron, modelo Quick Coater SC-701, utilizando corrente de 3 

minutos com alvo de platina e 5 minutos com alvo de ouro (corrente de 10 mA em ambas), 

procedimento que auxilia na visualização das partículas de amostras higroscópicas. Em 

seguida, as amostras já metalizadas seguiram para o equipamento MEV - Shimadzu, modelo 

SSX-550 Superscan. 

 

Ensaios de dissolução 

Cerca de 144mg dos pós obtidos das formulações foram pesados em balança analítica e 

acondicionados em cápsulas gelatinosas de tamanho nº00 de cor branca.  Os testes de dissolução 

foram realizados utilizando o dissolutor Erweka DT 80 a 100rpm a 37ºC na amostra a 35%, em 

meios ácido simulando o pH estomacal, e básico simulando o comportamento intestinal. Os 

perfis de dissolução foram obtidos a partir da análise em espectrofotômetro UV-mini 1240 

Shimadzu. Foram testadas quatro condições de dissolução para a formulação a 35%: em HCl 

0,01M; em tampão fosfato pH 7,4 e pH 6,8; e em combinação HCl 0,01M por 2 horas + Tampão 

fosfato pH 7,4 por 4 horas.  

Os tempos de coleta foram de 1h, 2h, 3h, 4h, 5h, 6h de dissolução, no qual coletou-se 5 

mL do meio de dissolução com reposição e, em seguida, as amostras foram filtradas em papel 

de filtro analítico. As amostras filtradas foram analisadas em espectrofotômetro UV-vis em 

comprimento de onda de 280nm. A curva de calibração foi realizada com o extrato de própolis 

utilizado para obtenção dos microencapsulados na faixa de concentração de 15, 20, 25, 30, 

35, 40, 45 e 50 µg/mL. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Nas Figuras 1 e 2, podemos observar as sobreposições de bandas dos grupos amidas e 

grupos OH das piranoses nas regiões entre 1661 a 1671 cm-1; em 1600cm-1 referente à 

deformação angular N-H; modo referente às amidas é observado na região de 1500 cm-1; a 

banda em 1380 cm-1 é atribuída à deformação angular simétrica do grupo CH3 e entre 800-

1200cm-1 as vibrações estão associadas às ligações químicas das piranoses. Pataca e 

colaboradores (2009) também observaram deformação axial de C-N de amida por volta de 1420 

cm-1; 1320 cm-1 devido ao estiramento do grupamento C-O-N. 

 

 
Figura 1. Espectros FTIR (KBr) das amostras 16%, 25%, encapsulante e própolis 

vermelha. UFAL, 2016. 

 
Todas as bandas características são muito semelhantes àquelas descritas por Brugnerotto et 

al. (2001) e estão presentes na maioria das amostras. Tanto Santos et al. (2003), quanto Nery et al. 

(2012), em seus estudos de caracterização também encontraram bandas de absorção características 

observadas em 3570cm-1 para os grupos hidroxila, de 2925 a 2891cm-1 para C-H, 1652 cm-1 para 

deformação axial C=O de amida I, 1379cm-1 para a deformação angular simétrica de CH3, 1047cm-

1 para C-O-C. 
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Figura 2. Espectros FTIR (KBr) das formulações a 75% e 50%. UFAL, 2016. 

 

Os dados DTA (Figura 3) mostraram transições de fase para o excipiente de revestimento 

entre 50 e 150ºC (correspondente ao desprendimento de umidade e água de constituição), entre 

200 e 600ºC (correspondente à decomposição deste polímero natural). O extrato de própolis 

vermelha apresentou transição de fase em 100ºC, bem como transições de fase entre 300 e 

450ºC (pico endotérmico de decomposição) e entre 450 e 600ºC (pico exotérmico de 

decomposição). As composições de extrato de própolis e encapsulante apresentaram perfil 

calorimétrico diferencial semelhante ao encapsulante na faixa de temperatura entre 200 e 600ºC 

e uma transição de fase entre 500 e 600º semelhante ao extrato de própolis vermelha. 

 

 
Figura 3. Curva DTA dos microencapsulados. UFAL, 2016. 

 

Na análise MEV (Figura 4) foi constatado a presença de uma população mista de 

microencapsulados com boa esfericidade, ausência de fissuras ou porosidade aparente, com 

superfícies lisas e uniformes, indicando a formação de um filme contínuo na parede externa dos 

microencapsulados, com dimensões variando de 5 a 28 μm, o que indica que a técnica spray-

drying foi eficaz na obtenção das formulações 16%, 25%, 35%, 45%, 50% e 75%. 
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Figura 4. Análise MEV das formulações. UFAL, 2016. 

 

Quanto aos ensaios de dissolução (Figura 5), o meio ácido se mostrou eficiente para a 

dissolução da formulação QTPV35 com uma percentagem média de dissolução de 35% ± 1,40, 

contudo a condição HCl (2 hs) + Tampão fosfato ph 7,4 (4hs) foi ainda mais favorável, atingindo 

aproximadamente 48,08 ± 0,50% de dissolução. Observamos que a formulação 50% se 

dissolveu melhor na segunda condição, após 120min em HCl (40,95% ± 2,05) em relação à 

formulação 35% (35,83% ± 1,26), apresentando dissolução de aproximadamente 67,84% ± 

3,20 no final de 360 minutos. A composição 75% demonstrou uma dissolução de 64,86% ± 

6,06 em 2horas em HCl e dissolução de 88,29% ± 4,33 em tampão fosfato pH 7,4 após 

360minutos de dissolução. A maior dissolução da formulação 75% se deve ao fato de ter 

havido menor encapsulação da própolis, se comparada às demais formulações. Dessa forma, 

havia mais própolis livre que, consequentemente, se dissolveu em maior proporção.  
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Figura 5. Ensaios de dissolução das formulações. UFAL, 2016. 

 

CONCLUSÕES 

Os dados térmicos, FTIR e MEV demonstram que houve o encapsulamento do extrato 

bioativo de própolis vermelha pelo sistema matricial quitosana e dióxido de silício coloidal e 

que os microencapsulados nutracêuticos desenvolvidos mostraram estabilidade térmica 

satisfatória. Os estudos de dissolução dos quitosinatos de própolis vermelha obtidos com 

perfis de dissolução demonstraram composições com liberação modificada ao longo das 

condições do trato gastrointestinal, sendo maior em formulações mais concentradas. Como 

as condições de dissolução utilizadas simularam as condições fisiológicas estomacal e 

intestinal, tivemos uma visão da dissolução e do potencial de ação das formulações 

nutracêuticas elaboradas, visto que, esses dados influenciam diretamente na eficácia de ação 

da composição.  

As formulações demonstraram potenciais aplicabilidades nas diversas na área da saúde, 

especialmente em produtos nutracêuticos, medicamentosos, veterinários e odontológicos. 

Contudo, há a necessidade de estudos biofarmacêuticos de absorção in vivo, bem como análises 

de avaliação do potencial antioxidante das composições, a fim de se garantir a eficácia de ação 

das formulações tanto em animais, quanto em seres humanos. 
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RESUMO: O Museu de Minérios do RN está situado no Instituto Federal de Educação, Ciência 

e Tecnologia do Rio Grande do Norte – Campus Natal Central – IFRN-CNAT, e apresenta ao 

público os bens minerais do RN em sua exposição permanente. Seu acervo é formado por 

quase 4000 peças de quatro coleções distintas. Muitas das amostras são doações e coletas. 

Levando em consideração que o IFRN/CNAT oferta cursos técnicos de Geologia ou Mineração 

há mais de cinco décadas, então o museu conta com um considerável acervo coletado por 

alunos e professores da instituição. Entre as amostras coletadas por professores, há várias que 

foram coletadas na Mina Brejui, em Currais Novos onde ocorrem os tactitos e micaxistos. As 

amostras, foram descritas como zeólitas, mas nenhuma outra caracterização foi realizada para 

definir quais minerais deste grupo podiam ser encontradas. O museu deve trabalhar na 

salvaguarda de seu acervo e a primeira ação no processo de documentação é o conhecimento 

a respeito do acervo.  Neste sentido, o objetivo desta pesquisa foi a caracterização 

mineralógica das zeólitas de Currais Novos-RN. Para tanto foram realizadas análises de 

difratometria de RX e análises com espectrômetro de energia dispersiva que apontaram a 

existência da natrolita, a chabazita, heulandita, stilbita e mordenita. Caracterizar as zeólitas 

que ocorrem na região de Currais Novos-RN é de grande importância uma vez que este grupo 

de minerais apresentam uma ampla gama de utilização na indústria e principalmente nas 

questões ambientais que envolvem comprometimento do meio ambiente saudável e outras 

aplicações.  

Palavras–chave: análise química, difratometria, minerais, museu 

 

MINERALOGICAL CHARACTERIZATION OF SAMPLES OF ZEOLITES OF THE MUSEUM OF 

MINERALS OF THE RN 

ABSTRACT: The Museum of minerals of the RN is situated in the Federal Institute of Education, 

Science and Technology of Rio Grande do Norte – Campus Natal Central – IFRN-CNAT, and 

presents to the public the mineral riches of the RN in its permanent exhibition. His collection 

is formed about 4000 pieces of four distinct collections. Many of the samples are donations 

and collections. Taking into consideration that the IFRN/CNAT offer technical courses of 

geology or mining for more than five decades, then the museum has a considerable collection 

collected by students and teachers of the institution. Between the samples collected by 

teachers, there are several that have been collected in the Mine Brejui, in Currais Novos/RN 

where the tactites and micaschist. The samples were described as zeolites, but no other 

characterization was performed to determine which minerals in this group could be found. 
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The museum should works in warranty its collection and the first action in the process of 

documentation is the knowledge of the collection. In this sense, the objective of this study 

was the characterization of mineralogical zeolites of Currais Novos-RN. Thus, were performed 

diffraction analysis of x-ray and analyzes with energy dispersive spectrometer. The samples 

that indicated the existence of natrolite, the chabazite, heulandite, stilbite and mordenite. To 

characterize the zeolites that occur in the region of Currais Novos is of great importance since 

this group of minerals have a wide range of use in the industry and especially in environmental 

issues that involve impairment of healthy environment and other applications.KEYWORDS: 

chemical analysis, diffractometry, minerals, museum. 

 

INTRODUÇÃO 

O Museu de Minérios do RN está situado no Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Rio Grande do Norte – Campus Natal Central – IFRN-CNAT, e apresenta ao 

público os bens minerais do RN em sua exposição permanente. A proposta museográfica é 

centrada na tríade: bem mineral – meio ambiente – homem, procurando apresentar os 

diferentes bens minerais contextualizados de forma interdisciplinar.  

Seu acervo é formado por quase 4000 peças de quatro coleções distintas. Muitas das 

amostras são doações e coletas. Levando em consideração que o IFRN/CNAT oferta cursos 

técnicos de Geologia ou Mineração há mais de cinco décadas, então o museu conta com um 

considerável acervo coletado por alunos e professores da instituição. Entre as amostras 

coletadas por professores, há várias que foram coletadas na Mina Brejui, em Currais Novos 

onde ocorrem os tactitos e micaxistos. As amostras, foram descritas como zeólitas, mas 

nenhuma outra caracterização foi realizada para definir quais minerais deste grupo podiam 

ser encontradas. A ocorrência é na forma de drusas e é possível observar diferentes minerais 

cristalizados em distintos hábitos (Figura 1). 

As zeólitas formam um grupo de minerais do grupo dos aluminossilicatos cristalinos 

hidratados de estrutura aberta. Estruturalmente, estes materiais são formados por uma rede 

tridimensional de tetraedros interligados, contendo canais e cavidades de dimensões 

moleculares (DANA, 1984). Até o presente momento, são conhecidos cerca de 60 minerais do 

grupo das zeólitas naturais, sendo algumas encontradas em abundância na natureza, como a 

clinoptilolita, que aparentemente é a mais abundante, tanto nos solos como nos sedimentos; 

a estilbita e a heulandita (MING e DIXON, 1987, apud OLIVEIRA, et al. 2011).  

 



 

604 

 

Artigos         Ciências Exatas e da Terra 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

 

Figura 1. Detalhe das amostras de zeólitas coletadas na Mina Brejui-RN, integrante do 

acervo do Museu de Minérios do RN. Os minerais apresentam distintos hábitos e 

ocorrem na forma de drusas localizadas na rocha denominada de tactito. IFRN, 2016. 

 

De acordo com Bernardi et al. (2008), não se tem notícia de exploração comercial de 

depósitos naturais de zeólitas no Brasil. Em se tratando na região nordeste e mais 

especificamente no Estado do Rio Grande do Norte, as primeiras ocorrências de zeólitas foram 

noticiadas por Bhaskara Rao e Silva, (1963, apud BERNARDI, et.al. 2008). Os autores 

identificaram os minerais chabazita, heulandita, estilbita e mordenita nas drusas e nas 

cavidades da zona de contato dos tactitos e dos micaxistos em Currais Novos, RN.  

Este grupo de minerais tem uma grande importância em diferentes setores tais como 

condicionador de solos agrícolas; descontaminação de metais pesados e de isótopos 

radioativos; descontaminação de micotoxinas (aflatoxinas) em alimentos; preservação de 

frutas; tratamento de água para consumo humano e animal; tratamento de águas 

contaminadas, entre outros (DANA, 1984). De acordo com Coriolano et al. (2015, p.11) as 

zeólitas se configuram, na indústria do petróleo, como “um produto muito utilizado em 

refinarias de petróleo, sendo responsável pela quebra e seletividade molecular desses 

hidrocarbonetos, transformando as frações mais pesadas em frações mais leves”. 
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Portanto, torna-se necessário realizar um estudo mais aprofundado destas ocorrências, 

uma vez que estes minerais apresentam uma ampla gama de utilização na indústria e 

principalmente nas questões ambientais que envolvem comprometimento do meio ambiente 

saudável e outras aplicações. Além do mais, o museu deve trabalhar na salvaguarda de seu 

acervo e a primeira ação no processo de documentação é o conhecimento a respeito do 

acervo.  Neste sentido, o objetivo desta pesquisa foi a caracterização mineralógica das zeólitas 

de Currais Novos-RN.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Esta pesquisa se configura como quantitativa, que utilizou para a coleta de dados as 

pesquisas bibliográficas sobre o grupo mineral, sua caracterização e uso. Para a caracterização 

mineral foram realizadas análises de difratometria de RX no Laboratório de Caracterização 

Tecnológica do Núcleo de Estudos em Petróleo e Energias Renováveis (NUP-ER) da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) e do Laboratório de Caracterização de 

Minerais/Materiais (LACAMM) da Diretoria Acadêmica de Recursos Minerais (DIAREN) do 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN/CNAT). 

Foram utilizados equipamentos que permitiram a identificação da amostra, como o difratômetro 

de Raios-X do NUP-ER UFRN, cujos padrões são: Shimadzu XRD 6000, onde as condições 

de operação para obtenção dos difratogramas foram as seguintes: radiação Cu Kα (40 kV/40 

mA); velocidade do goniômetro de 0,02° 2θ por passo, com tempo de contagem de 0,5 segundo 

por passo e no intervalo de 10º a 80º em 2θ, e este tempo de contagem foi de 100°, e o 

Espectrômetro de Energia Dispersiva (EDX). Para a interpretação dos dados foi usado 

softwares específicos que permitem a análise e a interpretação dos dados das amostras que 

foram anteriormente obtidos nos equipamentos de identificação e caracterização mineral. Deste 

modo, foi feita a descrição final do material a ser processado, interpretado e descrito. O material 

bibliográfico utilizado neste trabalho é de cunho científico e foi baseado em outras obras já 

existentes, que são empregadas para estudos dessa área.   

A princípio foi selecionado cerca de 1kg da amostra de zeólitas.  Em seguida, deu-se 

início ao processo de fragmentação, em que foi feita uma fragmentação manual e se utilizou de 

um pistilo e almofariz. Após essa fase, iniciou-se o processo de homogeneização para realizar 

o quarteamento de forma a reduzir a massa da amostra em uma fração menor. A amostra ainda 

foi peneirada com pó passante na malha de #200 – mesh (Padrão Tyler). O peso inicial foi de 

500g (quinhentas gramas) e foi reduzido até 100g (cem gramas) para ser enviado ao laboratório. 
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As interpretações qualitativas dos espectros foram efetuadas por comparação com 

padrões contidos no banco de dados do Internacional Center for Diffraction Data (ICDD, 2003), 

em software Philips X-perting plus e os gráficos elaborados no Origin Pro 8. O segundo 

equipamento utilizado foi o Espectrômetro de Energia Dispersiva (Shimadzu EDX 720) onde 

obtivemos uma análise semi-quantitativa do material. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A caracterização mineralógica do grupo zeólitas realizada por Bhaskara Rao e Silva, 

(1963, apud BERNARDI, et.al. 2008) apontava a existência de somente quatro tipos de zeólitas 

sendo elas: a Chabazita (CaAl2Si4O12 6H2O), Heulandita ((Na,Ca)2-3Al3 (Al,Si)2 Si13O3612 H2O), Stilbita 

(Na Ca2 Al5 Si13 O36 14 H2O), Mordenita ((Ca,Na2,K2)Al2 Si10 O24. 7 H2O).  

Os resultados obtidos a partir dos dados fornecidos pelos equipamentos de 

Difratometria de Raios-X, Espectrômetro de Energia Dispersiva apontam a existência das 

quatro espécies registradas anteriormente, e outras duas espécies: a natrolita (Na2Al2Si3O102 

H2O) e a Analcima (AlSi2O6NaH2O) (Figura 2).  
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Figura 2. Comparação entre os picos da amostra da zeólita coletada e analisada com os 

picos das cartas minerais do X'Pert. IFRN, 2016. 

 

Além da Chabazita (mineral que apresenta cristais romboédricos por vezes geminados, 

coloração branca, vermelha ou incolor e uma direção de clivagem) já identificado em 

bibliografias anteriores, os minerais Analcima, (hábito trapezoidal, cor branca e uma direção 

de clivagem) e Natrolita (hábito prismático, incolor e clivagem indistinta). Ainda foi possível, 

identificar o mineral Leucita, que pertence ao grupo dos feldspatóides, cujo não faz parte de 

tal grupo. A partir destas identificações, foi gerado um gráfico onde nele se observa picos 

visíveis dos minerais identificados que pertence ao grupo. Conforme está representando, na 

(figura 3). 
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Figura 3. Gráfico final gerado e interpretado. Os picos numerados indicam os minerais 

pertencentes ao grupo zeólitas que foram identificados a partir de programas de 

software. 

 

Os resultados obtidos são positivos e animadores, uma vez que o grupo das zeólitas é 

formado por mais de 60 minerais, e há poucas pesquisas sobre aquelas que ocorrem no 

município de Currais Novos – RN, e por serem minerais que apresentam uma ampla gama de 

utilização na indústria, como sua utilização no craqueamento do petróleo e, principalmente, nas 

questões ambientais, que envolvem o tratamento das águas contaminadas, e também no 

comprometimento do meio ambiente saudável. 

 

CONCLUSÕES  

Embora, seja determinado, em bibliografias, que o município de Currais Novos-RN 

apresenta apenas 4 tipos de variedades minerais do grupo da zeólitas, observou-se, nestas 

análises a confirmação daquelas já reconhecidas e identificadas e também a presença da 

Analcima, Natrolita e a Herschelita, também pertencentes ao grupo das zeólitas.  

Consequentemente, é sugerido que sejam feitos novos estudos e pesquisas visando uma 

maior abrangência nas observações apontadas neste trabalho, com o objetivo que não haja o 

detrimento potencial no vasto uso que as zeólitas apresentam. 

Deste modo, considera-se imprescindível, que após as interpretações dos resultados 

obtidos, seja dada maior relevância aos conhecimentos que foram atingidos, uma vez que, os 
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minerais que se dispõe nesse grupo podem ser aproveitados industrial e ambientalmente, 

podendo assim contribuir, de modo significativo, com as áreas que competem esses ramos. 
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RESUMO: Este artigo traz como proposta uma alternativa no consumo demasiado da água 

potável em todo o mundo. Tendo em vista que é um bem tão precioso e cada vez mais escasso. 

Uma tecnologia embarcada em um chuveiro denominado de ChuvEco, micro controlado por 

arduino, e com comunicação via aplicativo móvel para sistemas operacionais IOS, que além de 

notificar o usuário através de um sistema de cores RGB o consumo de água e tempo gasto 

durante o banho, proporciona ao o usufruidor uma cromoterapia. Com isso, ele poderá ser 

utilizado por pessoas com deficiência visual, pois além da iluminação ele emite um sinal sonoro, 

para que o usuário saiba que ele excedeu a quantidade de água em seu banho, já para os 

deficientes auditivos, o efeito é inverso, ele observará a mudança de cores em seu chuveiro ao 

ultrapassar os limites de água determinados pela ONU. Permitindo assim, uma economia 

financeira, o melhor aproveitamento da água e um bem-estar físico durante o banho. 

Palavras–chave: consumo de água, cromoterapia, sinal sonoro, tecnologia embarcada, tempo 

gasto 

 

CHUVECO – SHOWER ECOLOGICAL MICRO CONTROLLED ARDUINO 

 

ABSTRACT: This article proposes an alternative to too much consumption of drinking water 

throughout the world. Given that is so precious and increasingly scarce. An embedded 

technology in a shower called ChuvEco, micro controlled by Arduino, and communication via 

mobile application for iOS operating systems, in addition to notifying the user through a color 

system RGB water consumption and time spent in the bath, It provides to the usufruidor one 

chromotherapy. Thus, it can be used by visually impaired people, because besides the lighting 

it will beep to let the user know that it exceeded the amount of water in your bath, as for the 

hearing impaired, the effect is reversed, he will notice the change of colors in your shower to 

exceed the limits of water determined by the ONU. Thus allowing a financial economy, better 

use of water and a physical well-being in the shower. 

KEYWORDS: water consumption, color therapy, sound signal, embedded technology, time 

spent 

 

 

 

 

 



 

612 

 

Artigos         Ciências Exatas e da Terra 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

INTRODUÇÃO 

A água é sem a menor sombra de dúvidas o bem mais precioso que possuímos atualmente. 

Provavelmente o único recurso que está ligado a todos os aspectos da civilização e evolução 

humana.  

Cerca de 70% da superfície do nosso planeta é constituído de água, mas apenas 2,5% 

dessa quantidade é de água doce, o que agrava ainda mais é que, cerca de 98% dessa água doce, 

encontram-se em camadas subterrâneas, como os lençóis freáticos. Nesse aspecto, o Brasil se 

torna uma área privilegiada quando comparada aos demais países do mundo, 12% de toda essa 

água doce encontra-se de modo desuniforme em todo o território nacional.  

Partindo do princípio que devemos economizar e racionar esse bem tão precioso, o 

consumo de uma casa deve ser levado em consideração. Tendo em vista que em uma residência 

com quatro pessoas o consumo de água pode chegar a 18.000 litros de água por mês, sendo que, 

mais da metade dessa quantidade é destinada ao banheiro. Com isso, devemos repensar na 

economia desse bem. Logo, o nosso projeto traz como proposta um chuveiro inteligente de 

baixo custo e com tecnologia embarcada, que notifique o usuário quando ele estiver exagerando 

no banho, de acordo com a ONU, um banho deve ser de no máximo 5 minutos e com um 

consumo de água em no máximo 45 litros [1]. O chuveiro será montado com uma válvula de 

vazão de água, um Arduino nano, uma shield bluetooth e um LED RGB. 

O artigo está dividido da seguinte maneira: Na seção 2 está sendo apresentado todos os 

materiais e métodos aplicados na elaboração e implementação desse produto com tecnologia 

embarcada, na seção 3 a aplicação da proposta detalha cada passo da montagem e 

implementação dessa tecnologia embarcada, a seção 4 demonstra os resultados obtidos com os 

testes realizados e a seção 5 conclui com clareza a proposta implementada. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

A. Sensor de vazão de água. 

Sensor de fluxo de líquido de ½’ por efeito de campo (sensor de efeito Hall). Pode medir 

a quantidade de água que passa pelo cano, podendo assim controlar o volume desejado. Possui 

um rotor interno e um sensor de efeito Hall. Quando a água passa pelo rotor, são gerados pulsos 

proporcionais a velocidade do rotor. 
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Figura 1. Válvula de vazão de água. IFRN, 2016. 

 

Trabalha com faixa de vazão de 1 a 30 Litros por minuto e a tensão de operação é de 5 a 

18 VDC, sendo a tensão nominal de 5 VDC. Feito em material plástico (Nylon), resistente e 

durável, possui rosca de ½’ possibilitando encaixe direto no encanamento. Quando alimentado 

a 5V, os pulsos de saída são de 4,5V quando em nível alto e de 0,5V quando em nível baixo[2]. 

B.  Shield Bluetooth HC - 08 

O módulo Bluetooth Arduino HC-08 é um módulo eletrônico altamente tecnológico, 

desenvolvido para enviar e receber informações via Bluetooth, sendo compatível com 

plataforma de prototipagem Arduino e permite que o dispositivo envie ou receba dados TTL 

através de tecnologia Bluetooth sem que seja necessário conectar um cabo serial no 

computador. Importante destacar que este módulo possibilita comunicação com modelos 

iPhones e iPads, diferentemente dos modelos HC-05 e HC-06 [4]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         

Figura 2. Shield Bluetooth HC-08. IFRN, 2016. 

Na prática, comumente o Módulo Bluetooth Arduino HC-08 é utilizado para criação de 

redes sem fio, onde é possível criar redes para trocas de informações entre um Arduino e um 

smartphone, por exemplo. 

C.  LED RGB 
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O LED RGB pode emitir cores diferentes misturando as 3 cores básicas que consiste de 

LEDs separados sendo vermelho, verde e azul embalados em um único caso. É por isso que ele 

tem 4 ligações, uma ligação para cada uma das 3 cores e um cátodo comum ou ânodo 

dependendo do tipo LED RGB [5]. Como mostra a figura abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. LED RGB. IFRN, 2016. 

 

O sistema RGB funcionará não somente para informar o usuário visualmente que o banho 

está tendo um consumo elevado, mas também como cromoterapia (terapia das cores). 

D. Arduino nano 

O arduino nano 3.0 é a mais nova versão e é composta pelo mesmo micro controlador do 

Arduino uno R3, o ATmega 328, possui uma tensão de alimentação mínima de 3,3V e máxima 

de 20V, possui 14 pinos I/O digitais e 8 entradas analógicas, onde cada I/O tem uma corrente 

de 40 mA [2]. Como mostra a Figura 4. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Arduino nano. IFRN, 2016. 

Possui memória Flash de 16 Kb, onde 2 Kb é utilizado pelo bootloader, memória SRAM 

de 2 Kb, EPROM de 1 Kb e clock de processamento em 16 MHz. 
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IMPLEMENTAÇÃO DA PROPOSTA 

Foi optado em trabalhar com o arduino nano pela sua micro tecnologia e robustez no 

atendimento da necessidade. Instalado a ele está o sensor de vasão de água que irá identificar o 

volume de cada banho, este sensor de vazão irá se comunicar diretamente com o LED RGB que 

ficará ligado desde o momento do início do banho. Esse LED mudará de cor mediante a 

quantidade de água que passar pelo sensor de vazão, o qual indicará ao usuário a quantidade de 

água que está sendo gasta e o melhor momento para terminar seu banho. Os padrões e medições 

de indicação para o consumo da água em um chuveiro pode ser controlado de acordo com a 

necessidade do usuário. Como métricas de teste, utilizamos as indicações propostas pela ONU 

para um banho normal, conforme mostra a tabela abaixo:  

Tabela 1. Padrões normais de consumo da água indicado pela ONU. IFRN, 2016. 

 

 

 

 

 

 

Simplificando então a proposta, o LED ficará verde quando o volume de água que passar 

pela válvula de vazão for de até 45 litros, passando dos 45 até os 60 litros o LED ficará amarelo, 

e com um consumo acima de 60 litros o LED ficará vermelho, indicando que o utilizador passou 

da quantidade de água recomendada. 

 

 Ligação dos materiais ao nano  

 

 

Figura 5. Instalação no arduino nano. IFRN, 2016. 
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O sensor de fluxo de água G ¾ deverá ser acoplado ao chuveiro do usuário no sentido 

correto, de forma a medir a vazão de água naquele instante e seus três terminais, conectados ao 

arduino, sendo um pino de entrada (A6), 5V e GND. Internamente, esse sensor possui um rotor 

e um sensor de efeito Hall. Quando a água passa através do rotor, ele gira e influencia 

diretamente na frequência de pulsos, e através desses pulsos que são entregues pelo sensor de 

efeito Hall é possível saber qual a sua vazão. 

 

 

 

Figura 6. Implementação prática adaptada. IFRN, 2016. 

 

 Software de gerenciamento 

Foi utilizada uma plataforma chamada Blink para a construção do aplicativo. É uma 

plataforma IOS para controlar Arduino [3]. O programa a seguir foi montado para plataforma 

IOS, já que a shield de bluetooth é a HC-08, mas ela pode ser perfeitamente modificada para 

trabalhar em plataforma android, bastando apenas modificar a shield de HC-08 para a HC-05 

ou HC-06. A figura a seguir mostra a interface do programa. 
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       Figura 7. Software de gerenciamento ChuvEco. IFRN, 2016. 

 

• Um relógio superior do lado direito mostra o tempo de banho do atual usuário ou do 

último que esteve na sua utilização. 

• O gráfico na parte inferior ao relógio é apresentado o volume de água gasto pelo último 

usuário ou pelo usuário atual, facilitando assim para que um pai possa controlar a quantidade 

de água utilizada por uma criança na hora do banho. 

• Um LED de ok que muda de cor de acordo com o consumo de água atual, esse LED 

pode ficar verde quando a quantidade de água está correta pelo tempo de banho, pode ficar 

amarela se o usuário estiver há um pouco mais de tempo debaixo do chuveiro e pode ficar 

vermelha caso o usuário esteja exagerando, gastando assim uma quantidade de água 

exorbitante. 

• Um botão de reset com a finalidade de reiniciar as funções do chuveiro inteligente e 

iniciar uma nova contagem geral. 

• O último gráfico mostra um relatório de consumo diário, semanal, mensal e anual da 

água utilizada por esse chuveiro. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Nesta seção estaremos abordando os resultados da aplicação proposta nesse artigo, mas 

vale salientar que os resultados podem ser diferentes mediante a necessidade de um banho mais 
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prolongado para cada usuário. As métricas adotadas foram recomendadas pela ONU, 

envolvendo a utilização efetiva de água em um banho com padrões toleráveis. Em uma 

residência que possui quatro pessoas o consumo médio recomendado pela ONU é de 18.000 

litros de água por mês. Mas estamos bem longe dessa realidade, segundo dados da AGSOLVE, 

no Brasil, o consumo pode chegar a mais de 200 litros / dia por pessoa [6]. 

 

 

Figura 8. Comparação de gastos com água. IFRN, 2016. 

 

Conforme mostra o gráfico da Figura 8, o projeto proposto teve significativa economia 

no consumo da água. Mas lembrando que os resultados podem ser diferentes, porém, sempre 

com uma economia maior para a utilização do ChuvEco. O primeiro teste foi feito com apenas 

um banho por dia para cada um dos quatro usuários da casa, o segundo teste foi realizado com 

dois banhos diários para cada um, o terceiro foi realizado com um banho diário para os usuários, 

porém sem o controle do ChuvEco e o último teste com dois banhos diários também sem o 

ChuvEco. 

 

CONCLUSÕES 

Como pôde ser observado, o projeto proposto apresentou resultados satisfatórios e 

convincentes. A economia superou os 55% no consumo de água em todos os testes. Assim, a 

comprovação da sua efetividade tornou-se clara, proporcionando um representativo 

racionamento de água em seu banho e uma economia financeira para o consumidor. Além disso, 

a ajuda na economia de cada pessoa irá resultar em uma força a mais na contribuição para o 

meio ambiente. 
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RESUMO: A tecnologia está fortemente difundida auxiliando a humanidade nas mais diversas 

atividades. Uma aplicação da TI que tem se demonstrado essencial é a notificação de problemas 

climáticos e geográficos, buscando inibir ou evitar catástrofes. Nesse tipo de aplicação, diversos 

sensores podem ser utilizados, como câmeras que permitem obter imagens digitais do local 

monitorado. Com os avanços do campo de visão computacional, popularidade e redução 

significativa do custo destes sensores, eles têm se tornado muito úteis. Logo, o presente artigo 

apresenta a proposta de um sistema de alerta de risco de enchentes baseado em sensores visuais 

para identificação de cheias em rios e córregos, além de um conjunto de tecnologias para 

disseminação das informações através de um aplicativo para dispositivos móveis. Como 

resultado é apresentada toda a arquitetura, diagramas de modelagem e dados da avaliação 

prática do sistema proposto. Por meio da avaliação prática, verificou-se que o sistema é 

promissor, pois possibilita o acesso à informação de forma fácil e rápida por meio de 

dispositivos móveis, oferecendo uma captura de informações incomum, pois pode aproveitar 

imagens de locais monitorados para geração de alertas de enchentes. 

Palavras–chave: dispositivos móveis, rios e córregos, sensor visual, sistema de alerta, visão 

computacional 

 

CYCLOPS: mobile application for warn risk of flooding 
 

ABSTRACT: The technology is strongly widespread assisting humanity in various activities. An 

application of IT that has proven essential is the notification of climatic and geographical 

problems, seeking to inhibit or prevent disasters. In this type of application, various sensors 

can be used, such as cameras which allow to obtain digital images of the monitored location. 

With advances in computer vision field, popularity and significant reduction in the cost of 

these sensors, they have become very useful. Therefore, this paper presents a proposal for a 

flood risk alert system based on visual sensors for identification of flooding in rivers and 

streams, as well as a set of technologies for dissemination of information through an 

application for mobile devices. As a result appears all the architecture, modeling diagrams and 

data from the practical evaluation of the proposed system. Through practical assessment, it 

was found that the system is promising because it provides access to information easily and 

quickly through mobile devices, providing a capture unusual information, you can take 

pictures of sites monitored for generating alerts flood. 

KEYWORDS: mobile devices, rivers and streams, visual sensor, warning system, computer 

vision 
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INTRODUÇÃO 

A visão humana é capaz de obter imagens e enviá-las ao cérebro, que por sua vez efetua 

o processamento do que foi capturado (MARQUES FILHO; VIEIRA NETO, 1999), porém, a 

visão humana só processa e capta o que lhe é conveniente e colocado em foco. Com a visão 

computacional não é diferente, também são obtidas imagens através de uma câmera apontada 

para um determinado ângulo, com um determinado foco em algum ambiente, mas com o 

benefício de estar em diversos lugares e com maior intensidade. 

As câmeras sempre estão prontas para obter imagens em diversos momentos, e podem 

ser utilizadas para diversos fins, como monitoramento/segurança, fiscalização, lazer, 

esclarecimentos de fatos, arquivos pessoais, entre outros (FURTADO, 2002). No entanto, a 

obtenção de imagens por si só, sem um tratamento adequado, geralmente, não traz significado 

ou sentido algum. 

Porém, o tratamento de imagens e formas compactas de distribuição automatizadas das 

mesmas, pode trazer um ângulo de visualização totalmente diferente e útil da obtenção, uma 

vez que a obtenção, análise, tratamento e distribuição das imagens e informações sobre elas, 

sejam de forma concomitante (PAIVA, 2005), ou seja, ao receber as imagens, o processo de 

análise ocorre, e em casos previstos o tratamento e a distribuição também se dão de forma 

simultânea, para que a informação chegue com mais rapidez aos devidos interessados. 

Portanto, para que esse processo possa ser concluído com êxito, é necessário um 

alinhamento muito organizado e preciso com o conjunto de tecnologias e recursos utilizados. 

A utilização das imagens, após sua obtenção, análise e tratamentos podem acontecer em 

diversos âmbitos e para diversos fins, onde poderia fornecer informações importantes para 

mapeamento, análise, validação e fiscalização de situações diversas, por exemplo, alinhado a 

fenômenos naturais que em dados momentos são de grande impacto trazendo muitas vítimas. 

Os fenômenos naturais em alguns casos são devastadores, fazendo vítimas e trazendo 

prejuízos econômicos gigantescos. Dentre tais fenômenos naturais, pode-se destacar as 

enchentes, que não ocorrem em uma quantidade e sequência exata de tempo, às vezes a surpresa 

é inevitável, fazendo com que não haja tempo para tomar atitudes de sobrevivência ou 

prevenção de danos. Além disso, é considerado um fenômeno comum e recorrente, que ocorre 

devido a duas situações: causas naturais ou causas antrópicas (NUNES, 2015). 

Segundo Costa (2001), as enchentes ocorrem de forma natural, devido a rios 

intermitentes, que nunca secam durante o ano, e esses rios têm dois leitos, um menor outro 

maior, que se alternam em época de cheia, fazendo com que o rio transborde. Já as causas 

antrópicas ocorrem a partir da interferência humana sobre os cursos d’água, rompimento de 
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diques e barragens, sistemas ineficientes de coleta de lixo, ausência de bueiros ou outras 

construções que desviam a água. 

Para combater as causas antrópicas, podem ser tomadas medidas de prevenção antrópicas 

como construções de desvios da água, sistemas eficientes de coleta e distribuição de cestos de 

lixo, conscientização na utilização dos ambientes urbanos, entre outras. No que diz respeito às 

causas naturais essas são consideradas de difícil prevenção, restando apenas realizar o 

monitoramento das chuvas e nível da água de córregos, represas e rios, ou seja, monitor o 

comportamento da água com recepção de informações para tomada de decisão (SENE; 

MOREIRA, 2012). 

O nível da água de rios pode subir extremamente rápido, assim para que o monitoramento 

seja eficiente, deve acontecer em tempo real, igualmente a dispersão das informações adquiridas 

em uma velocidade extremamente rápida. 

Atualmente a utilização de dispositivos móveis é crescente, estando cada vez mais em 

evidência na rotina da população, tal fato é comprovado por estimativas da PNAD (Pesquisa 

Nacional por Amostra de Domicílios) em 2013, e pesquisa realizada pelo IBGE (Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística) em 2013, que demonstra que 130,2 milhões de brasileiros 

acima de 10 anos possuem celulares para uso pessoal, e 8 em cada 10 brasileiros entre 25 e 49 

anos possuem celulares para uso no cotidiano (BARRUCHO, 2015). 

Diante do contexto apresentado, o objetivo da pesquisa consiste em desenvolver um 

sistema de identificação e alerta do nível da água em um córrego canalizado, com base em 

informações visuais obtidas por meio de sensores locais, que monitoram situações de riscos de 

enchentes. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Inicialmente foi realizada uma pesquisa bibliográfica e documental que permitiu 

identificar e descrever o problema de pesquisa, bem como identificar a hipótese e ferramentas 

que permitiriam elaborar a proposta de um sistema para solucionar o problema descrito. Para 

tal pesquisa foram utilizados livros, manuais técnicos, documentações de serviços e 

ferramentas, monografias, dissertações, teses, artigos e sites oficiais. 

Posteriormente, desenvolveu-se a ferramenta para análise das imagens do córrego 

monitorado utilizando a biblioteca OpenCV, assim como o aplicativo móvel que apresenta a 

interface do sistema proposto em Android, que inicialmente passou por uma fase de projeto e 

especificação de requisitos. 
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Por fim, foi organizado todo o processo de comunicação entre o servidor e o aplicativo 

móvel através do JSON. Além dos softwares citados anteriormente, foram utilizados o Apache, 

as linguagens C++, PHP e Java, a IDE Eclipse versão 22 com API 17, XML para arquivos de 

layout, e para o desenvolvimento dos diagramas foi utilizado o Astah Community na versão 

7.0. 

Vale ressaltar que as imagens utilizadas neste projeto foram registradas em 2013 e foram 

cedidas pelo projeto e-noe do Instituto de Ciências, Matemática e Computação da Universidade 

de São Paulo, de São Carlos. Os resultados foram analisados de forma qualitativa através de 

um questionário, a avaliação do sistema proposto. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados da pesquisa em torno do projeto Ciclope foram organizados em três etapas, 

que são apresentadas no decorrer desta seção. Tal organização foi definida de forma a 

apresentar as ações realizadas, demonstrar o processo desenvolvido e mensurar os resultados 

obtidos. 

Arquitetura do Sistema Proposto  

A Figura 1 apresenta toda arquitetura e fluxo do sistema proposto, destacando cada etapa 

do projeto, trazendo desde a obtenção da imagem até a disponibilização da informação 

oferecida pelo aplicativo móvel proposto. 

 

Figura 1. Arquitetura do projeto Ciclope. 

 

Assim como apresentado na Figura 1, um sensor visual captura as imagens (A) no leito 

do córrego, as quais são transmitidas através de uma rede sensor para um servidor (B) que ao 
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receber as imagens segmenta uma a uma para definir se está ocorrendo ou não uma enchente 

no local monitorado e dispara um status do nível da água de cada imagem a cada período de 

tempo para o Servidor Web (D) da Aplicação dos dispositivos móveis (E). 

Vale ressaltar que para o pré-processamento e segmentação das imagens foi desenvolvido 

um algoritmo utilizando as funções cvtColor() que balanceia as cores da imagem, gradBase() 

que balanceia as cores da imagem em níveis de cinza, equalizeHist() que balanceia os níveis 

(levels) da imagem e canny(), que é um detector de bordas. Todas estas funções apresentadas 

são implementadas através da biblioteca OpenCV. Após a detecção de bordas da região de 

interesse é feita a leitura da borda superior e inferior para se obter o nível da água do local 

monitorado. Para o agendamento da execução da tarefa processamento das imagens foi 

selecionado o Cron, por ser uma ferramenta eficiente compatível com a plataforma Ubuntu 

Linux. 

O servidor do CPTEC (Centro de previsão do tempo e estudos climáticos), apresentado 

na Figura 1 (C), é responsável pela oferta da previsão do tempo. O CPTEC disponibiliza 

informações de previsão do tempo em formato XML, sendo utilizado na aplicação móvel 

proposta. A previsão do tempo é encaminhada de tempos em tempos para o Servidor Web (D). 

Vale ressaltar que tal serviço foi selecionado pela estabilidade de funcionamento e 

confiabilidades das informações prestadas. 

O Servidor Web da aplicação móvel proposta, apresentado na Figura 1 (D), é responsável 

pela formatação e encaminhamento dos dados do nível da água e previsão do tempo no local 

monitorado para os dispositivos móveis, por meio do aplicativo proposto. Para o processo de 

encaminhamento de dados do Servidor Web, foi utilizado o JSON, um formato de troca de 

dados leve, que comunica dados entre navegador e servidor e entre servidores. 

Por fim, o dispositivo móvel, apresentado na Figura 1 (E), é responsável pela recepção 

dos dados fornecidos pelo Servidor Web e apresentação de forma interativa para os usuários. A 

plataforma de desenvolvimento selecionada para a proposta foi a Android, por ser a plataforma 

a mais adotada atualmente. 

 

Desenvolvimento do aplicativo do sistema CICLOPE 

Para o desenvolvimento do aplicativo para dispositivos móveis os resultados da etapa de 

processamento de imagens foram essenciais, servindo como pré-requisito para disponibilização 

de dados no aplicativo. O desenvolvimento do aplicativo utilizou uma etapa de documentação, 

codificação e definição da interface gráfica do mesmo.  
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Na etapa de documentação do aplicativo, realizou-se a identificação e análise dos 

requisitos do sistema. Diante disso, os requisitos funcionais identificados foram: Consultar 

nível da água; Emitir alerta de risco de enchente; Consultar média de registros; Consultar 

previsão do tempo; Ligar para emergência. A Figura 2 ilustra o diagrama de casos de uso do 

sistema, demonstrando as possíveis interações entre o ator e os casos de uso identificados. 

 

Figura 2. Diagrama de casos de uso do Ciclope. 

 

Na Figura 2 é apresentado o diagrama de componentes, onde são exibidos os 

componentes físicos, de software e o relacionamento entre eles, as classes mapeadas no sistema 

para cada componente de código-fonte, as dependências entre os componentes e o ambiente 

externo. 
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Figura 2. Diagrama de componentes do Ciclope. 

 

Após a etapa de documentação do sistema, passou-se para a codificação. Nesta etapa  vale 

ressaltar a classe Activity, que deve herdar da classe android.app.Activity ou uma subclasse 

desta, que representa uma tela da aplicação, responsável por tratar e mostrar os eventos gerados 

na mesma. Cada Activity deve obrigatoriamente ser registrada no Arquivo AndroidManifest 

utilizando a tag <Activity>, cada Activity deve implementar obrigatoriamente o método 

onCreate (bundle), que é responsável por iniciar a execução da aplicação. 

A cada tela criada também é criada uma classe para controla-la. A classe AsyncTask foi 

utilizada para controlar as tarefas de segundo plano, criando uma Thread auxiliar, para o 

processamento das tarefas de forma assíncrona e sem interferência do usuário. O retorno da 

classe é definido em três tipos genéricos e quatro etapas que são respectivamente: Parâmetros, 

Progresso e Resultado e OnPreExecute(), DoInBackground(), OnProgressUpdate() e 

OnPostExecute, porém, no Ciclope não foi utilizados o tipo genérico progresso e 

consequentemente a etapa OnProgressUpdate(), por não possuir processamentos maiores que 

10 segundos. 
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A interface gráfica foi desenvolvida de forma simples e direta. A tela inicial contém 

algumas informações disponibilizadas pelo sistema e um menu inferior que dá acesso a todas 

as demais funcionalidades, buscando a facilidade na identificação das informações 

disponibilizadas pelo sistema. 

 

 

Figura 3. Tela inicial do Ciclope. 

A Figura 3 apresenta a tela inicial do Ciclope, demonstrando como os objetos e 

informações estão dispostos. 

Avaliação do sistema proposto  

A avaliação do sistema deu-se na fase de testes, e foi executada com o objetivo de 

encontrar possíveis falhas no sistema. Os testes foram realizados com 8 testadores voluntários, 

que possuem smartphone com sistema operacional Android. A proposta dos testes foi de instalar 

o software Ciclope no dispositivo do testador voluntário, para o mesmo utilizar e posteriormente 

preencher um formulário. A pesquisa foi realizada com potenciais usuários com diferentes 

idades, variando entre 19 e 33 anos. Os resultados da pesquisa são apresentados na Figura 4. 

Com exceção da idade, as demais respostas sinalizam a pontuação atribuída pelos testadores, 

variando de 1 a 5, em que 1 representa alto nível de insatisfação e 5 representa alto nível de 

satisfação no item pontuado. 



 

628 

 

Artigos         Ciências Exatas e da Terra 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

 

Figura 4. Resultados da avaliação do Ciclope. 

 

Os questionamentos utilizados na pesquisa foram de grande importância para obter 

informações de melhorias e satisfação do usuário. Nesta pesquisa, todos os quesitos analisados 

foram bem avaliados pelos testadores, uma vez que as menores notas registradas, em poucos 

quesitos, foi 3. Algumas sugestões de melhorias do aplicativo Ciclope foram dadas, como: 

melhoria do design, acrescentando um pouco mais de cor, deixando o aplicativo um pouco mais 

alegre e descontraído e a inserção de um botão nas páginas para acesso a página inicial. 

 

CONCLUSÕES 

Este estudo tinha como objetivo desenvolver um sistema de identificação e alerta do nível 

da água em um córrego canalizado, com base em informações visuais obtidas por meio de 

sensores locais, que monitoram situações de riscos de enchentes. 

Para tanto, foi realizada a modelagem de um sistema de monitoramento, onde a maior 

dificuldade enfrentada foi identificar as melhores tecnologias para solucionar o problema, assim 

como estas interagiam. Ao transpor tal dificuldade, foi possível criar um a boa comunicação, 

possibilitando a transmissão da informação de forma clara e objetiva. Outro desafio foi extrair 

informações informais relacionadas a enchentes, para facilitar o desenvolvimento de 

funcionalidades que pudessem de fato ajudar pessoas de diversas formas em uma situação de 

riscos, utilizando-se, apenas de hipóteses e informações técnicas. 

O aplicativo Ciclope mostrou-se muito promissor, pois possibilitou o acesso à informação 

de forma fácil e rápida. Além disso, o aplicativo foi bem avaliado pelos usuários. 

Finalmente, como trabalhos futuros espera-se a análise de novos algoritmos de 

segmentação de imagens, a inclusão de informações de outros sensores e novas 

funcionalidades, a avaliação por maior número de usuários e após novos testes, divulgação do 

aplicativo para moradores da região monitorada. 
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CINÉTICA DE SECAGEM EM CAMADA DE ESPUMA DA POLPA DA 

MANGA CV. ESPADA 
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RESUMO: O presente trabalho teve como objetivo determinar a cinética de secagem em 

camada de espuma da polpa de manga cv. Espada com adição de 1,5% de Emustab® e 1,5% 

Super Liga Neutra®, em diferentes temperaturas (50; 60 e 70 oC) e espessura da camada de 

espuma (0,5 cm). Com os dados obtidos durante a cinética de secagem foram construídas as 

curvas de secagem e ajustados os modelos de Henderson & Pabis, Henderson, Logarítmico, 

Page e Exponencial de dois termos, aos dados experimentais da cinética de secagem. Verificou-

se que as temperaturas de secagem influenciaram no tempo de secagem, com os menores 

tempos de secagem observados na maior temperatura. As secagens por camada de espuma da 

polpa de manga cv. Espada com aditivos sofreram influência da temperatura de secagem sendo 

a secagem mais rápida nas temperaturas mais elevadas. O tempo de secagem reduziu de forma 

mais rápida com o aumento da temperatura do ar de secagem. O modelo de Henderson foi o 

que descreveu, de forma mais satisfatória os dados da secagem da espuma, apresentando o 

maior coeficiente de determinação e o menor desvio quadrático médio nas temperaturas de 50, 

60 e 70 ºC e espessura de 0,5 cm. 

Palavras–chave: frutas, conservação, modelos, matemáticos 

 

KINETIC DRYING BY LAYER FOAM PULP MANGO CV. SWORD 

 
ABSTRACT: This study aimed to determine the drying kinetics foam layer of mango pulp cv. 

Sword with addition of 1.5% and 1.5% Emustab® Super League Neutra® at different 

temperatures (50, 60 and 70 oC) and thickness of the foam layer (0.5 cm). With the data 

obtained during the drying kinetics were constructed drying curves and adjusted models 

Henderson & Pabis, Henderson, Logarithmic and Exponential Page two terms, the 

experimental data of drying kinetics. It was found that drying temperatures influence the 

drying time, with smaller drying times observed at the highest temperature. The drying by 

foam layer cv mango pulp. Sword with additives suffer influence of the drying temperature 

and the drying faster at higher temperatures. Drying time is reduced faster by increasing the 

drying air temperature. The model of Henderson was what he described, in a more satisfactory 

way the drying of the foam data, with the highest coefficient of determination and the lowest 

mean square deviation in temperatures of 50, 60 and 70 °C and thickness of 0.5 cm. 

KEYWORDS: fruit, conservation, models, mathematical 

 

INTRODUÇÃO 

A manga (Mangifera indica L.) das frutas tropicais é uma das mais populares do mundo, 

pois tem grande importância econômica nos mercados nacional e internacional. Os seus maiores 

consumidores são a América Latina e os países asiáticos (LIMA, 2013). As frutas têm grande 

importância na nutrição humana devido ao grande conteúdo de vitaminas e sais minerais. 
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Dentre os principais nutrientes encontrados em sua composição, temos: os carboidratos, as 

fibras, as vitaminas e os minerais (KUSKOSKI et al., 2006).  

Por ser uma fruta muito popular, a manga em geral, é consumida in natura, porém tem-se 

buscado técnicas que permitam a exploração de todo potencial nutritivo da fruta para o 

desenvolvimento de novos produtos. O aproveitamento racional dessa fruta para o Brasil 

representa crescimento econômico, já que o país é um dos grandes produtores mundiais de 

manga (BEZERRA et al., 2011). 

Os principais produtores de manga no país são os Estados do Nordeste, com cerca de 

51.712 hectares de área colhida correspondendo a 67,7% da área total, sendo o Estado da Bahia 

o maior produtor desta região seguida de Pernambuco (IBGE, 2011).  

Segundo GOYAL et al. (2007) a secagem de alimentos é um fenômeno complexo, o qual 

requer representações para a predição do comportamento e otimização de seus parâmetros. 

Desta forma, os modelos de matemáticos para camada fina têm sido empregados para 

estimar o tempo e representar o processo de secagem.  

Dentre as técnicas empregadas para a obtenção de produtos alimentícios em pó, a 

secagem em camada de espuma (foam mat drying), destaca-se por ser um método em que 

alimentos líquidos ou semilíquidos são transformados em espumas estáveis através de vigorosa 

agitação e incorporação de agentes espumantes para, posteriormente, serem desidratados 

(SILVA et al., 2008).  

Este método permite que o produto obtido tenha maior vida de prateleira devido à redução 

da atividade de água, o que é associado à redução no custo do transporte e armazenamento em 

razão da leveza e compactação, combinadas com os efeitos benéficos da estabilidade 

microbiológica e química dos alimentos (FELLOWS, 2006). O objetivo deste trabalho foi 

determinar a cinética de secagem em camada de espuma da polpa de manga cv. Espada com 

adição de 1,5% de Emustab® e 1,5% Super Liga Neutra®, em diferentes temperaturas (50; 60 

e 70 oC) e espessura da camada de espuma (0,5 cm). 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

As atividades foram realizadas no Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia da 

Paraíba, campus de Campina Grande (IFPB). As mangas utilizadas foram da variedade Espada, 

produzidas no município de Campina Grande-PB. Após a aquisição as mangas foram 

transportadas em caixas de madeira adequadas até o local de processamento. Foram 

utilizados, para elaboração das formulações, os aditivos comerciais Super Liga Neutra® e 
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Emustab®, adquiridos no comércio varejista de Campina Grande-PB. Esses aditivos foram 

escolhidos com base no critério do custo econômico e na disponibilidade no mercado 

varejista. Em seguida foram selecionados manualmente eliminando-se os frutos com danos 

mecânicos, doenças, verdes ou semi-maduros; lavados em água corrente com esponja e 

detergente neutro; sanitizados em solução de hipoclorito de sódio a 50 ppm, durante 10 

minutos; enxaguados em água corrente para retirada da solução sanitizante; descascados 

manualmente com o auxílio de facas de aço inoxidável.  

O despolpamento foi executado em uma despolpadeira horizontal provida de peneira 

com malha de 4 mm de abertura. Em seguida foi feito o refinamento da polpa também na 

despolpadeira, utilizando-se uma peneira de malha menor, da ordem de 2 mm de abertura; 

com isto, consegue-se eliminar pequenas frações de fibras não trituradas, tornando a polpa 

mais homogênea. Após a etapa do refinamento a polpa foi embalada em sacos de polietileno 

de baixa densidade com volume de 1 litro (dimensão 10 x 25 cm) e, em seguida, congelada 

por imersão em uma produtora de picolé a -20 ºC e armazenada em freezer a -18 ºC, até o 

momento da realização dos experimentos. Foi elaborada uma formulação com a polpa de 

manga cv. Espada, na temperatura ambiente, com adição de 1,5% de Super Liga Neutra® e 

1,5% de Emustab®, os quais serão homogeneizados em batedeira doméstica na velocidade 

máxima durante 30 min, para formação da espuma, com densidade aproximadamente 0,500 

g/cm3. A espuma produzida foi espalhada em bandejas de aço inoxidável na espessuras da 

camada da espuma (0,5 cm) e levadas para secagem em estufa com circulação forçada de ar 

nas temperaturas de 50; 60 e 70 ºC. Durante o processo de secagem em camada de espuma 

foi feito o acompanhamento da cinética de secagem pesando-se as bandejas em intervalos 

regulares até peso constante. Com os dados das secagens foram calculados os valores da razão 

do teor de água (Equação 1) e construídas as curvas da cinética de secagem. 

e

e

XX

XX
RX






0                                                                                                                (1)
 

Em que: 

RX - Razão do teor de água, adimensional; 

X - teor de água, base seca; 

Xe - teor de água de equilíbrio, base seca; 

X0 - teor de água inicial, base seca.  
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Os modelos semi teóricos de Henderson & Pabis, Henderson, Logarítmico, Page e 

Exponencial de dois termos, apresentados na Tabela 1 servirão para ajustar às curvas da 

cinética de secagem, utilizando o programa Statistica 5.0. 

 

Tabela 1. Modelos matemáticos aplicados aos dados da cinética de secagem. IFPB, 2016. 

Modelo Equação Referências 

Henderson & 

Pabis 
)exp(. ktaRX   

HENDERSON & 

PABIS (1961) 

Henderson )exp(.)exp(. dtcbtaRX   
HENDERSON 

(1974) 

Logarítmico cktaRX  )exp(.  
YAGCIOGLU 

(1999) 

Page )exp( nktRX   PAGE (1949) 

EDT )exp()1()exp( kataktaRX   
SHARAF-     

ELDEEN et al. (1980) 
RX – razão do teor de água; a, b, c, d e n – parâmetros das equações; t – tempo (min); k– constante da equação 

(min1); EDT= Exponencial de dois termos. 

 

Como critério de avaliação do ajuste dos modelos matemáticos utilizará o coeficiente 

de determinação (R2) e o desvio médio quadrático (DQM) (Equação 2). 

n

RXRX
DQM

pred
2

exp)( 
                                                                   (2) 

Em que: 

DQM - desvio quadrático médio; 

RXpred - razão do teor de água predito pelo modelo;  

RXexp - razão do teor de água experimental; 

n - número de observações. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Na Figura 1 está representada a cinética de secagem da polpa da manga Espada e de 

aditivos, nas temperaturas de secagens de 50, 60 e 70 ºC, com espessura da camada de 

espuma de 0,5 cm, na forma de razão de umidade em função do tempo de secagem em 

minutos.  

Observam-se no gráfico abaixo que o tempo de secagens nas temperaturas de 50, 60 e 

70 ºC foram 420, 330 e 270 minutos respectivamente. Verifica-se que a temperatura 
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influenciou as curvas de secagem e que a perda de umidade foi mais rápida no início do 

processo de secagem e que quanto maior a temperatura mais rápida foi à secagem.   

Observa-se na temperatura de 70 ºC que a perda de umidade foi maior do que a 

temperatura de 50 ºC a partir do tempo 5 minutos e na temperatura de 60 ºC a perda de 

umidade do produto apresenta uma taxa quase constante, do tempo zero ao tempo de 25 

minutos, a partir daí a perda de umidade foi maior na temperatura de 70 ºC com espessura 

de 0,5 cm.  

SILVA FILHO (2012) ao estudarem a cinética de secagem da polpa da manga Haden com 

aditivos (super liga neutra e emustab) nas temperaturas de 50, 60 e 70 ºC e na espessura de 

0,5 cm obteve maiores tempos de secagens (480, 630 e 690 minutos). 
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Figura 1 - Cinética de secagem da polpa da manga Espada e de aditivos com espessura 

da.camada de espuma de 0,5 cm nas diferentes temperaturas. IFPB, 2016. 

 

Na Tabela 2 se exibem os parâmetros dos modelos matemáticos de Henderson & Pabis, 

Logarítmico, Henderson, Page e Exponencial de Dois Termos ajustados aos dados de secagem 

da formulação com polpa da manga Espada desidratada em diferentes temperaturas de 

secagem (50, 60 e 70 ºC) e espessura da camada de espuma de 0,5 cm, os coeficientes de 

determinação (R2) e os desvios quadráticos médios.  

Verifica-se que os valores dos parâmetros dos modelos matemáticos utilizados, 

ajustaram às curvas de secagem da formulação com polpa da manga Espada desidratada em 

diferentes temperaturas de secagem (50, 60 e 70 ºC) e espessura da camada de espuma de 

0,5 cm, podem ser utilizados para representar o processo de secagem em razão de terem 

apresentados altos coeficientes de determinação (R2) sendo todos eles superiores a 0,9859 e 

desvios quadráticos médios inferiores a 0,0031. SILVA et al. (2008) ao estudar a secagem de 

polpa de tamarindo em camada de espuma, obteve valores de R2> 0,969 e 0,974 para o 
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modelo Henderson & Pabis. Observa-se também que dentre os modelos testados, Henderson 

& Pabis, Logarítmico, Henderson, Page e Exponencial de Dois Termos, apresentaram os 

maiores valores de R2 nas temperaturas de 50 e 70 ºC, ajustando-se melhor aos dados 

observados, sendo o modelo de Henderson na temperatura de 50 ºC o que apresentou o 

maior valor de R2 (0,9976) e o menor desvio quadrático médio DQM (0,0005), como já era 

esperado em razão de, contar com maior número de parâmetros de um modelo, geralmente 

melhor é o ajuste. MARQUES (2009) em estudo de secagem de caldo de cana em leito de 

espuma nas temperaturas de 50, 60 e 70 ºC encontrou valor de R2> 0,99 com o modelo de 

Henderson. DOYMAZ (2012) ao aplicar o modelo de Page para avaliar a cinética de secagem 

em camada fina do caqui em fatias, nas temperaturas de 50; 60 e 70°C encontram para este 

modelo R2 > 0,99 e DQM < 0,00014.  

 

Tabela 2 - Parâmetros, coeficiente de determinação (R2) e desvios quadráticos médios (QDM) 

dos modelos ajustados às curvas de secagem da polpa de cv. Espada com. espessura da 

camada de espuma de 0,5 cm, para as diferentes temperaturas avaliadas. IFPB, 2016. 

Modelo 
                   

Temperatura 
Parâmetros                                                                                                                                       

        (°C) a     K R²     DQM 

Henderson 

& Pabis 

50 0,9676 0,0129 0,9918    0,0016 

60 0,9465 0,0176 0,9859     0,0026 

70 0,9683 0,0193 0,9925     0,0009 

 

           

Temperatura 

(°C) 

    a    c     K  R² 

 

DQM 

 

Logarítmico 

 

50 0,9558 0,0214 0,0140          0,9929          0,0008 

60 0,9378 0,0200 0,0191          0,9867          0,0017 

70 0,9670 0,0200 0,0194          0,9925          0,0010 

 
  Temperatura 

(°C) 
a    b    c    d    R²      DQM 

Henderson 

50         0,693 0,009 0,3835 0,026 0,9976     0,0005 

60         0,715 0,013 0,3522 0,057 0,9957     0,0015 

70         0,826 0,016 0,2038 0,069 0,9961     0,0008 

 
Temperatura 

(°C) 
n      K  

     

    R² 

                            

DQM 

 50 2,575  0,0087  0,9901     0,0018 

Page 60 2,146  0,0104  0,9879     0,0031 

 70 2,083  0,0129  0,9896     0,0028 

 
Temperatura 

(°C) 
a     K      R²      DQM 
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 50        0,776  0,0116  0,9935     0,0009 

EDT 60        0,726  0,0115  0,9881     0,0024 

 70        0,785  0,0174  0,9945     0,0014 
EDT = exponencial de dois termos 

 

Os parâmetros da equação de Henderson & Pabis tendem a aumentar quando a temperatura 

de secagem aumentou de 50 para 70 ºC. Esse comportamento se assemelha ao observado por 

DANTAS (2010), em que os valores destes coeficientes se elevam com a variação da 

temperatura de 60 para 70 ºC. Observa-se ainda que, para os modelos Henderson & Pabis, 

Logarítmico, Henderson, Page e Exponencial de Dois Termos os valores de K (min-1) 

aumentaram quando a temperatura aumentou de 50 para 70 ºC, mesmo comportamento 

observado por SILVA et al (2008) ao estudar cinética de secagem em camada de espuma da 

polpa de tamarindo.  

Para o modelo de Henderson & Pabis, a constante da taxa de secagem K também 

aumentou com a elevação da temperatura; tal comportamento também foi verificado por 

SILVA et al. (2014) ao utilizarem o modelo de Henderson & Pabis para descrever a secagem em 

camada fina da banana, nas temperaturas de 40; 50 e 70 °C. Apresentam-se na Figura 2 as 

cinéticas de secagem da formulação com polpa da manga Espada com 0,5 cm de espessura da 

camada de espuma e desidratada em diferentes temperaturas de secagem (50, 60 e 70 ºC)  

com ajuste pelo modelo de Henderson, considerado o melhor modelo entre os testados. 
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Figura 2 - Cinética de secagem da polpa da manga Haden e de aditivos com espessuras 

de.camada de espuma de 0,5 cm, nas diferentes temperaturas com.ajuste pelo modelo de 

Henderson. IFPB, 2016. 
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CONCLUSÕES 

As secagens por camada de espuma da polpa de manga cv. Espada com aditivos 

comerciais Super Liga Neutra® e Emustab® sofreram influência da temperatura de secagem 

sendo a secagem mais rápida nas temperaturas mais elevadas. O tempo de secagem reduziu 

de forma mais rápida com o aumento da temperatura do ar de secagem. O modelo de 

Henderson foi o que descreveu, de forma mais satisfatória os dados da secagem da espuma, 

apresentando o maior coeficiente de determinação e o menor desvio quadrático médio nas 

temperaturas de 50, 60 e 70 ºC e espessura de 0,5 cm. 
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RESUMO: O ensino de Física, e de outras ciências naturais, enfrenta diversos problemas, entre 

eles, os docentes apontam o desestimulo dos alunos pela disciplina e a falta de alternativas 

metodológicas que diversifiquem das aulas tradicionais. Nesse intuito, os jogos lúdicos se 

manifestam como um excelente meio para essa diversificação e resgate do interesse do aluno. 

O objetivo principal desse projeto foi solucionar alguns problemas encontrados no processo de 

ensino aprendizagem da Física, para isso, foi desenvolvido um jogo de tabuleiro de circuitos 

elétricos, o Circuitum, com sua aplicação estando programada nas turmas de 2º anos dos cursos 

integrados de Edificações, Logística e Informática. Sendo idealizado a partir da teoria 

sociointeracionista de Vygostki, o jogo permite a participação direta do aluno, por um 

intermédio de um professor, fazendo com que o educando efetive o conhecimento adquirido 

acerca da matéria e assimile-o com o seu cotidiano.  

Palavras–chave: ludicidade, eletrodinâmica, metodologia alternativa  

 

Circuitum: The game board of electrical circuits as a ludic tool in the teaching 

of Physics 
 

ABSTRACT: The teaching of physics, and other natural sciences, faces many problems, 

between them, the teachers point the disincentive of the students for the subject and the lack 

of methodological alternatives that diversifies from traditional classes. In that order, the ludic 

games manifest themselves as an excellent way to that diversification and rescue of student 

interest. The main goal of this project was to solve some of the problems founded in the 

teaching of Physics, for this, a game board of electrical circuits was developed, the Circuituim, 

with its application being programed in the 2nd year classes of the integrated courses of 

Buildings, Logistics and Computing. Being idealized from the theory social interactionist of 

Vygostki, the game allows the direct involvement of the student, through a teacher, enabling 

the effective student knowledge acquired about the content and assimilate it with their daily 

lives. 

KEYWORDS: ludicity, electrodynamics, methodological alternatives. 

 

INTRODUÇÃO 

A disciplina de Física pertence à área de conhecimento de Ciências da Natureza e tem 

como principal objeto de estudo os fenômenos naturais. No que diz respeito ao Ensino Médio, 
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a física tem o papel de explicar e analisar conteúdos trabalhados em sala de aula, relacionando-

os com o cotidiano do aluno em diversos aspectos.  

Entretanto, com base na análise do estado da arte referente ao processo de ensino 

aprendizagem em física, evidenciou-se que este sofre com uma grande defasagem de recursos, 

tanto material quanto intelectual. Além da falta de laboratórios e equipamentos, muitos 

professores que lecionam física sequer são formados na área o que causa uma lacuna no ensino 

da matéria, pois o docente não está bem preparado para transmitir os conceitos da matéria, 

contribuindo assim na má formação do corpo discente que não está apto para entender o 

conhecimento formal, uma vez que muitos dos seus conhecimentos estão pautados em 

concepções prévias, definidas por Silveira (2011) como concepções com significados errôneos, 

em conflito com o conhecimento aceito pela comunidade científica. Portanto, o que é ensinado 

em sala de aula, geralmente por aulas tradicionais/expositivas, muitas vezes não se relaciona 

com o cotidiano do aluno, e estes, acabam por caracterizar o ensino de física apenas como uma 

disciplina de decorar fórmulas, logo, os alunos julgam a matéria maçante e desinteressante. 

Diante dessas dificuldades, cabe ao docente juntamente com a instituição de ensino 

reverter essa situação estabelecendo diversas estratégias para tal. Uma saída para esses 

problemas é uma diferente metodologia de ensino que fuja do tradicional, sendo assim, abordar 

os conteúdos de Física de maneira didática por meio de jogos lúdicos, como os jogos de 

tabuleiro, é um excelente meio para resgatar o interesse do aluno pela disciplina. De acordo 

com Lopes e Vianna (2003), estes, quando elaborados objetivando a aprendizagem de 

conteúdos, têm potencial para se mostrar como uma notável e poderosa ferramenta de 

aprendizado, pois os jogos têm a capacidade de pôr os discentes em situações de desafio, estes, 

acabam se instigando e quase sem perceber são levados a se envolverem mais com a atividade 

e a procurar entender o funcionamento do jogo para que ao final saiam “vencedores” nas 

disputas. Sendo assim, de uma maneira divertida os alunos vão aprendendo conceitos simples 

e desse modo estimulando o seu desenvolvimento cognitivo no aprendizado de Física. 

Além de contribuir na aprendizagem de Física, os jogos de tabuleiro proporcionam uma 

importante contribuição para o desenvolvimento do Ser social. Segundo Schaeffer (2006) Apud 

Pereira et al. (2009), jogos de tabuleiro são muito difundidos culturalmente e podem ser jogados 

a qualquer hora e lugar. Jogar em grupo possibilita aos indivíduos trabalharem com a 

regularidade, o limite, o respeito e a disciplina, por meio de ações necessariamente subordinadas 

a regra. Todos esses aspectos se fazem importantes para a vida do indivíduo em sociedade. 

Através de um projeto de pesquisa, um jogo de tabuleiro para o ensino de circuitos 

elétricos, intitulado de Circuitum foi criado pelos alunos do IFRN campus São Gonçalo do 
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Amarante com o objetivo de solucionar alguns dos problemas enfrentados pelos docentes, 

como: O desinteresse dos alunos pela matéria, necessidade de proporcionar uma nova 

ferramenta metodológica de ensino aprendizagem em Física, desmitificação das concepções 

espontâneas dos discentes, entre outros. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Para desenvolver o Circuitum foi feita uma ampla revisão bibliográfica acerca dos 

problemas enfrentados no ensino de Física e utilização de metodologias alternativas como 

artifício para a fuga de aulas consideradas pelos alunos como maçantes, além de artigos sobre 

jogos lúdicos e de tabuleiros. O principal objetivo dessa revisão foi constatar qual seria a melhor 

maneira de desenvolver o jogo de tabuleiro para que este se tornasse uma potencial ferramenta 

no processo de ensino aprendizagem de Física.  

Como referencial teórico utilizamos para o tabuleiro a teoria sociointeracionista de 

Vygostki, que, de acordo com Oliveira (1993) a aprendizagem não necessita do contato direto 

entre sujeito e objeto, mas sim entre o sujeito mais capaz com o sujeito menos capaz. Portanto, 

Circuitum foi elaborado tendo como base o método demonstrativo, promovendo a participação 

legítima do discente, com o intermédio de um orientador/professor, para que assim se tenha o 

contato na prática o que já foi estudado ou o que pode vir a servir de introdução para um novo 

assunto.  

Após passar a ideia do tabuleiro do papel para a prática, decidiu-se que ele seria aplicado 

nas turmas de 2º ano dos cursos técnico integrado de Edificações, Logística e Informática do 

IFRN-SGA. Dessa forma, os alunos no primeiro momento vão receber do professor o 

embasamento conceitual a respeito do conteúdo de eletrodinâmica e em um segundo momento 

os discentes terão a oportunidade de jogar Circuituim e aplicar os conhecimentos adquiridos no 

jogo, fixando e desenvolvendo, portanto, suas capacidades cognitivas no ensino de Física.  

O jogo funcionará da seguinte maneira: os grupos se organizarão nas quatro seções das 

divisórias de madeira, de modo que possam ver seus painéis auxiliares, estes contêm a imagem 

dos componentes e uma pequena descrição a fim de ajudar os alunos, como mostra a Figura 5. 

Cada grupo deverá montar o circuito selecionado pelo mestre (Professor) dentro de um tempo 

determinado pela própria carta-objetivo, Figura 3. Ao fim do tempo, o mestre deverá ligar os 

circuitos e analisar se eles estão de acordo com o circuito da carta-objetivo. Caso não funcione 

corretamente ou não esteja igual ao da carta-objetivo, ou até se todos os grupos conseguiram 

montar o circuito, caberá ao mestre explicar os conceitos e o funcionamento do circuito em 
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questão. O grupo que não conseguir montar o circuito será eliminado. O jogo tem um vencedor 

quando permanece apenas um grupo no tabuleiro. 

A carta-objetivo funciona com o nível de dificuldade definido de acordo com a quantidade 

de átomos presentes nela, ou seja, um átomo significa um nível fácil, dois átomos significa um 

nível intermediário e três átomos o nível mais difícil, que desafiará o aluno na montagem do 

circuito.  Além do nível de dificuldade, as cartas objetivo podem apresentar os comandos de 

montagem tanto na forma com imagens do circuito, quanto na forma de uma descrição, Figuras 

3 e 4 respectivamente, podendo ser mais um obstáculo a ser vencido pelo discente. 

Os materiais utilizados na composição do Circuitum foram: 

 1 Divisória de madeira em formato de X formando ilhas para os grupos jogadores; 

 1 Manual de instruções (Figuras 1 e 2); 

 4 tabuleiros (1 para cada grupo); 

 4 kits contendo componentes elétricos (1 para cada grupo); 

 16 Cartas-objetivo 

 24 Lâmpadas (6 para cada kit); 

 4 Chaves Liga/Desliga (1 para cada kit); 

 16 Fios condutores (4 para cada kit); 

 16 Resistores de 100Ω (4 para cada kit); 

 4 Painéis auxiliares (1 para cada grupo); 

 1 Multímetro; 

 1 Fonte de tensão. 
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Figura 1. Capa do manual de 

regras. IFRN, 2016. 

 

 

Figura 2. Manual de regras. IFRN, 2016. 
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Figura 3. Carta-objetivo com imagens do circuito a ser montado. 

IFRN, 2016. 

 

 

Figura 4. Carta-Objetivo com descrição do circuito a ser montado. 

IFRN, 2016. 
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Figura 5. Painel auxiliar com imagens do tabuleiro e seus acessórios, com algumas descrições e 

conceitos. IFRN, 2016. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O jogo de tabuleiro Circuitum foi desenvolvido com o propósito de ser uma nova 

ferramenta lúdica metodológica no ensino de Física com grande potencial motivador. Como diz 

Cunha (2001) Apud Neves et al. 2010, o ato de brincar proporciona a construção do 

conhecimento de forma natural e agradável, é um grande agente de socialização, cria e 

desenvolve a autonomia. 

Seguindo esse propósito, o tabuleiro, como antes dito, será aplicado nas turmas de 2º ano 

dos cursos integrados de Edificações, Informática e Logística do IFRN-SGA a fim de 

proporcionar, por meio dessa metodologia lúdica, o real aprendizado do conteúdo de circuitos 

elétricos, além de incentivar o interesse do aluno pela matéria. 

O tabuleiro, contudo, ainda não pôde ser aplicado, pois para isso é necessário que os 

alunos das turmas de 2º ano tenham o embasamento teórico inicial do conteúdo de 

eletrodinâmica, ou seja, necessitam antes ter visto o assunto na forma de aulas 

expositivas/tradicionais, o que ainda não foi feito devido ao professor responsável pelas turmas 

não ter iniciado a introdução ao conteúdo.  
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CONCLUSÕES 

O desenvolvimento desse trabalho nos mostrou que o ensino da Física enfrenta problemas 

tanto no que diz respeito à falta de materiais e locais apropriados, quanto ao contingente de 

professores, estes, enfrentam, no geral, dificuldades em prender a atenção dos discentes e de 

lecionar a matéria com metodologias alternativas, se “acorrentando” sempre às aulas 

tradicionais. 

Os jogos lúdicos, através de sua metodologia leve e divertida, são alternativas 

extremamente interessantes e importantes para diversificar as aulas tradicionais de Física, tanto 

atraindo a atenção dos alunos para o conteúdo, pois os jogos geram expectativas e curiosidade 

onde quer que sejam aplicados, quanto lhes mostrando que podem ser feitas infinitas 

correlações da matéria com o cotidiano.  

Sendo assim, o jogo de tabuleiro Circuitum se apresenta como uma ferramenta 

metodológica lúdica no ensino de circuitos elétricos que atende e soluciona muitos dos 

problemas enfrentados pelos docentes, instigando e auxiliando os educandos a efetivar sua real 

aprendizagem no conteúdo de circuitos elétricos. 
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RESUMO: A  utilização  desordenada  dos  recursos  naturais  do  município  de  Campina  

Grande, é uma realidade, e a intensificação dos processos decorrentes da ação antrópica é um     

fato que, na grande maioria, pode concorrer para a degradação ambiental. A este fato, soma-se  

ainda as condições locais reinantes de clima (sem-árido) e de solo (solos rasos, com presença 

de cascalhos e afloramentos rochosos), o que contribui para agravar mais a situação. Por se 

tratar de uma área problemática em relação ao manejo e conservação dos solos, os municípios      

da  mesorregião  geográfica  do  agreste  paraibano,  na  qual  Campina  Grande  encontra-se 

inserida,  necessita  de  estudos  que  venham  a  proporcionar  um  melhor  conhecimento  da  

paisagem e dos fatores que nela atuam, subsidiando soluções para vários problemas de falta de 

planejamento existentes. Assim, torna-se imprescindível o inventário e monitoramento dos 

recursos naturais e da influência do clima sobre eles, de tal forma que se possa ter uma visão 

de planejamento no uso da terra. Este estudo visa Classificar dos solos de Vegetação no 

município de Campina Grande – Agreste Paraibano através da análise espaço-temporal das 

imagens de satélite usando técnicas de Geoprocessamento. Observou-se que na área Norte e 

Nordeste   do   município   de   Campina   Grande   predominam   os   Neossolos   com   baixa 

profundidade efetiva. Pela metodologia de detecção de mudança utilizada observou alteração 

da vegetação do município entre os anos de 1987 e 2009 que demonstraram uma recuperação  

em 38% da área. 

 

Palavras–chave: cobertura do solo, geociência, geoprocessamento  

  

CLASSIFICATION OF SOILS OF CAMPINA GRANDE COUNTY                                              

THROUGH GIS TECHNIQUES 

 

ABSTRACT: Disorderly use of natural resources in the city of Campina Grande, is a reality, 

and the intensification of the processes arising from human activities is a fact that, in most 

cases, can contribute to environmental degradation. In this fact, it adds to the still prevailing 

local weather conditions (no-arid) and soil (shallow soils, with presence of rocky outcrops and 

gravels), which contributes to aggravate the situation further. Because it is a problem area in 

relation to the management and conservation of soil, municipalities geographic mesoregion 

Agreste, in which Campina Grande is inserted, requires studies that may provide a better 

understanding of the landscape and the factors that her work, supporting solutions to various 

problems of lack of existing planning. Thus, it is essential inventory and monitoring of natural 

resources and climate influence on them, so that you can have a planning vision in land use. 

This study aims Rate of vegetation soils in the city of Campina Grande - Agreste Paraibano by 

spatio-temporal analysis of satellite images using GIS techniques. It was observed that in the 

area north and northeast of Campina Grande predominate Neossolos low effective depth. By 

change detection methodology observed change in municipal vegetation between the years 

1987 and 2009 showed a recovery in 38% of the area. 
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KEYWORDS: ground cover, geoscience, geoprocessing 

 

INTRODUÇÃO 

A utilização desordenada dos recursos naturais do município de Campina Grande é 

uma realidade, e a intensificação dos processos decorrentes da ação antrópica é um fato que, 

na grande maioria, pode concorrer para a degradação ambiental. A este fato, somam-se ainda 

as condições locais reinantes de clima (semi-árido) e de solo (solos rasos, com presença 

de cascalhos e afloramentos rochosos), o que contribui para agravar mais a situação. Por se 

tratar de uma área problemática em relação ao manejo e conservação dos solos, os 

municípios damesorregião geográfica do agreste paraibano, na qual Campina Grande 

encontra-se inserida, necessita de estudos que venham a proporcionar um melhor 

conhecimento da paisagem e dos fatores que nela atuam, subsidiando soluções para vários 

problemas de falta de planejamento existentes. Assim, torna-se imprescindível o inventário e 

monitoramento dos recursos naturais e da influência do clima sobre eles, de tal forma que se 

possa ter  uma visão de planejamento no uso da terra. Este estudo visa Classificar dos  solos 

e  Índice de Vegetação no  município de Campina Grande  –  Agreste  Paraibano  através  

da  análise  espaço-temporal  das  imagens  de  satélite usando técnicas de Geoprocessamento. 

Vão ser adquiridas imagens do satélite LANDSAT 8 com o INPE (Instituto Nacional de 

Pesquisas Espaciais), imagens que serão ponto de partida básico para a avaliação da ação 

antrópica na área. As bandas selecionadas corresponderão aos canais 3, 4 e 5 (R, G e B), 

tendo assim sido escolhidas por permitir a separação das áreas ocupadas  com  cobertura  

daquelas  onde  a  cobertura  não  se  faz  presente  e  possibilitar  o contraste entre os tipos 

variados de vegetação, solos, bem como permitir a diferenciação de corpos d'água e 

identificar as possíveis alterações na estrutura da vegetação e condições de relevo. O 

software que  está  sendo  utilizado  para  a  execução  dos  procedimentos  de manipulação 

da imagem será o SPRING. Um GPS está sendo utilizado na demarcação de pontos dentro 

da área (latitude e longitude). 

  

MATERIAL E MÉTODOS 

Através do Google Earth foram identificadas áreas de interesse e importada ao GPS e 

realizada as visitas de campo e classificação dos solos encontrados e sua densidade. 

Foram adquiridas imagens das bandas 5, 4 e 3 (R, G e B) do satélite LANDSAT 8 através 

do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) das datas de  08/08/1991 e 24/05/2010, 

da órbita 215 ponto 65. 

As imagens foram selecionadas com base nos períodos característicos de 

disponibilidade e ausência de umidade por permitir a separação das áreas ocupadas com 

cobertura daquelas onde a cobertura não se faz presente e possibilitar o contraste entre os tipos 

variados de solos, bem como permitir a diferenciação de corpos d'água e identificar as 

possíveis alterações na estrutura da vegetação. 

Para  o  processamento  das  imagens  foi  criado  o  banco  de  dados  com  a  

projeção/datum  UTM/SAD-69.  Para auxiliar o georreferenciamento foram importando um 

arquivo DXF da Drenagem obtido na AESA (2011) e um arquivo SHAPE do mapa de Solos. 
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Nesta etapa foi realizada a importação das bandas 3, 4 e 5 da região de estudo para o módulo 

IMPIMA e transformadas do formato GEOTIFF para o formato GRIB e salvas em arquivo. 

Após foram importados ao banco de dados e realizados sua correção geométrica 

utilizando o método polinomial de segunda ordem, tomando-se como base digital as 

coordenadas  de pontos de controle da rede de drenagem distribuídos ao longo da área. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Foram identificados e georreferenciados dois remanescentes de vegetação nativa dentro 
do perímetro da área urbana do município de Campina Grande, como pode ser observado no 
croqui abaixo. 

 

Figura 1. Remanescentes de vegetação nativa no município de Campina Grande. IFPB, 2014. 
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Figura 2. Vista geral do mapa de solos do município de Campina Grande. EMBRAPA, 1972. 

Foi criada nos anos 70 uma classificação de solos desenvolvida pela EMBRAPA 

que com o passar dos anos passou ser obsoleta. Desenvolveu-se uma nova classificação 

de solos com bases e critérios envolvidos na conceituação e definições das classes ora 

reconhecidas pelo Sistema Brasileiro de Classificação de Solos (EMBRAPA, 2006) são: 

RLe – Neossolo Litólico Eutrófico típico;  

SNo – Planossolo Nátrico órtico típico; 

VCo –Vertissolo Cromado órtico típico; 

RQo – Neossolos Quartzarênicos órtico típico. 

Classificação dos Solos do município de Campina Grande: 

Para classificação dos solos do município de Campina Grande, foi utilizada como 

referência a classificação de solos da EMBRAPA, 2006. 

RLe – Neossolo Litólico Eutrófico típico 

Os Neossolos são solos jovens com pouco desenvolvimento dos perfis devido a diversas 

causas. São solos com horizonte A ou O hístico com menos de 40 cm de espessura, assente 

diretamente sobre rocha ou sobre um horizonte C ou Cr ou sobre material com 90% (por 

volume) ou mais de sua massa constituída por fragmentos de rocha com diâmetro maior que 

2 mm (cascalhos, calhaus e matacões) e que apresentam um contato lítico dentro de 50 cm as 
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superfície do solo. Admite um horizonte B, em início de formação, cuja espessura não satisfaz 

a qualquer tipo de horizonte B diagnóstico. 

Estes solos apresentam baixas condições para um aproveitamento agrícola racional, tendo 

em vista as limitações fortes existentes, provocadas pelo relevo forte ondulado, pedregosidade, 

rochosidade e reduzida profundidade dos solos, além da deficiência de água que só permite a 

presença de culturas resistentes à estiagem. Só é possível a exploração destes solos pelos 

sistemas primitivos de agricultura já existentes (Cavalcante et al, 2005). 

TPo –Luvissolo Hipocrômico órtico típico 

Os Luvissolos Crômicos são solos constituídos por material mineral, apresentando 

horizonte B textural com argila de atividade alta e alta saturação de bases, imediatamente 

abaixo de qualquer tipo de horizonte A. 

São solos intermediários para o Vertissolo, ou seja, com horizonte vértico em posição 

não diagnostica para o Vertissolo ou com caráter vértico em um ou mais horizontes, dentro 

de 50 cm da superfície do solo. 

A mecanização agrícola é severamente limitada não só pelo relevo, que varia de ondulado 

a forte ondulado, como também pela pequena espessura destes solos e grande susceptibilidade 

à erosão. No caso de utilização agrícola, faz-se necessária, principalmente, a escolha de áreas 

de menor declividade, tomando algumas medidas como: controle da erosão, considerando-se 

também que a limitação pela falta d'água é forte. Sua utilização deve ser dirigida no sentido 

da pecuária e os trechos mais acidentados da área devem ser mantidos com vegetação natural. 

Tendo em vista as condições do solo e o clima regional, verifica-se que o aproveitamento com 

pecuária é indicado, desde que sejam feitas reservas de forragens para o período seco, bem 

como seja intensificado o cultivo de palma forrageira, além do aproveitamento intensivo das 

vazantes (Cavalcante et al, 2005). 

SNo – Planossolo Nátrico órtico típico 

Os Planossolos compreendem solos minerais imperfeitamente ou mal drenados, com 

horizonte superficial ou subsuperficial aluvial, de textura mais leve, que contrasta abruptamente 

com o horizonte B imediatamente subjacente, adensado, geralmente de acentuada concentração  

de argila, permeabilidade lenta ou muito lenta, constituindo, por vezes, um horizonte pã, 

responsável pela detenção do lençol de água sobreposto (suspenso), de existência periódica e 

presença variável durante o ano. 

A EMBRAPA (1999), define os Planossolos como aqueles constituídos por material 

mineral com horizonte A ou E seguido de horizonte B plânico e satisfazendo, ainda, os 

seguintes requisitos: 

  Horizonte plíntico, se presente, não satisfaz os requisitos para Plintossolo;  

  Horizonte glei, se presente, coincide com o horizonte B plânico ou ocorre abaixo do 

mesmo. 

Nesta classe inclui os solos que foram classificados como Planossolos, Solonetz-

Solodizado e Hidromórficos Cinzentos que apresentam mudança textural abrupta (EMBRAPA, 

1999). 
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O aproveitamento dos solos da região é feito com pecuária extensiva, usando-se para isto 

a própria  vegetação  natural.  As  limitações  pela  falta  d'água  são  muito  fortes.  Também 

constituem importantes limitações ao uso agrícola destes solos, os elevados teores em sódio 

trocável e más condições físicas nos horizontes subsuperficiais, principalmente do Bt. São solos 

inaptos para agricultura (Cavalcante et al, 2005). 

VCo –Vertissolo Cromado órtico típico 

Compreende solos constituídos por material mineral apresentando horizonte vértico e 

pequena variação  textural  ao  longo  do  perfil,  nunca  suficiente  para  caracterizar  um  

horizonte  B textural. Apresentam pronunciadas mudanças de volume com o aumento do teor 

de umidade do solo, fendas profundas na época seca, e evidências de movimentação de massa 

do solo, sob a forma de superfície de fricção (slickensides). Podem apresentar micro relevo tipo 

gilgai e estrutura do tipo cuneiforme que são inclinadas e formam ângulo com a horizontal. 

Estas características resultam da grande movimentação de massa do solo que se contrai e 

fendilha quando seco e se expande, quando úmido, tornando-se muito plástico e muito pegajoso, 

devido à presença de argilas expansíveis ou mistura destas com outros tipos de argilas minerais. 

Em consequência do relevo que é suave ondulado, os problemas com a erosão são menos 

intensos. São solos cultivados com culturas de subsistência e de áreas para exploração com 

pecuária. A deficiência de fósforo é provável, visto que o fósforo assimilável é baixo e o pH é 

alto. O melhoramento das pastagens, sobretudo com leguminosas, deve ser intensificado 

(Cavalcante et al, 2005). 

RQo – Neossolos Quartzarênicos órtico típico 

Os Neossolos são solos jovens com pouco desenvolvimento dos perfis devido a diversas 

causas. 

Solos com horizonte A ou O hístico com menos de 40 cm de espessura, assente 

diretamente sobre rocha ou sobre um horizonte C ou Cr ou sobre material com 90% (por 

volume) ou mais de sua massa constituída por fragmentos de rocha com diâmetro maior que 2 

mm (cascalhos, calhaus e matacões) e que apresentam um contato lítico dentro de 50 cm as 

superfície do solo. Admite um horizonte B, em início de formação, cuja espessura não satisfaz 

a qualquer tipo de horizonte B diagnóstico. 

Outros  solos  com  seqüência de horizontes  A-C,  sem  contato  lítico  dentro  de 50  cm  

de profundidade, apresentando textura areia ou areia franca nos horizontes até, no mínimo, a 

profundidade de 150 cm a partir da superfície do solo ou até um contato lítico; essencialmente 

quartzosos, tendo nas frações areia grossa e areia fina 95% ou mais de quartzo, calcedônea e 

opala e, praticamente, ausência de minerais primários alteráveis (menos resistentes ao 

intemperismo). 

As principais limitações à sua utilização agrícola são a muito baixa fertilidade natural, 

baixa capacidade de retenção de água e nutrientes, determinada pela sua textura arenosa, que 

inclusive dificulta as práticas de adubação que visam a ser feitas. Não se prestam, portanto, para 

a maioria das culturas regionais, exceto para algumas culturas perenes muito adaptadas como o 

cajueiro e o coqueiro, mesmo assim, com adubações. A mangabeira constitui planta nativa na 

área destes solos, que deveria ser mais bem aproveitada (Cavalcante et al, 2005). 
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CONCLUSÕES 

Com o estudo de classificação de solos realizado permitiu uma nova perspectiva de 

utilização e manejo desses solos, já que com o estudo que foi realizado caracterizou e 

identificou os aspectos peculiares, aspectos físicos, aspectos químicos e aspectos biológicos dos 

solos existentes. Diante desse trabalho abrem-se novos horizontes nos moldes  de se trabalhar 

com o solo no município de Campina Grande, principalmente na zona rural aonde a agricultura  

e  o  uso  intenso  dos  solos  são  mais  freqüentes.  Por  exemplo,  áreas  Norte  e Nordeste   do   

município   de   Campina   Grande   predominam   os   Neossolos   com   baixa profundidade 

efetiva o que demonstram que são perfis jovens e que indica que a sua utilização não é muito 

favorável para agricultura.  
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RESUMO: Durante o ano letivo de uma instituição de ensino, vários eventos como processos 

seletivos, feiras, simpósios ou congressos ocorrem. Tais eventos exigem a convocação de 

colaboradores para a execução das mais diversas atividades no evento. Esta convocação para 

tais eventos exige um ambiente com todas as ferramentas necessárias para convocação e gestão 

das informações dos colaboradores selecionados. Este artigo descreve a concepção e o 

desenvolvimento de um sistema de gerenciamento de colaboradores denominado Colabore, 

cujo objetivo é facilitar o processo de recrutamento e gestão de colaboradores em eventos de 

uma instituição de ensino. O Colabore tem o intuito de unir em um único sistema, todas as 

ferramentas necessárias para o armazenamento e gestão dos dados de candidatos e 

colaboradores dos eventos, tais como, histórico de participação, reuniões, mensagens enviadas, 

e dados de desempenho de todos os envolvidos. 

Palavras–chave: evento, colaborador, aplicação web 
 

COLABORE: WEB SYSTEM OF COLLABORATORS’ RECRUITMENT 

 

ABSTRACT: During the academic year of an educational institution, various events take place 

as selection processes, fairs, symposiums and congresses. These events demand the 

convocation of collaborators to execute the most diverse activities on the event. The 

collaborators convocation to participate in these events demand an environment with all the 

tools that are necessary for recruitment and management of summoned collaborators. This 

paper describes the conception and development of a collaborators management system 

called Colabore (Collaborate) whose purpose is to facilitate the recruitment process and 

collaborators’ management on events of an educational institution. The Colabore joins in a 

unique system all tools to store data from candidates to staff event, such as, history of 

participation, meetings, sent messages, and performance data from all involved. 

KEYWORDS: event, collaborator, web application 

 

INTRODUÇÃO 

A realização de um evento demanda armazenamento e gestão de informações, que com a 

ausência de ferramentas computacionais torna o processo bastante desgastante e pouco 

eficiente. Com o objetivo de criar uma solução para gerenciar o recrutamento de colaboradores 

para eventos de instituições de ensino, foram coletadas informações sobre como eram 

administrados os recrutamentos e colaboradores na instituição de ensino, a saber: quais  

recursos eram utilizados, quais as principais dificuldades encontradas no sistema atual, qual a 
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maneira que encontraram para gerir o recrutamento dos colaboradores e todas as atividades 

complementares ao recrutamento (reuniões, comunicação entre os envolvidos, pagamento).  

Frente aos problemas apresentados foi proposto o desenvolvimento de uma aplicação 

capaz de reunir em uma única ferramenta os principais recursos responsáveis por gerir 

colaboradores de um evento, a saber: agendamento de reuniões, controle de frequência, 

histórico de participação, gerenciamento de perfil por colaborador, comunicação via e-mail e 

controle de pagamento. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

No âmbito acadêmico, foram analisados os sistemas da CESPE/UNB (2013) e Cesgranrio 

(2012), observando as funcionalidades que esses sistemas possuíam e as que ainda não haviam 

sido implementadas. Em função da falta de permissão para acesso a algumas funcionalidades, 

o comparativo foi feito apenas com a descrição do que cada sistema possuía.  

No âmbito comercial, foi analisado o sistema da ItatSea (2014), que tem como objetivo 

gerenciar colaboradores em embarcações. Em tal sistema podem-se aproveitar as 

funcionalidades de alertas, mensagens e opções de suplentes. Outro exemplo comercial 

encontrado foi o trabalho de Silva (2012), no qual o autor construiu um sistema de 

gerenciamento de usuários completo que atendia a demanda de uma universidade. 

Na Tabela 1 pode-se observar a comparação das funcionalidades de cada um dos sistemas 

apresentados. Os Sistemas CESPE/UNB (2013) e Cesgranrio (2012) são os que possuem menos 

funcionalidades listadas, basicamente o controle (cadastro, atualização e exclusão) de 

colaborador e a funcionalidade de pré-cadastro de cada um deles. O sistema de Silva (2012) é 

um mais completo do que os dois trabalhos supracitados. Porém, foi desenvolvido para atender 

uma demanda muito específica, executando apenas gestão de cargos e a separação das equipes 

que executarão as diversas rotinas. O sistema comercial da ItatSea (2014) é muito mais 

completo, gerenciando também cargos e a folha de pagamento de toda a equipe de funcionários.  
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Tabela 1. Quadro comparativo dos sistemas e suas respectivas funções. IFBA, 2016. 

Função 
Cesgranrio 

(2012) 

CESPE/UNB 

(2013) 
Silva (2012) ItatSea (2014) 

Colabore 

(2016) 

Controle de 

Colaborador 
X X X X X 

Pré-cadastro de 

colaborador 
X X   X 

Gestão de 

Cargos ou 

Funções 

  X X X 

Equipes de 

trabalho 
  X X  

Folha de 

Pagamento 
   X X 

 

Com base nessa pesquisa, o sistema projetado, chamado Colabore, atende todas as 

demandas dos sistemas supracitados, com exceção da gestão de equipes de trabalho, e ainda 

gerencia reuniões. O maior diferencial do sistema é manter um histórico de participação de 

cada um dos colaboradores. Esse histórico auxiliará nas seleções futuras, desde que utilize 

também o Colabore. 

Após a análise de sistemas, o próximo passo foi realizar o levantamento de requisitos 

(LR). A cada semana uma descrição das soluções obtidas para cada recurso da aplicação era 

apresentada em texto expositivo com o entendimento das regras de negócio e os dados que 

deveriam ser armazenados. Problemas de compreensão do domínio, novos dados e regras 

eram discutidos durante as reuniões e, em seguida, eram propostas soluções para os 

problemas apresentados. 

As reuniões resultaram em documento de requisitos da aplicação que documenta todos 

os requisitos funcionais e não funcionais do sistema e norteia as etapas seguintes do projeto, 

sendo os principais requisitos: controle de colaboradores, locais (Escolas) e eventos 

(Processos), controle de acesso a eventos, criação de histórico de colaborador, criação de 

questionários, listas de presenças, conceitos avaliativos e checklists, gestão de folha de 

pagamento, reuniões e frequência, relatórios diversos, como avaliações de colaboradores, 

listagem de salas por escola, listagem de quantidade de carteiras por sala, comunicação via e-

mail, exportação dos dados de colaboradores em planilha eletrônica, backup da base de dados 

dos colaboradores e reutilização de dados de eventos anteriores. 
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A UML é uma linguagem de modelagem de software baseada no paradigma de 

orientação a objetos que permite que os desenvolvedores visualizem os produtos de seus 

trabalhos em diagramas padronizados (GUEDES, 2011). Os Diagramas de Caso de Uso foram 

utilizados para explicar cada ação executada pelo sistema, analisando o passo a passo que foi 

seguido, cada interação do usuário e cada reação do sistema e pode ser visto na Figura 1.  

 
Figura 1. Diagrama de Caso de Uso. IFBA, 2016. 
 

Em seguida, iniciou-se a etapa de confecção dos Diagramas de Classe, na qual apresenta 

cada objeto que foi implementado na solução, os atributos e os métodos que eles possuem. 

Após concluir o documento de requisitos, deu-se início a construção do projeto conceitual do 

banco de dados, por meio da elaboração de um diagrama entidade relacionamento (DER), 

como pode ser visto na Figura 2. O projeto conceitual criado foi desenvolvido com auxílio da 

ferramenta brModelo (CÂNDIDO, 2005). 
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Figura 2. Principais entidades do esquema conceitual da base de dados. IFBA, 2016. 

 

No projeto decidiu-se por utilizar um sistema gerenciador de banco de dados do modelo 

relacional devido sua eficiência no armazenamento e manipulação dos dados, clareza de 

entendimento de sua estrutura no momento da modelagem e ampla variedade de SGBDs 

disponíveis seguindo tal modelo.  O modelo lógico construído seguiu a estrutura adequada a 

esse tipo de SGBD, onde foram definidas a estrutura do banco de dados composta das tabelas 

e dos seus respectivos atributos.  

O projeto físico foi implementado utilizando um SGBD, definido por Date (2004) como 

uma coleção de programas com propósito geral de definir, construir e manipular bases de 

dados. A escolha do SGBD foi o MySQL (TONSIG, 2006), pois o mesmo é gratuito e amplamente 

utilizado em aplicações web, graças a sua estabilidade e baixo consumo de hardware. 

Para a criação do wireframe foi utilizado o software Axure27, no qual todas as telas da 

aplicação foram criadas de forma a relatar não somente a disposição dos elementos visuais, 

mas também o comportamento de objetos dinâmicos e a navegação entre as páginas. O 

wireframe completo está disponível em http://ctty84.axshare.com/. Na Figura 3 é possível 

visualizar com o recurso de wireframe, a tela de recrutar colaboradores.   

  

                                                           
27 Axure: http://www.axure.com/download, 

http://ctty84.axshare.com/
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Figura 3. Tela recrutar colaboradores do wireframe. IFBA, 2016. 

 

RESULTADO E DISCUSSÃO 

A linguagem de programação escolhida para implementação do projeto foi o PHP 

(SOARES, 2010), por conhecimento prévio do bolsista no uso da linguagem, ampla 

documentação, total compatibilidade na integração com o SGBD MySQL, sendo altamente 

difundida na área de Programação Web.  

Com a finalidade de aumentar a eficiência na codificação da aplicação, foram utilizados 

dois frameworks PHP, o Zend framework 2 e o Doctrine 2. O Zend (2016) foi-se utilizado para 

criação da estrutura MVC e no fornecimento de componentes de autenticação, autorização, 

criação de formulários, filtro e validação dos dados. O Doctrine 2 (2016) foi utilizado para 

interação com o banco de dados por meio de uma interface orientada a objetos. 

 Inicialmente foram realizadas as configurações iniciais da IDE e dos frameworks 

utilizados. A IDE utilizada foi a PHPStorm, que é uma interface de desenvolvimento para criar 

projeto na linguagem de programação PHP. O Zend Framework 2 foi utilizado para 

desenvolver o sistema em PHP e o Doctrine 2 para realizar o mapeamento objeto relacional 

(ORM).  

Após as configurações inicias do framework foram criadas as estruturas dos módulos do 

sistema, sendo cada módulo responsável por um conjunto de tarefas: o módulo Acl é o 

responsável por configurações de controle de acesso da aplicação; o módulo Administrador é 

o responsável por gerir dados de configurações da aplicação como cadastro das instituições 
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de ensino e de eventos; e o modulo Application é o responsável por recursos da aplicação em 

que colaboradores comuns tenham acesso.  

A manipulação dos dados da aplicação foi feita por meio do framewrork Doctrine. Com 

o uso dessa camada entre o banco de dados e a aplicação, a interface de manipulação de 

conteúdo na base de dados é simplificada, tornando a codificação mais fluida, e diminuído 

riscos de incompatibilidade em processos de migração da base de dados para outros SGBDs. 

Para isso, foi necessário a criação das entidades responsáveis por mapearem as tabelas do 

bando de dados em classes e a criação de serviços, responsáveis pela manipulação dos dados 

do banco.  

Com todos os elementos de manipulação de dados prontos, o próximo passo foi 

desenvolver os formulários da aplicação. O Zend Framework 2 contém componentes para 

criação dos formulários bem como para validação e filtro dos dados neles inseridos. Cada 

formulário é representado por uma classe. Essa classe, por sua vez, contém instâncias de 

elementos responsáveis pela criação dos componentes do formulário como input, textarea, 

checkbox ou captcha.  

Com os formulários concluídos, iniciou-se a construção dos controladores e das visões 

da aplicação. Neste projeto utilizou-se o padrão de arquitetura MVC (FREEMAN; FREEMAN, 

2007) composto pelo controlador (controller) que é o responsável por ser o intermediário 

entre o modelo (model), componente que manipula os dados e a visão (view), responsável 

pela exibição de conteúdo e interação com o usuário final. 

A partir do resultado obtido com o desenvolvimento desse projeto, é possível visualizar 

na Figura 4 a tela de recrutamento de colaboradores. O sistema completo pode ser acessado 

em http://colabore.ifba.edu.br. 

 

http://colabore.ifba.edu.br/
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Figura 4. Tela recrutar colaborador. IFBA, 2016. 

 

CONCLUSÕES 

Com base no que foi desenvolvido, conclui-se que a aplicação obtida ao final do projeto 

tem potencial para uso não somente no campus no qual ele foi desenvolvido, mas para qualquer 

instituição de ensino que necessite de uma ferramenta eficiente no processo de convocação e 

gestão de colaboradores.  

Como trabalhos futuros, pretende-se utilizar a aplicação web desenvolvida para o 

recrutamento de colaboradores em um futuro processo seletivo do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia Campus Vitória da Conquista, para aperfeiçoamento 

das funcionalidades existentes no sistema, corrigindo possíveis erros, adicionando novas 

funcionalidades, se necessário e disponibilizando a aplicação para outras instituições de ensino. 
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RESUMO: Este estudo tem por finalidade apresentar a construção de uma ferramenta para 

dispositivos móveis utilizando o Sistema Operacional Android, cujo objetivo é trazer uma 

solução para auxiliar o desenvolvimento sustentável do transporte urbano. O sistema Come 

Together é um aplicativo destinado a promover a interação entre os usuários através de um 

sistema gerenciador de eventos, responsável pela criação, edição e colaboração dos mesmos. 

Além disso, oferece meios de locomoção para os usuários, que podem compartilhar recursos 

próprios, como oferecer carona, dividir uma corrida no táxi ou até mesmo utilizar-se de outras 

formas de transporte, contribuindo diretamente para diminuir o fluxo de carros em direção a 

um evento em comum. 

Palavras–chave: aplicativo, eventos sociais, mobilidade urbana, sistemas móveis. 

 

 

COME TOGETHER: A SYSTEM TO HELP URBAN MOBILITY AND 

EVENT MANAGEMENT 

 

ABSTRACT: This study aims to present the construction of a tool for mobile devices using the 

Android operating system, whose goal is to bring a solution to assist the sustainable 

development of urban transport. The Come Together system is an application designed to 

promote interaction between the user through an event management system, responsible for 

creating, editing and collaboration of the same. It also offers means of transportation to users, 

who can share their own resources, such as offering a ride, share a run in the taxi or even be 

used in other forms of transport, directly contributing to reduce the flow of cars toward a 

common event. 

KEYWORDS: application, events, urban mobility. 

 

INTRODUÇÃO 

Uma das principais definições de desenvolvimento sustentável, apresentada no relatório 

Our Common Future, pela World Commission on Environment and Development de 1987, 

aponta-o como o “desenvolvimento que vai de encontro às necessidades da geração atual sem 

comprometer a possibilidade (ou capacidade) das gerações futuras em satisfazer as suas 

necessidades" (PLUME, 2003). Como resultante da aplicação desta questão ao transporte, 

chegamos a uma busca pelo Desenvolvimento Orientado ao Transporte Sustentável. 

O “Manual de desenvolvimento urbano orientado ao transporte sustentável - DOTS 

cidades”, publicado pela EMBARQ Brasil em 2014 com a finalidade de orientar o 
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desenvolvimento sustentável do transporte, traz-nos ainda a definição de Desenvolvimento 

Orientado ao Transporte Sustentável (DOTS) como “um modelo que busca reorientar as 

políticas e estratégias de planejamento e desenho urbano, através da construção de bairros 

compactos, de alta densidade, que proporcionam às pessoas diversidade de usos, serviços e 

espaços públicos seguros e ativos, favorecendo a interação social. Apresenta soluções, com 

impactos na mobilidade, que satisfazem a maior parte das necessidades de seus habitantes no 

âmbito local em deslocamentos a pé ou em bicicleta, e no restante da cidade através do 

transporte coletivo, reduzindo a dependência do automóvel”. 

Segundo (BARCZAK et al., 2012), na atualidade, os padrões de mobilidade urbana, 

marcada por uma crescente motorização individual, eleva vários custos entre eles os sociais, 

econômicos e ambientais. Verifica-se ainda que no modelo preponderante de ocupação 

territorial, comum em países emergentes, é considerado demasiadamente improdutivo, pois 

exige grandes deslocamentos diários em direção a centros urbanos que concentram os postos 

de trabalho e serviços e também geram grandes congestionamentos, gasto de tempo, problemas 

econômicos, aumento da poluição e degradação do meio ambiente (EMBARQ Brasil, 2014), 

agravando os impactos causados pelo trânsito nas cidades. 

Fatores como esses apontam que se faz necessário a implantação de estratégias, políticas 

e projetos que contribuam para uma perspectiva mais sustentável para a mobilidade urbana. 

Com o intuito de colaborar neste sentido, o presente trabalho foi proposto, onde desenvolvemos 

o Come Together, um aplicativo para dispositivos móveis que utiliza o Sistema Operacional 

(S.O.) Android. Temos como principal objetivo diminuir o fluxo de transportes automotivos 

através de suas funcionalidades, que permitem ao usuário a criação e manutenção de eventos e 

grupos de transporte. 

 

CONCEITOS BÁSICOS 

Framework 

Frameworks são considerados conjuntos de bibliotecas utilizados para conseguir executar 

uma operação maior, como por exemplo, o Spring, que adiciona funcionalidades a sistemas 

Java, como injeção de dependências, orientação a aspectos entre outras coisas, como também o 

framework Express utilizado neste projeto, que fornece uma solução genérica para se 

desenvolver qualquer tipo de servidor web em cima do NodeJs. 
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Biblioteca 

Conjunto de implementações que auxiliam no desenvolvimento de determinado sistema, 

como, por exemplo, o Multer, que foi utilizado nesse projeto, responsável pela manipulação de 

arquivos enviados ao servidor que roda em cima do Busboy, responsável pela conversão de 

formulários HTML, fazendo com que o Multer possua melhor desempenho comparado aos 

concorrentes. 

 

Arquitetura Orientada a Serviços (SOA) 

A Arquitetura Orientada a Serviços (SOA - Service Oriented Architecture) é um padrão 

arquitetural onde os componentes são disponibilizados como serviços, com contratos e 

interfaces bem definidas. Uma forte característica dela é a possibilidade de criar componentes 

de negócio facilmente extensíveis e reusáveis. Segundo Singh e Huhns (2005 apud ZAMBIASI, 

SAULO POPOV, 2012), a utilização de serviços web e SOA traz vantagens tais como baixo 

acoplamento, independência de implementação (linguagens de programação, ambientes de 

programação), configuração flexível, tempo de vida longo (serviços devem existir por tempo 

suficiente para serem descobertos e utilizados), granularidade (funcionalidades divididas em 

vários serviços) e distribuição. 

 

NoSQL 

O movimento NoSQL (Not Only SQL - Não Somente SQL) teve início em 2009 e que 

procura definir as bases de dados como, não-relacional, distribuída, aberta e horizontalmente 

escalável. Existem vários tipos de banco de dados NoSQL, como o Redis, um banco baseado 

em chave-valor, bancos que armazenam “documentos” como o utilizado neste projeto, o 

MongoDB, bancos para armazenamento de Grafos, como o AllegroGraph, bancos para 

armazenamento de “objetos”, como o GemStone e outros tipos de banco, como orientado a 

colunas e relacionais. 

 

Design Responsivo 

Criado em 2010 no artigo “Responsive Web Design”, escrito por Ethan Marcotte (2010), 

no blog “A List Apart”, é um princípio de desenvolvimento para Web que diz que, ao invés de 

desenvolver um design para cada dispositivo, deveria ser projetado um único código que 

adaptasse o layout para as diferentes telas, por meio de tecnologias padronizadas (HyperText 

Markup Language [HTML] e Cascading Style Sheets [CSS]).  Silva (2014) explica que se deve 

entender o conceito de Design Responsivo como o “design capaz de responder às características 
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do dispositivo ao qual é servido. Responder, neste contexto, tem sentido de movimentar-se 

expandindo e contraindo”. 

 

MEAN Stack 

O MEAN Stack, escolhido como arquitetura para o desenvolvimento do servidor do Come 

Together, é uma coleção de tecnologias baseadas em javascript para se desenvolver um sistema 

web. As letras do nome MEAN foram retiradas das iniciais das tecnologias utilizadas, a primeira 

letra representa a camada de persistência que utiliza o banco de dados MongoDB, a segunda 

letra representa o framework responsável por criar a estrutura web onde devem ser 

desenvolvidos as interfaces REST, que é o Express, a terceira letra representa o front-end da 

aplicação, responsável pelo acesso do usuário final e pelo consumo dos dados fornecidos pelo 

Express, que é o AngularJs, por último temos o NodeJs, responsável por rodar o servidor e 

acessar o banco de dados. 

 

ESTADO DA ARTE 

Alguns sistemas com propostas semelhantes já existem hoje no mercado, dentre eles 

podemos destacar o Facebook Eventos. Sendo a ferramenta interna da rede social Facebook, 

provavelmente esta é a mais utilizada atualmente com propósito semelhante. O principal motivo 

para isto deve-se à praticidade de que apenas se faz necessário ter uma conta na rede social, e 

automaticamente o usuário já tem acesso à mesma. Além desta vantagem, os eventos do 

facebook não deixam a desejar quanto às funcionalidades disponíveis. Após ter criado o evento, 

é possível convidar pessoas e grupos, adicionar organizadores, localização, fotos, enviar 

mensagem para a lista de usuários participantes e utilizar a própria rede social para divulgar o 

evento. 

Outra opção já existente no mercado é o Google Calendar, uma poderosa ferramenta de 

organização pessoal desenvolvida pela Google. Utilizando-a é possível ao usuário criar um 

evento em uma agenda virtual e compartilhar com pessoas conhecidas, desde que o usuário 

saiba o e-mail da pessoa que deseja compartilhar o evento, ou que a tenha como seu contato. O 

evento pode ser criado de forma detalhada, com informações de horários, descrições, imagens, 

e possui a opção de ser relembrado de diversas formas, que vão desde notificações no 

dispositivo, até e-mails lembretes. Um grande diferencial desta ferramenta é o fato de não se 

limitar apenas ao aplicativo para android, existindo também para outros Sistemas Operacionais, 

como o IOs, sistema operacional da Apple, e até mesmo uma versão web, que pode ser acessado 

de qualquer dispositivo com acesso à internet. 
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Outra alternativa que, de forma semelhante às ferramentas anteriores, está diretamente 

ligado a outro sistema, é o MaxApp. O grande diferencial desta é que não é necessário a 

instalação de outro aplicativo no aparelho do usuário, apenas se faz necessário que o mesmo 

tenha o aplicativo WhatsApp. Para utilizar o Max, basta que o usuário adicione o número do 

MaxApp como um contato no aparelho, crie um grupo dentro do WhatsApp, adicione as pessoas 

que deverão participar do evento, e adicione o MaxApp no grupo. Após entrar, o MaxApp 

passará a interagir com os participantes através de palavras chaves, e irá administrar a criação 

e organização do evento. 

Fugindo da ideia de criar eventos, mas ainda com uma proposta semelhante ao Come 

Together no que se refere a trazer benefícios para a mobilidade urbana, o Bynd é um aplicativo 

de compartilhamento de transporte através de caronas corporativas. Nele, todos os 

colaboradores de uma determinada empresa podem ser adicionados em uma rede, e logo a partir 

do primeiro acesso, os mesmo podem encontrar outros colegas de trabalho com quem podem 

compartilhar vagas de caronas. Para isso, é necessário que, primeiramente, a empresa utilize o 

Bynd para que a rede da mesma seja criada. 

Outro aplicativo que procura trazer uma nova abordagem para o auxilio à mobilidade 

urbana e o tráfego de pessoas é o BlaBlaCar, similar ao conceito do Come Together, esse 

aplicativo se utiliza de viagens ao invés de eventos para a disponibilização unicamente de 

caronas. Diferente do Bynd, o BlaBlaCar não necessita de um grupo corporativo para o 

compartilhamento de caronas. 

Apesar da existência destas ferramentas já citadas, a desenvolvida durante nosso estudo 

possui alguns diferenciais. O principal ponto é que, nas citadas acima, o usuário tem apenas a 

possibilidade de gerir um evento, ou o usuário apenas pode oferecer/procurar carona. A 

proposta de nossa ferramenta, é que o usuário possa criar e gerenciar um evento e que os 

usuários participantes possam oferecer/procurar carona entre outros participantes. Ainda para 

os que quiserem optar por outra forma de transporte, os usuários poderão criar grupos para 

realizarem, juntos, a locomoção utilizando outros meios, como taxi ou transporte público. 

Outro grande diferencial é o fato de que qualquer evento poderá ser criado e 

compartilhado publicamente sem a necessidade de conhecer e-mail ou ter o contato de qualquer 

pessoa. Para que isso ocorra, estabelecemos como um pré-requisito para a utilização do 

aplicativo que o usuário possua uma conta no facebook. Esta condição torna-se uma limitação 

da ferramenta, uma vez que usuários que não possuem conta na rede social citada, não poderão 
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utilizá-la. Após realizar o login na aplicação, os eventos públicos ou privados, compartilhados 

com amigos do Facebook, poderão ser acessados a qualquer momento. 

 

DEFINIÇÃO DE TECNOLOGIAS 

Banco de Dados 

Durante o desenvolvimento do aplicativo, utilizamos para camada de persistência o 

MongoDB, um banco de dados NoSQL orientado a documentos e escrito na linguagem C++. 

Esse banco foi escolhido pois possui por padrão a funcionalidade de armazenamento de dados 

geolocalizados, importante para a construção do aplicativo, também fornece uma maneira 

simples de replicação utilizando Shardings. 

O MongoDB não possui um controle das informações armazenadas em suas coleções, 

similares a tabelas em bancos relacionais, por conta disso utilizamos uma biblioteca chamada 

Mongoose, que funciona através do servidor NodeJs, que além de fornecer um acesso 

simplificado aos dados armazenados no banco de dados, fornece uma interface para criação de 

schemas, similar a definição de uma classe, onde a pessoa pode controlar de que forma a 

informação será inserida na base. 

 

Servidor 

Desenvolvido em Nodejs, ambiente de execução que utiliza o motor V8 utilizado no 

Chrome, onde é possível executar códigos na linguagem Javascript, juntamente com o 

Framework Express que fornece um esqueleto e várias bibliotecas que auxiliam o desenvolvido 

de uma aplicação web com o Nodejs, o servidor foi pensado para funcionar como provedor de 

serviços, onde haverá clientes responsáveis por consumir o conteúdo disponível nele. 

O Express fornece uma série de bibliotecas padrão que são utilizadas pelo projeto, como 

o Body-parser e o Cookie-parser, ambos responsáveis por traduzir e fornecer uma forma de 

acesso às informações recebidas no campo Body das requisições, assim como os cookies 

armazenados pelos clientes que estão acessando, respectivamente. O framework Express 

também fornece bibliotecas que auxiliam os desenvolvedores, como o Debug, que mostra 

informações de acesso e do funcionamento da aplicação, o Morgan que aprimora o log 

fornecido pelo Express e o Kerberos que é responsável pela compilação do código do Express.  

O Nodejs possui um repositório onde os usuários podem colocar bibliotecas e 

disponibilizá-las ao público chamado NPM (Node Package Manager), desse repositório foi 

utilizado a biblioteca Multer, responsável por salvar e carregar arquivos no servidor. 
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Cliente 

O cliente, responsável pelo acesso das funcionalidades, foi pensado primeiramente em 

ser desenvolvido para sistemas Android, devido ao alto custo inicial para o desenvolvimento 

para plataforma IOS. Após pesquisas em outras possíveis alternativas para o desenvolvimento, 

escolhemos desenvolver o sistema em cima do framework Ionic, presente no repositório NPM, 

que se utiliza de outro framework chamado cordova para gerar o aplicativo tanto para Android, 

quanto para o iOS. O desenvolvimento em cima do Ionic se dá pela codificação em Javascript 

da parte de back-end e código HTML próprio dele, para a montagem das telas. O Ionic também 

se utiliza de outros frameworks para seu funcionamento como o AngularJS e o Cordova citado 

anteriormente. 

 

METODOLOGIA 

Levantamento de Requisitos 

Para que o aplicativo possa funcionar de acordo com o objetivo básico para o qual foi 

destinado, foram especificados alguns requisitos fundamentais, que foram classificados em 

Essenciais, Importantes ou Desejáveis, de acordo com a sua prioridade. O login é um requisito 

essencial responsável pelo controle de acesso à ferramenta proposta. Todos os usuários deverão 

estar logados na aplicação para ter acesso às demais funcionalidades. Só será possível acessar 

o sistema através de uma conta do Facebook, pois serão necessárias informações fornecidas por 

esta plataforma. Outro requisito essencial para o sistema proposto é a criação de eventos. Este 

módulo da ferramenta permite a qualquer usuário cadastrar um novo evento com determinadas 

informações obrigatórias, como nome, local, horário, imagem e nível de privacidade. Poderá 

ainda ser inserida de maneira não obrigatória uma descrição para complementar a informação 

sobre o evento. A Criação de grupos de transporte foi outro requisito especificado como 

essencial. Com ele será possível tanto ao criador, quanto a qualquer usuário participante de um 

evento, criar um grupo de transporte. Ao criar um novo grupo de transporte, o usuário deverá 

definir qual a modalidade, podendo ela ser Transporte Público, onde o usuário definirá a origem 

e horário, Taxi, onde o usuário definirá a quantidade de vagas disponíveis, horário e origem, ou 

Carona, onde o usuário deverá definir Origem, horário, quantidade de vagas disponíveis, e valor 

da ajuda de custo. 

Especificado como requisito Importante, temos a Exclusão de Eventos, a Participação de 

Eventos, a Lista de grupos de transporte, e o Participar dos grupos de Transporte. O primeiro 
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permite ao usuário criador do evento, a exclusão do mesmo. Esta opção estará disponível no 

menu de configurações do evento. O requisito de Participar de Eventos permite a qualquer 

usuário com visibilidade a um evento, participar do mesmo, liberando outras funcionalidades, 

como convidar outros usuários. A Lista de Grupos de Transporte permite tanto ao criador, 

quanto a qualquer usuário participante de um evento, visualizar a lista de grupos de transporte 

existentes. A lista poderá ser filtrada por modalidade, local de origem, e, dependendo da 

modalidade, faixa de custo. O último requisito importante citado acima permite tanto ao criador, 

quanto a qualquer usuário participante de um evento, eleger-se para participar de um grupo de 

transporte. Caso o grupo de transporte seja da modalidade de transporte público, o usuário estará 

imediatamente encaixado no grupo, caso o grupo seja das demais modalidades, por haver vagas 

limitadas, o criador do grupo deverá confirmar ou rejeitar a participação do usuário. 

Classificados como Desejáveis, especificamos os requisitos de Listagem dos Eventos, 

Convidar Pessoas para o Evento, e Sair do Grupo de Transporte. A Listagem de Eventos dá a 

possibilidade a qualquer usuário, de visualizar uma lista de eventos cadastrados, disponíveis 

nas proximidades, podendo ser filtrado por local, nome, amigos presentes e etc. O segundo 

requisito listado permite tanto ao criador, quanto a qualquer outro usuário participante do 

evento, convidar amigos para que também participem do mesmo, desde que os convidados 

tenham uma conta no Facebook. O terceiro  permite tanto ao criador, quanto a qualquer usuário 

participante de um grupo de transporte, sair do mesmo. Caso o grupo de transporte seja da 

modalidade de transporte público, o usuário será imediatamente removido do grupo, caso o 

grupo seja das demais modalidades, além de saída do usuário, tanto o criador quanto os demais 

participantes do grupo deverão ser notificados que uma vaga foi desocupada. 

 

Protótipos das telas 

Para servir como guia para o desenvolvimento das telas foram criados alguns protótipos. 

O protótipo da tela de login foi desenhado apenas com o logotipo do sistema e um botão com o 

símbolo da rede social Facebook, para servir como botão de acesso para o usuário, conforme 

falado anteriormente. Após realizar o login, o usuário terá acesso à tela principal do sistema, 

onde será possível ver um mapa com os eventos marcados, o botão de acesso ao menu lateral, 

uma barra de pesquisa de eventos e um botão para criar novos eventos na lateral inferior direita 

da tela, conforme pode ser visto na figura 1. 
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Figura 1 - Protótipos de tela utilizados para desenvolver o aplicativo. Tela de login com botão de acesso através 

do Facebook e tela principal do App com menu lateral. IFPE, 2016. 

 

Ainda dentro da ferramenta, conforme protótipos da tela demonstrados na Figura 2, 

teremos as telas de Cadastro de eventos, Busca de eventos e Visualização de eventos. Na 

primeira, o usuário poderá incluir todas as informações básicas do evento, tendo as opções 

de finalizar o cadastro através do botão “Criar”, ou desistir da operação utilizando o botão 

“Cancelar”. Após ter eventos criados, será possível realizar buscas através da tela de busca de 

eventos, utilizando a barra de pesquisas na parte superior da tela. Ao encontrar o desejado, o 

usuário poderá acessar a tela de visualização do evento, onde será possível visualizar todas as 

informações preenchidas no momento do cadastro. Nesta, o usuário terá, inicialmente, a 

opção de escolher participar através de um botão na parte inferior da tela, ou voltar para a 

tela anterior. Após escolher participar, outras funcionalidades estarão disponíveis, como criar 

e participar de grupos de transporte. 

 

 
Figura 2 - Protótipos de tela utilizados para desenvolver o aplicativo. Telas de cadastro de evento, busca de 

eventos, e visualização de evento. IFPE, 2016. 
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Conforme escrito acima, após estar participando de um evento, as funcionalidades de 

grupos de transporte estarão habilitadas. Nelas será possível realizar o cadastro do grupo de 

transporte, fornecendo as informações de cadastro e utilizando o botão “Cadastrar”, ou 

desistir da operação utilizando o botão “Cancelar”, ambos na parte inferior da tela. Após ter 

cadastrado o Grupo de transporte, o mesmo poderá ser visualizado através da tela de listagem 

de grupos de transporte, onde será possível realizar buscas utilizando um botão de filtragem, 

disponível na parte superior direita da tela, conforme pode ser visto na Figura 3. 

 
Figura 3 - Protótipos de tela utilizados para desenvolver o aplicativo. Telas de cadastro de Grupo 

de transporte e Tela de listagem de grupos de transporte do evento. IFPE, 2016. 

 

CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS 

Este trabalho apresenta uma ferramenta para reduzir o número de transporte por pessoas 

nas ruas, de modo que haja uma redução significativa do congestionamento nos horários em 

que os eventos cadastrados no aplicativo estiverem ocorrendo, podendo contribuir, para uma 

melhor fluidez no trânsito. A versão inicial do sistema possui interface simples, o que não 

impede o bom funcionamento do mesmo para o propósito ao qual foi desenvolvido.  

Para trabalhos futuros, poderá ser feito uma análise de usabilidade nesta ferramenta, para 

que seja possível planejar uma interface mais agradável e intuitiva para o usuário. Além disso, 

outras versões do sistema aqui proposto poderão ser desenvolvidas. Inicialmente, por ser mais 

viável, poderá ser criado o Sistema Web, que possibilitará o acesso a partir de qualquer 

dispositivo com acesso a internet e que tenha um navegador instalado. Com isso, qualquer 

usuário que não tenha um dispositivo com S.O. Android poder utilizar o Aplicativo. Para atingir 

este objetivo, será utilizado nesta versão o conceito de Design Responsivo. Posteriormente 

estaremos planejando o desenvolvimento da versão para o sistema operacional da Apple, o IOs, 

porém os altos custos exigidos com a compra de dispositivos da Apple e licenças de 
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desenvolvedor, para ter acesso ao SDK,  instalar a aplicação em um dispositivo real, e publicá-

la, inviabilizam o desenvolvimento do aplicativo à curto prazo. 
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RESUMO: Este trabalho teve como objetivo investigar como os algoritmos de busca do 

Google influenciam as práticas dos usuários. Para mapear o trabalho, foi feito um levantamento 

bibliográfico dos principais algoritmos do Google e seus objetivos. Um questionário foi 

aplicado para entender como esses algoritmos afetam as práticas dos usuários. Também foi 

realizado um estudo de campo com um aluno para, de modo mais específico, investigar 

influências em atividades concretas, no caso a educacional. Dentre os frutos alcançados no 

estudo, constatou-se que, devido a maioria dos participantes serem estudantes e profissionais 

da área de informática, encontram rapidamente os resultados que desejam obter. Além disso, 

percebe-se que os usuários analisam melhor os resultados antes de selecionarem as buscas, 

especialmente em atividades acadêmicas, sabendo conduzir suas pesquisas sem o total domínio 

do Google.  

Palavras–chave: pesquisas, buscador, Google, algoritmos 

 

HOW SEARCHING TOOLS INFLUENCE THE PRACTICES OF USERS 
 

ABSTRACT: This paper proposes to investigate how the Google search algorithms influences 

the practices of users. To map the work, it was done a literature of the main algorithms and 

their objectives. It was applied a questionnaire to understand how these algorithms affect the 

practices of users. It was also made a field study with a student, in a specifically way, to 

investigate influences on specific activities, in this case the educational.  Among the results 

achieved in the study, it was found that, because most participants are students and computer 

professionals, they quickly find the results who want to get. In addition, it was observed that 

the users analyzes better the results before selecting the searches, especially in academic 

activities, knowing conduct their researches without the full Google domain. 

KEYWORDS: searches, search engine, Google, algorithms 

 

INTRODUÇÃO 

A era da informação possibilita ao usuário a facilidade de saber onde procurar as respostas 

para suas indagações. Atualmente, a maneira mais rápida de proporcionar essa procura é através 

do Google. Não há como negar a influência da multinacional estadunidense e de sua mais 

famosa ferramenta no cotidiano. Essa popularidade se dá através de algoritmos que tem como 

objetivo trazer os resultados mais relevantes para a pesquisa do usuário. De acordo com 

MacLeod (2012), pesquisar é o processo de descobrir por si mesmo algo que alguém já sabe. 

Ao procurar algo, seja em livros ou em pesquisas na internet, presume-se que uma pessoa 

estudou a respeito daquilo para levar a resposta até o usuário. 
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Em uma publicação da BBC Brasil (2015) sobre a influência que o Google poderia 

exercer em votações na eleição presidencial da Índia, o pesquisador Robert Epstein e sua equipe 

verificaram que os resultados que os dois principais candidatos apresentavam nas pesquisas do 

Google influenciavam positiva e negativamente os eleitores. Em entrevista à BBC Brasil, 

Epstein afirma que, quando o candidato está no topo dos rankings de busca, eleitores indecisos 

podem ser influenciados. Essa influência é chamada de efeito de manipulação de buscas. 

A popularidade do buscador é resultante da utilização de algoritmos que detectam 

resultados mais relevantes para o usuário (YUS, 2012). Da mesma forma, usuários também 

podem influenciar o buscador. Devido a isso, utiliza-se mecanismos de busca adaptativos, 

utilizando indicadores de feedback explícitos e implícitos para modelar os usuários ou tarefas 

de busca. Para se criar modelos adequados, é essencial entender como os usuários interagem 

com os motores de busca, incluindo os fatores determinantes de suas ações. Por exemplo, 

comportamentos de perfis específicos de usuários e o que eles, intuitivamente, desejam como 

resposta, podem ser fatores primordiais para os resultados de uma pesquisa. É a 

“personalização” das buscas, ou seja, de acordo com o perfil de interesses, o Google levanta 

resultados específicos (SOUZA, 2006).  

As informações são coletadas quando o usuário se conecta a uma rede do Google, dando 

informações como nome, e-mail, telefone (PISA, 2014). Desse modo, para levar resultados 

relevantes ao utilizador, o Google otimiza algoritmos para interpretar o que o usuário procura. 

Um dos algoritmos mais conhecidos do buscador é o de ranqueamento. O objetivo é 

ranquear um site e calcular seu “valor” de acordo com as páginas que eles apontam (SOUZA, 

2006). Ou seja, uma página mais “citada” é melhor qualificada e mais pertinente à busca 

efetuada pelo usuário (SIQUEIRA, 2013). Os interesses do usuário são fatores relevantes nos 

resultados retornados. Através da personalização das buscas, o Google leva resultados 

específicos. Dessa forma, o Google procura atender as necessidades e intenções do usuário, 

personalizando os resultados (CALDEIRA, 2016) com o objetivo contextualizar a experiência 

de quem o utiliza. Para chegar mais próximo do ideal do usuário, o buscador utiliza ferramentas 

de cunho semântico nos motores de busca e nos sistemas de recuperação da informação 

(SIQUEIRA, 2013). 

O objetivo do Google é atender, de modo relevante, as necessidades e intenções do 

usuário. Assim, ao contextualizar a experiência do usuário, o Google procura personalizar os 

resultados das buscas. De modo geral, o propósito central deste estudo é entender como as 

ferramentas de busca influenciam os resultados das pesquisas do usuário, segundo os objetivos 
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dos algoritmos utilizados pelo Google, assim como também identificar os efeitos singulares dos 

resultados das buscas em função de práticas específicas do usuário comum.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 A primeira etapa a ser cumprida para a realização do trabalho foi levantamento 

bibliográfico dos principais algoritmos do Google e seus objetivos. Após isso, foi feito um 

estudo dos padrões de interface relativos aos padrões do usuário (KRUG, 2005) no uso do 

Google. Depois de dar fundamentação ao estudo, foi feito questionário eletrônico, principal 

instrumento utilizado para a coleta de dados, que foi executado através do Google Docs, 

amplamente divulgado para pessoas em diversas localidades. Com isso, obteve-se uma amostra 

de 54 participantes distribuídos pelos estados de Pernambuco, Paraíba, Roraima, Rio de Janeiro 

e Piauí. As perguntas do questionário foram construídas com base nas técnicas de formulação 

de questionário de Preece (2013). O objetivo da aplicação foi entender se as propostas de 

pesquisa que o Google deseja estão sendo percebidas e utilizadas pelos usuários. A coleta 

ocorreu no mês de junho de 2016. 

Também foi aplicada uma pesquisa de campo com um estudante voluntário. A pesquisa 

foi realizada em um ambiente de conforto do estudante. Foi dado um tema para que o voluntário 

realizasse uma busca, de modo que os pesquisadores avaliassem a forma que o usuário comum 

realiza uma pesquisa. A pesquisa de campo, realizada com um estudante voluntário, teve como 

objetivo triangular os dados obtidos com o levantamento bibliográfico e análise do questionário. 

  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A pesquisa foi realizada através da categorização das respostas dos cinquenta e quatro 

participantes do questionário. Também foi analisada a pesquisa de campo feita com um 

estudante voluntário. 

Nas respostas obtidas através do questionário, a faixa etária mais participante foi entre 

21 a 25 anos (33,3%). Com 50%, a profissão mais presente nas respostas foi a de estudante e 

em segundo lugar encontra-se a área de profissionais da informática, com 16,6%. A maioria 

dos participantes possui ensino superior incompleto (51,9%), o que casa com a profissão mais 

participativa ser “estudante”. Entretanto, a maioria definiu o tempo que passa na página do 

Google pesquisando como cinco minutos (50%). Pode-se considerar que este tempo é curto 

para concluir uma pesquisa acadêmica ou estudo. 
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Com relação às ferramentas do Google, os participantes consideram ter muita e média 

habilidades. Desse modo, pode-se perceber que, devido aos estudantes considerarem ter boa 

habilidade com ferramentas, encontram rapidamente os resultados que querem obter. 

Em relação a se o usuário costuma encontrar o que pesquisa no Google, “frequentemente” foi 

a resposta mais utilizada. Percebe-se que o Google está atendendo às expectativas do usuário e 

procurando a melhor resposta para cada perfil.  

A Tabela 1 mostra os resultados da pergunta do questionário relacionada a se o usuário 

seleciona mais de dois resultados de busca. De acordo com a Tabela 1, a maioria dos 

participantes, um total de 53,7%, não clica apenas nos dois primeiros resultados da pesquisa, 

Como já foi mencionado, a maioria dos participantes é composta por estudantes e profissionais 

de informática. Devido a isso, com a maior experiência em pesquisas acadêmicas e da área 

profissional, a maioria não clica apenas nos dois primeiros resultados da pesquisa (53,7%). 

 

Tabela 1. Organização das respostas em relação a se o usuário costuma selecionar apenas os 

primeiros resultados que aparecem na pesquisa. IFPB, 2016. 

 

 --------------- Respostas ---------------

----------- 
Ao fazer uma pesquisa no Google, você costuma 

selecionar apenas os dois primeiros resultados que 

aparecem? 
Quantidade Porcentagem 

Sim 4 7,4 % 

Às vezes 21 38,9 % 

Não 29 53,7 % 

Nunca pensei nisso 0 0 % 

 

A Tabela 2 mostra os resultados da pergunta relacionada a se o usuário costuma clicar 

em mais de dois resultados de busca. Foi constatado que 92% clicam em mais de dois 

resultados, ou seja, vai de encontro a ideia de “satisficiência” (KRUG, 2005) relacionada aos 

padrões de usuários, em que o usuário deve pensar o mínimo possível para clicar no primeiro 

resultado que o satisfaça. Desse modo, os usuários analisam melhor os resultados antes de 

selecionarem. 

 

Tabela 2. Organização das respostas em relação a se o usuário costuma clicar em mais de dois 

resultados de busca antes de concluir a pesquisa. IFPB, 2016. 
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 ------------------ Respostas ----------------

---------- 
Você costuma clicar em mais de dois resultados de 

busca para poder concluir suas pesquisas? 
Quantidade Porcentagem 

Sim 50 92,6  % 

Às vezes 4 7,4 % 

Não 0 0 % 

Nunca pensei nisso 0 0 % 

 

A maioria dos participantes, 74,1%, aceita a sugestão de correção de ortografia do 

Google, eles confiam no que o Google propõe. Contudo, 68% considera que sabe o que quer 

procurar e não espera que o Google conduza a pesquisa, ou seja, pesquisam de maneira 

independente das sugestões de pesquisa que o Google dispõe. Assim, percebe-se que 

profissionais e estudantes experientes sabem a melhor forma de conduzir suas pesquisas sem 

precisar ter o total domínio do Google (usando, por exemplo, a pesquisa avançada).  

Para a análise do estudo de campo, foi considerado que o usuário fizesse uma pesquisa 

do âmbito acadêmico. O usuário pesquisou na aba de endereço e esperou que o preenchimento 

automático do Google completasse sua pesquisa. Ao errar a ortografia, considerou a sugestão 

de correção do Google. Os resultados foram selecionados através de uma leitura rápida dos 

títulos dos links, os dois primeiros foram escolhidos, porém não atenderam a pesquisa, dessa 

forma, o usuário voltou a página da pesquisa e procurou outros resultados. Semelhante às 

respostas do questionário, o usuário considera o que o Google dispõe como sugestão de 

ortografia. Da mesma forma, o usuário da pesquisa de campo analisou mais de dois resultados 

antes de concluir a sua pesquisa. Isso reforça a ideia de que o usuário buscou pensar e analisar 

o resultado mais aceitável ao que ele procura, não se satisfazendo apenas com leituras rápidas 

e primeiros resultados.  

 

CONCLUSÕES 

 A partir do estudo realizado, é fortalecida a hipótese da influência do Google sobre o 

usuário comum. Entretanto, diferente do que se pensava antes de iniciar o estudo, o usuário não 

está totalmente desatento ao que o Google propõe, mas consegue firmar a pesquisa sem muito 

apoio do buscador. 

 Também foi constado que devido a maioria dos participantes da pesquisa serem 

estudantes e profissionais da área de informática encontram rapidamente os resultados que 
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desejam obter pois estão bem adaptados ao ambiente da tecnologia e possuem maior 

experiência com a pesquisa. 

Para estudos futuros, procura-se envolver contribuições para análise de ferramentas de 

busca, incluindo as que são específicas de sites, como as de livrarias virtuais. Ao compreender 

o que as ferramentas propõem e o que os usuários fazem, pode-se compreender melhor o 

funcionamento das interfaces. 
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RESUMO: Por conta de sua estrutura cavernosa de difícil reprodução, um dos maiores desafios 

da dosimetria numérica é estimar a dose depositada pela radiação ionizante nos tecidos moles 

do esqueleto dentro das cavidades do osso trabecular de humanos. Essa estimativa é importante 

pois segundo o relatório 103 da ICRP, a medula óssea vermelha e as células das superfícies 

endeósteas dos ossos trabeculares são os tecidos ósseos mais radiossensíveis do corpo humano. 

Uma dose de radiação excessiva nessa região pode causar doenças como a leucemia. Neste 

trabalho é apresentada a comparação de dois algoritmos baseados em técnicas estocásticas de 

amostragem Monte Carlo, a parametrizada e a não parametrizada. Utilizadas para obtenção de 

imagens sintéticas de ossos trabeculares, foram baseadas na frequência do tamanho de clusters 

de voxels desses ossos.  Esses algoritmos permitem a geração de trabéculas ósseas que, 

inseridas junto a um modelo computacional de exposição, permitam que simulações 

computacionais de irradiação possam ser aplicadas nessas trabéculas sintéticas. Como as 

técnicas descritas no trabalho não requererem a função densidade de probabilidade geradora do 

perfil problema, elas são adaptáveis a outros casos de amostragem MC onde não se conheça a 

função densidade de probabilidade descritora.  

Palavras–chave: dosimetria, medula óssea, função densidade de probabilidade. 

 

COMPARISON OF MONTE CARLO METHOD USED IN TRABECULAR BONE 

GENERATION 

 
ABSTRACT: Due to its cavernous structure hard to reproduce, one of the biggest challenges of 

the numerical dosimetry is to estimate the doses put in by the ionizing radiation on the softer 

tissues of the skeleton, inside the cavities of the trabecular bone in humans. This estimation 

is important because of the 103rd report of the ICRP, the red bone marrow, the cells of the 

endosteal layer from the trabecular bones are the most radiosensitive bone tissues of the 

human body, and a small dose of extra radiation on this region could cause health 

problems such as leukemia. In this research is presented the comparison of two algorithms 

based on the stochastic processes of Monte Carlo method, the parameterized and not 

parameterized, wich are used to obtain synthetic images of the trabecular bones. They were 

based on the frequency of the voxel cluster size of those bones. These algorithms allow the 

trabecular bones generation that, inserts with a computational model of exposition, allow 

computational simulations of irradiation to be applied onto these synthetic trabeculae. Since 

the techniques described in this research do not require the density probability function 
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generated of the problem profile, they allow it to be matched to other cases of Monte Carlo 

exposition where you do not know the describing density of probability function. 

KEYWORDS: Dosimetry, Bone marrow, density of probability function. 

 

 

INTRODUÇÃO 

O fantoma de voxels 

As primeiras aproximações de avaliações da medição de dose absorvida pela 

distribuição de radionuclídeos eram consideradas semelhantes às medições para fontes 

externas e implementações de fontes de rádio. Porém, sua complexidade tornou necessária a 

adaptação a outros métodos, assim, a dose absorvida passou a ser estimada ao invés de 

medida (LOPES, 2007).  

A partir daí novas técnicas foram desenvolvidas para gerar essa estimativa. O fantoma 

de voxel ofereceu mais rapidez e precisão nas estimativas de dose nos tecidos e órgãos do 

corpo humano. São modelos baseados em imagens bidimensionais (2D) obtidas do corpo que, 

quando empilhadas e interpoladas, formam imagens tridimensionais (3D). 

 Um voxel é um pixel de uma altura correspondente à espessura do corte tomográfico 

(LOPES, 2007), o conjunto de voxels forma um cluster, de tamanho correspondente à 

quantidade de voxels agrupados. O pixel de uma imagem 2D mostra as propriedades de 

atenuação média dos fótons pelo voxel correspondente no paciente (BUSHERG et al., 2002). 

Os fantomas de voxels são a representação fiel do corpo humano e sua estrutura permite 

determinar a energia depositada com mais precisão do que nos fantomas matemáticos (Figura 

4) (LOPES, 2007). 

O osso trabecular 

Entre os órgãos representados nos fantomas de voxels estão os ossos que, segundo a 

International Commission on Radiological Protection (ICRP) na sua Publicação de número 70, 

“Proteção de Dados radiológicos: O Esqueleto" (1995), se diferem em dois grupos principais 

pelas suas diferenças de estrutura, densidade e conteúdo: os ossos corticais e os trabeculares. 

O osso cortical ou compacto é constituído por cilindros colunares com 150 a 300 µm de 

diâmetro chamados de osteónios. O seu eixo maior é paralelo ao do osso, formando a 

estrutura elementar do osso compacto (JUDAS et al, 2012). 
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Já o osso trabecular ou esponjoso, faz jus ao nome por conta de sua estrutura 

semelhante a uma esponja. Essas lacunas são chamadas de trabéculas ósseas. As trabéculas 

alinham-se paralelamente à linha do stress aplicado e modificam-se de acordo com a idade, 

principalmente nas extremidades dos ossos longos. No interior das trabéculas se localizam os 

tecidos moles, o MOV (Medula óssea vermelha) e a MOA (Medula óssea amarela) (JUDAS et 

al, 2012).  

Por conta de sua estrutura cavernosa, 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 (VIEIRA et al., 2013). 

A importância do desenvolvimento dessas trabéculas é o fato de que os tecidos com 

maior sensibilidade do esqueleto se formam a partir das células hematopoiéticas da medula 

óssea vermelha e pelas células osteogênicas localizadas nas trabéculas ósseas. Portanto, fica 

claro que as trabéculas devem ser confeccionadas de forma diferente dos demais tecidos 

humanos. Em função disso, o GDN desenvolveu os métodos Monte Carlo (MC) estatísticos 

baseados nas frequências de tamanhos de clusters de voxels trabeculares ao longo das três 

direções da amostra de osso disponível (VIEIRA et al., 2013).  

Os métodos Monte Carlo 

 Os métodos MC são um conjunto de técnicas de amostragem estatística desenvolvida 

por Stanislaw Ulam em 1946, eles foram formalizados em 1949, no artigo “Monte Carlo 

Method” e passou a ser usado em diversos campos do conhecimento, desde a física até a 

economia (DBD, 2016). 

O método paramétrico Monte Carlo paramétrico necessita que o sistema estudado 

tenha seu perfil descrito, de um gerador de números aleatórios uniforme e de uma FDP que 

se adapte adequadamente ao problema depois do devido ajuste de seus parâmetros, valores 

inseridos nas FDP tornando-as adaptáveis à forma da função estudada. Junto à FDP é 

necessário que a função distribuição acumulada (FDA) obtida da integração da FDP seja 

invertível. 

 Já o método paramétrico Monte Carlo não paramétrico, não requer o uso de equações 

complexas, ele é baseado em um algoritmo que não requer o uso de funções densidade de 

probabilidade, necessita apenas do perfil original do problema e de um gerador de números 
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aleatórios uniforme para seu funcionamento. Esse método utiliza técnicas de interpolação 

(Eq.1) para adaptar os valores sorteados de acordo com os valores da função problema (Vieira 

et al, 2014). 
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Neste trabalho será desenvolvido um algoritmo gerador de imagens sintéticas de ossos 

trabeculares, baseadas na frequência do tamanho de clusters de voxels a partir de técnicas 

MC não paramétricas, desenvolvidas pelo Grupo de Dosimetria Numérica. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Todas as implementações computacionais deste trabalho foram realizadas no Laboratório 

de Dosimetria Numérica (LDN) do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de 

Pernambuco (IFPE), em um computador com processador Intel Core i7 X990 @ 3,47GHz, 

RAM de 24 GB e sistema operacional Windows 7 Ultimate de 64 bits. Nesta máquina foram 

instalados o Fiji, o pacote Office e o MonteCarlo [3], os principais softwares utilizados no 

trabalho. 

Obtenção de variáveis 

As imagens micro-CT dos ossos reais disponíveis no GDN estão em formato SGI 

(Simulações Gráficas Interativas) e são binários, ou seja, contêm apenas dois identificadores 

de cores (ids), uma para o osso (id = 255) outro para o tecido mole (id = 0). 

 Usou-se imagens dos ossos reais, das cinco regiões ósseas estudadas, para descobrir a 

distribuição das trabéculas nas três direções, linha (OY), coluna (OX) e fatia (OZ), para isso 

contabilizou-se os voxels agregados de id=255 para determinar o tamanho dos clusters. 

Observou-se que o tamanho dos clusters varia de bloco em bloco e de direção para direção. 

 Após feita a contagem do tamanho dos clusters de voxels, pegou-se os valores dos 

tamanhos clusters e calculou-se a frequência de ocorrência (Fo) desse tamanho. Ou seja, a 

Quantidade de clusters do mesmo tamanho (Qi), dividido pela quantidade total de clusters 

contados (Qt) (Eq1): 
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𝑄𝑖

𝑄𝑡
= 𝐹𝑜(%) 

 A partir desses dados caracterizou-se o perfil da distribuição da trabécula na direção 

que foi feita a contagem (Figura 1), no eixo das ordenadas o tamanho dos clusters e no eixo 

das abcissas a frequência de ocorrência. 

 

Figura 1. Perfil da FDP da distribuição óssea na coluna do crânio real 

Após caracterizar o perfil da FDP do problema os dados desse perfil são somados de 

forma acumulativa a fim de se encontrar o perfil Função Distribuição Acumulada (FDA) do 

problema normalizado de 0 a 1 (Figura 2). 

 

Figura 2. Perfil da FDA da distribuição óssea na coluna do crânio real 

Caracterizou-se os perfis de todas as cinco trabéculas em todas as direções e observou-

se a discrepância de suas formas e o formato assimétrico à direita (positivo) e com apenas um 

máximo em todas FDPs. 
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O método Monte Carlo paramétrico 

O método paramétrico se constitui na escolha de uma secundaria FDP que se adapte 

ao perfil da FDP problema (LIMA FILHO, 2007). Para aplicação do método paramétrico foi 

escolhida, através de simulações, a FDP Log-logistic (LOG) de 2 parâmetros localizada em Eq.3 

2
1

1)(









































 xx
xf (Eq. 3) 

A LOG é uma FDP proposta por Tadikamalla e Johnson em 1982 e contém 1 parâmetro 

de forma (α) e 1 de escala (β). A função Log-logística tem se apresentado como uma 

alternativa em contraponto à função Weibull e a Log-normal. Ela é usada, por exemplo, na 

economia, na hidrologia e na medicina. Na primeira, é chamada de Fisk, usada para cálculos 

de distribuição de riqueza e renda. Na última, é utilizada para calcular o tempo de um 

transplante de coração. Foram feitos também estudos na Bélgica sobre sua relação com o 

tempo de aparecimento de dentes permanentes em crianças, mostrando a importância dessa 

função. A log-logística se apresentou como uma FDP semelhante ao perfil das trabéculas 

(MENDOZA, 2012). Com a função escolhida, direciona-se os olhos para sua FDA (Eq.4).  
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xF  (Eq.4) 

A FDA de uma função recebe o valor de voxels e, através dos parâmetros previamente 

desenvolvidos, nos dá a probabilidade normalizada entre [0, 1], porém, para gerar trabéculas 

ósseas necessita-se do processo inverso, ou seja, que quando inserida uma probabilidade, 

fruto de um GNA uniforme (u), a equação forneça o tamanho do cluster para probabilidade, 

para isso iguala-se a FDA ao u e inverte-se a equação isolando o x, técnica chamada de 

teorema da inversão generalizada (Eq.5). 









 )(
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1 uFx

uxF
(Eq.5) 

Depois de invertida a FDA (Eq.6) e inseridos os parâmetros, obtém-se o GNA trabecular 

da LOG para a direção escolhida. 
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O método Monte Carlo não paramétrico 

 Método MC não paramétrico não requer uma FDP secundária e é derivado 

diretamente do perfil problema. Para sua aplicação é necessário apenas a FDA da trabécula, 

um GNA uniforme entre [0,1] e a fórmula de interpolação linear. Para aplicação do método 

sorteia-se um número aleatório uniforme (u). O algoritmo desenvolvido procura os pontos 

que    21 xFuxF  . Então, através da fórmula da interpolação linear (Eq.2) calculamos o 

TdC, equivalente ao y na equação, respectivo ao número sorteado.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Foram geradas 40000 amostras de tamanhos de clusters pelos GNAs MC paramétrico e 

não paramétrico. Em seguida realizou-se cálculos de frequência semelhantes aos feitos na 

trabécula do osso real a fim de comparar os perfis de tamanho dos clusters das três amostras. O 

gráfico dessas frequências pode ser observado na Figura 3. 

 

 

Figura 3. Comparação dos perfis das distribuições da coluna do fêmur do osso real 

e dos ossos sintéticos. IFPE, 2016. 

 

Na figura 3 observa-se que o perfil das distribuições MC com o osso real foi satisfatório 

para comprovação do método, pois as áreas do topo, regiões de maior importância, se 

assemelharam. 

Ao calcular o erro médio relativo entre os topos das curvas observou-se que o método não 

paramétrico apresentou a menor porcentagem de erro, com 9,56%, enquanto o método 

parametrizado pela função LOG obteve 22,05% de erro.  
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CONCLUSÕES 

Mesmo com o método paramétrico apresentando maior porcentagem de erro em relação 

ao não paramétrico, os dois obtiveram semelhança satisfatória ao perfil da trabécula, o que faz 

ambos os métodos serem eficazes para reprodução das trabéculas. 

O próximo passo é a programação dos métodos para validação do uso das técnicas para 

geração das trabéculas ósseas.  

Nesta etapa será comparado os custos computacionais para geração de trabéculas ósseas. 

O método com maior relação entre custo computacional e similaridade se tornará mais viável 

para produção 
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RESUMO: A comunicação é essencial para o desenvolvimento do vínculo social, no entanto, 

indivíduos com deficiências sensoriais enfrentam dificuldades para a construção desse 

processo. Indivíduos surdocegos possuem o tato como importante função sensorial na 

ausência da visão e audição. Para auxiliar a comunicação desses indivíduos foi elaborada uma 

metodologia de inclusão e acessibilidade por meio de um aplicativo para dispositivos móveis, 

utilizando padrões de estimulação do tato através de vibração. A aplicação chamada 

“COMUNICA” permite a comunicação entre pessoas com surdocegueira e pessoas sem 

deficiências sensoriais. O primeiro estudo foi realizado com a participação de um aluno 

voluntário, com deficiência visual, para testes iniciais de utilização do aplicativo. Os resultados 

desses testes permitiram aperfeiçoar o processo de utilização, como também desenvolver 

ajustes para a conclusão definitiva da aplicação. A utilização inicial do software por um 

deficiente visual mostra que a aplicativo desempenha bem o papel de auxiliar no processo de 

comunicação. Na próxima etapa, para conclusão do projeto serão realizados testes com 

deficientes sensoriais surdocegos. 

.  

Palavras–chave: INCLUSÃO, DEFICIÊNCIAS SENSORIAIS, INTERAÇÃO, SOFTWARE 
 

COMMUNICATION : A MODEL OF COMMUNICATION ALTERNATIVE FOR 

PEOPLE WITH SURDOCEGEUIRA 

 
ABSTRACT: Communication is essential for developing of the social bond, however, individuals 

from sensory impairment experience difficulties in the construction of this process. Deafblind 

individuals have tact as important sensory function in the absence of vision and hearing. To 

aid in communication of these individuals a methodology for inclusion and accessibility 

through an application for mobile devices using touch stimulation patterns through vibration 

was developed. The application, called "COMMUNICATING" allows communication between 

people with deafblindness and people without sensory impairment. The first study was done 

with the involvement of a voluntary student, visually impaired, for initial testing of application 

usage. The results of these tests allowed perfect application usage process and also develop 

adjustments to its final conclusion. The initial use by a visually impaired shows that the 

application has a good performance in aid of the communication process. In the next step, to 

complete the project will be carried out tests with deafblind sensory disabled. 
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INTRODUÇÃO 

A audição e a visão são duas entradas sensoriais importantes para o desencadeamento 

e a conservação da integridade comunicativa (CHIARI et al, 2006, p. 371). Entretanto, 

indivíduos podem nascer com deficiências sensoriais, ou adquiri-las durante a vida, o que 

afetará o seu desenvolvimento pessoal e social. Diante disso e, em meio às deficiências que 

implicam na perda total ou parcial dos sistemas sensoriais, tais como visão e audição, será 

caracterizada a surdocegueira. Comerdi a define como: 

A condição do déficit simultâneo da audição e da visão, cuja combinação leva 

a uma privação dos dois sentidos responsáveis pela recepção de informações 

à distância, de ordem temporal, direcional e simbólica. Caracteriza a 

surdocegueira o fato de não haver compensação do déficit visual pelo 

sentido da audição e nem do déficit auditivo pelo sentido da visão. A 

compensação sensorial se dá por meio do sentido do tato e do sistema 

proprioceptivo, que compreende os sentidos cinestésico e vestibular. A 

surdocegueira pressupõe uma das mais complexas questões perceptuais: as 

especificidades da comunicação de cada pessoa surdocega e a aquisição da 

linguagem (2011, p.8). 

 

Nesse contexto, o trabalho tem como objetivo principal propor um modelo de 

comunicação que visa à integração de sujeitos surdocegos com a sociedade. Existem, por 

exemplo, linguagens específicas e tecnologias que visam ampliar a realização da inclusão com 

maior acessibilidade e melhorias nas condições de vida dessas pessoas.  

Nas últimas décadas foram desenvolvidas novas tecnologias de assistência, que têm sido 

adaptadas para formas mais efetivas de promover a substituição sensorial. Essas tecnologias 

dão ênfase ao desencadeamento da melhor qualidade de vida de deficientes sensoriais, 

tentando minimizar as barreiras impostas acerca da comunicação. Dispositivos tácteis, por 

exemplo, podem prover uma conjuntura de informações para os sujeitos cegos, surdos ou 

surdocegos. Atualmente existe uma série de sistemas manuais e eletrônicos que viabilizam a 

comunicação alternativa para esses deficientes, com grande foco na utilização dos princípios 

do Braille ou até mesmo dispositivos vibratórios (CUNHA, et al, 2009, p. 53).  

Com isso, tendo o propósito de conciliar o avanço na qualidade de vida e a integração 

social de pessoas surdocegas, foi desenvolvimento o aplicativo “COMUNICA”, com o intuito 

de facilitar a comunicação dessas pessoas através do tato. De acordo com Cunha et al, “a 
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função táctil tem sido estudada para servir como uma entrada sensorial suplementar, 

podendo auxiliar e até mesmo substituir uma outra função sensorial” (2009, p. 55).  

Considerando o fato de que o tato é o mais importante sistema sensitivo de sujeitos com 

deficiências sensoriais, especificamente surdocegos, pode-se dizer que o desenvolvimento da 

aplicação foi voltada para a construção de uma metodologia vibro tátil, onde todos os botões 

responsáveis por comandos específicos serão caracterizados pelo método vibratório, os 

mesmos serão diferenciados pela intensidade e frequência de vibração pertinente a cada um. 

O botão ponto se distingue do botão traço por ter uma frequência mais curta. Esses botões 

serão responsáveis pela construção da comunicação utilizando o código Morse.  

Portanto, a aplicação visa à criação de uma tecnologia assistiva para o desenvolvimento 

ou ampliação da comunicação com deficientes surdocegos, ou seja, um meio de comunicação 

alternativa. A qual surge a partir da necessidade de praticidade e maior autonomia perante o 

ato de comunicação dessas pessoas. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Expondo os métodos utilizados para a construção do “COMUNICA”, é importante 

destacar que o sistema foi desenvolvido para a plataforma Android. O aplicativo foi 

implementado através do ambiente de desenvolvimento Visual Studio 2015, assim como 

também o Xamarim, ferramentas voltada à construção de aplicações para dispositivos móveis. 

A linguagem escolhida para a programação da metodologia de comunicação foi a C#. 

Devido sua caracterização robusta, prática e flexível. Os testes para desenvolvimento do 

aplicativo foram realizados por intermédio de um notebook com a área de desenvolvimento 

instalada (VISUAL STUDIO E XAMARIM) e alguns dispositivos móveis com o sistema 

operacional Android.  

Foram construídas classes para o desenvolvimento do sistema, onde serão explanadas 

as características de algumas que merecem destaque pelo papel funcional que estabelecem 

sobre a aplicação. Dentre elas estão: App, Settings, AppDroid e MainActivity.  

App - Essa classe é a responsável pela manutenção de todas as funcionalidades 

presentes no aplicativo, através de atributos e métodos para configuração do sistema. 

Settings - A classe Settings manipula a configuração do tempo de vibração do botão 

TRAÇO e do botão PONTO. Além da configuração da frequência da voz, para o método de 

comunicação oral presente na aplicação.  
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AppDroid - Essa classe é publica, criada para herdar os atributos (funções) da classe App. 

Tem como objetivo colaborar para configuração da intensidade de vibração dos botões.  

MainActivity - Herda atributos das classes abstratas do sistema. Possui como propósito 

a criação de objetos que possam agregar métodos das classes App e Settings.   

Diante à busca por um modelo de comunicação que pudesse ser executado no nesse 

processo, utilizou-se a simbologia construída através do código Morse, sendo esse bastante 

conhecido na codificação da comunicação em rádios. Foi escolhido devido à simplicidade de 

seus caracteres, no qual, toda a informação construída pelo deficiente sensorial será 

composta através de dois elementos, o ponto e o traço, onde cada TRAÇO possui uma 

frequência significativamente maior em relação ao PONTO. Essa diferença será obtida pelo 

tato por intermédio de vibrações que especificarão a formação do caractere específico. Logo, 

o usuário antes de começar a utilizar o aplicativo precisa passar pelo processo de 

aprendizagem do código Morse. Na Figura 1 está representado o código referido. 

Figura 1 – Representação do Alfabeto e números em Código Morse. 

 

Fonte: Código Morse Brasil Escola28 
 

A metodologia de pesquisa utilizada foi o estudo de caso em método qualitativo. O 

mesmo contribui, de forma inigualável, para a compreensão que temos dos fenômenos 

individuais, organizacionais, sociais e políticos. (Yin, 1983) apud Yin (2001 p. 21). Onde para a 

construção do presente trabalho foram desenvolvidos testes iniciais acerca da utilização do 

aplicativo com um deficiente visual. 

 

 

                                                           
28 Disponível em:<http://brasilescola.uol.com.br/geografia/codigo-morse.htm>. Acesso em 20 de Maio de 2016. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O aplicativo “COMUNICA”, é um programa voltado para inclusão social de deficientes 

sensoriais. Desenvolvido com o propósito de acessibilidade em ações cotidianas na vida de 

pessoas com surdocegueira. A aplicação expõe uma comunicação em dois estilos, dando foco 

as necessidades dos usuários envolvidos.  

A primeira forma comunicativa foi desenvolvida sobre a constituição do alfabeto com 

caracteres convencionais, propiciando ao individuo não deficiente, a utilização do aplicativo. 

O segundo modelo atenta para a utilização do código Morse. Esse meio dará possibilidade ao 

usuário deficiente sensorial utilizar o sistema, pois letras, palavras e textos serão constituídos 

por PONTO e TRAÇO, onde na aplicação, esses são distinguidos um do outro pela frequência 

de vibração específica de cada um. Com o tato, o deficiente sensorial diferenciará o momento 

de escolher o respectivo botão, assim formará uma determinada letra, posteriormente uma 

palavra e desencadeará o processo de interação com o grupo ao qual queira se comunicar. A 

Figura 2 apresenta a tela do aplicativo “COMUNICA”.   

 

Fonte: [Arquivo próprio]. 

 

Opções de configuração 

 Tempo de vibração: Ponto e Traço  

 Leitor de Tela: Ativado ou não 

 Frequência da voz e Velocidade 

Opções representadas na Figura 3. Tela de configurações do aplicativo:  
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Fonte: [Arquivo próprio]. 

 

Especificação dos requisitos funcionais do aplicativo “COMUNICA” 

Inserir mensagem  

Inserção da mensagem pelo usuário não deficiente: Na interface da tela, podemos 

observar um espaço em branco, esse é utilizado na digitação do texto comum, que quando 

desenvolvido, se faz necessário pressionar o botão traduzir, para que o sujeito surdocego 

possa ter contato com a dada informação através de sua conversão pelo método vibratório.  

Inserção da mensagem pelo usuário deficiente sensorial: A outra forma de digitação é 

em código Morse. Essa será realizada na junção dos botões: ponto e traço, esses formarão 

caracteres específicos para construção de uma dada informação. Feita a digitação por essa 

metodologia, o individuo deficiente sensorial deverá pressionar o botão enviar, onde haverá 

a conversão dos caracteres em alfabeto convencional, o que possibilitará a transmissão da 

mensagem construída pelo método oral presente no aplicativo.  

Traduzir para texto 

Como visto no detalhamento anterior, o sujeito deficiente sensorial após desenvolver a 

mensagem por intermédio do código Morse, terá como função traduzir a informação para o 

alfabeto convencional através do botão enviar, esse realizará o processo de tradução e 

propagará a comunicação via método oral.  

Traduzir para vibrações táteis 

A mensagem construída em alfabeto convencional precisará ser traduzida em código 

Morse para que o usuário deficiente sensorial a compreenda. Esse processo se dará quando o 

usuário não deficiente construir a respectiva mensagem e pressionar o botão traduzir. A 

tradução será realizada através de vibrações, haja vista, que na maioria das vezes deficientes 
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sensoriais com surdocegueira, utilizam-se apenas do tato, para uma comunicação com o 

mundo externo.  

Gerenciar parâmetros 

Neste requisito, o usuário não deficiente sensorial terá como função desenvolver os 

ajustes para melhor utilização do aplicativo. Desde configurações de frequência e velocidade 

de vibração dos botões, velocidade da vibração tátil e velocidade e frequência do comando de 

voz.  

Sintetizar em voz 

A aplicação conta com um comando de voz, utilizada sob a tradução da comunicação via 

código Morse para a linguagem convencional.  

Em primeiro caso, foi realizada a experiência inicial acerca da utilização do aplicativo 

com um deficiente visual e, inclusive o acompanhamento de seu avanço demonstrado no 

processo de aprendizagem da codificação Morse, salientando a experiência de sua 

comunicação via tato, através da utilização do aplicativo “COMUNICA”. Outra proposta é que 

posteriormente, a aplicação seja testada por pessoas surdocegas e, os resultados recorrentes 

as análises desse teste sirva para desenvolvimento de trabalhos futuros.  

Figura 3- Práticas realizadas para aprendizagem do código Morse com um deficiente 

visual. 

 

 

Fonte: [Arquivo próprio]. 

 

O processo de aprendizagem com o deficiente visual teve inicio em Maio de 2016, 

realizado através de aulas periódicas ocorridas três vezes por semana. A princípio a 

aprendizagem das letras foi encarada com um pouco mais de dificuldade, uma vez que 

algumas delas possuem caracteres alternados entre ponto e traço, além da variação na 
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quantidade de caracteres para a formação da letra. Com os números, as dificuldades foram 

mínimas, logo, devido a sua fácil memorização, foi possível apresentá-lo o aplicativo, no qual 

os resultados foram satisfatórios, uma vez que, compreendeu através do tato, por intermédio 

do método vibratório, a formação das sequências numéricas que lhe foram propostas, tais 

como “2016” que em código Morse é convertida em: “ ºº _ _ _     _ _ _ _ _   º _ _ _ _    _ ºººº ” 

Esses elementos são distinguidos pelo tempo de vibração, no qual o TRAÇO possui uma 

intensidade e frequência vibratória superior ao PONTO. É através do tato, que o processo de 

construção comunicativa será realizado. 

Nas práticas, lhe eram propostas atividades de memorização das letras e números, mas 

inclusive de compreensão e identificação, com isso começamos no desenvolvimento de 

palavras simples, como “bola”, por exemplo: “_ ººº _ _ _  º_ ºº   º_ ” 

O meio de comunicação alternativa está em sua fase final de desenvolvimento e 

necessitou de uma experiência primaria de utilização, logo, vimos em um aluno do IFRN- 

Campus Nova Cruz, deficiente visual, uma oportunidade de aplicação de testes que pudessem 

ser válidos para análise e melhoria da comunicação desencadeada pelo aplicativo.  

 

CONCLUSÕES 

O desenvolvimento do trabalho trouxe como objetivo a caracterização da deficiência 

sensorial, enfatizando as dificuldades de interação com a sociedade. Foi demonstrada uma 

metodologia baseada na construção de um meio alternativo para comunicação especial, 

perante a proposta de acessibilidade e inclusão para indivíduos que possuem perda parcial ou 

total dos sistemas sensitivos. Acerca da busca por um mundo sem distinções e desigualdades, 

foi desenvolvido o aplicativo de comunicação alternativa para deficientes surdocegos. Sendo 

esse, destinado a sujeitos que utilizam o tato como importante vinculo de interação com o 

mundo externo.  

Os testes realizados para a construção do presente trabalho tratam de um processo 

inicial, onde a aprendizagem do código Morse e a inserção do aplicativo foram testadas com 

um deficiente visual, no entanto os próximos trabalhos visam o desencadeamento de testes 

e do processo de aprendizagem do código Morse com pessoas com surdocegueira, haja vista, 

que é o grupo ao qual destinamos a construção do projeto. 

Portanto, o principal fim, da construção de um projeto de pesquisa sobre a 

surdocegueira e o desenvolvimento de um aplicativo para dispositivos móveis como meio 
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comunicativo, traz como ênfase a inclusão desses sujeitos na sociedade, buscando minimizar 

as dificuldades de interação no meio em que vivem.  
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RESUMO: O presente artigo apresenta os resultados de uma pesquisa desenvolvida no 

laboratório de química de uma escola de rede pública de ensino no munícipio de Vitória de 

Santo Antão - PE. Este trabalho tem o propósito central de analisar as concepções dos alunos 

sobre a Biossegurança e o mapa risco presente no laboratório de Química. Diante da elaboração 

do mapa de risco foram elencadas alguns riscos ambientais como: (i) química; (ii) física; (iii) 

biológicos; (iv) ergonômicos; (v) acidentes no laboratório. Foram desenvolvidas as seguintes 

etapas: (1) Conhecer o Laboratório de Química; (2) Identificar os agentes de riscos; (3) 

Discernir os níveis de intensidade; (4) Identificar as medidas preventivas existentes; (5) 

Elaborar o mapa de riscos sobre a planta do Laboratório de Química; (6) Questionários aos 

estudantes. Na análise dos resultados os estudantes destacaram que o professor orienta sobre os 

riscos presentes nas atividades experimentais, e recomenda a utilização de EPI (Equipamento 

de Proteção Individual) como bata, luvas, óculos e botas, os sujeitos definiram a biossegurança 

baseada a concepção de Teixeira & Valle (1996) que conceitua a Biossegurança como conjunto 

de ações voltadas para a prevenção, proteção, minimização de riscos, visando à saúde do 

homem, dos animais, a preservação do meio ambiente e a qualidade dos resultados. 

Palavras–chave: laboratório, mapa de risco, risco, química, segurança 

 

CONCEPTS OF STUDENTS ON RISKS IN CHEMISTRY LAB SIDE BY SIDE WITH 

SAFETY 
ABSTRACT: This article presents the results of a research conducted in the laboratory of 

chemistry of a school public school system in the municipality of Vitoria de Santo Antao - PE. 

This work is the central purpose of considering the views of students on Biosafety and this risk 

map the chemistry lab. On the preparation of the risk map were listed some environmental 

risks such as: (i) chemistry; (Ii) physical; (Iii) biological; (Iv) ergonomic; (V) accident in the 

laboratory. the following steps were developed: (1) Know the Chemistry Laboratory; (2) 

Identify the risks of agents; (3) Discerning the intensity levels; (4) Identify existing preventive 

measures; (5) drawing up the risk map on the plant's Chemistry Laboratory; (6) Questionnaires 

to students. In the analysis of the results the students emphasized that the teacher guides on 

the risks present in experimental activities, and recommends the use of PPE (Personal 

Protective Equipment) as a gown, gloves, goggles and boots, the subjects defined biosafety 

based on the design of Teixeira & Valle (1996) that conceptualizes Biosafety as a set of actions 

aimed at prevention, protection, minimizing risks, aiming at the health of humans, animals, 

the preservation of the environment and the quality of results. 

KEYWORDS: laboratory, risk map, risk, chemical, security 
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INTRODUÇÃO 

Hoje em dia, são várias problemáticas existentes no âmbito da Química e da Segurança 

no Trabalho no sentido de aumentar as estratégicas que visem despertar o interesse nos 

demais atores sociais no ambiente escolar a construção de cultura de proteção. Adaptar a 

proteção pedagogicamente, bem como oportunizar intervenções interdisciplinares é sempre 

um grande desafio. Assim, objetiva-se desenvolver experiência interdisciplinares a partir da 

interligação das áreas de química e segurança do trabalho a partir da temática de “Mapa de 

Riscos”.  

 Inicialmente, cumpre conceituar Biossegurança, que é o conjunto de ações voltadas 

para a prevenção, e proteção do trabalhador, minimização de riscos inerentes às atividades 

de pesquisa, produção, ensino, desenvolvimento tecnológico e prestação de serviços, visando 

à saúde do homem, dos animais, a preservação do meio ambiente e a qualidade dos 

resultados (TEIXEIRA & VALLE, 1996). 

De acordo com a Norma Regulamentadora – NR4 (SESMT - Serviço Especializado em 

Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho), laboratórios de química se encaixam 

no perfil do disposto, pois são ambientes considerados insalubres e periculosos, nos quais os 

profissionais estão em contato direto com reagentes químicos e equipamentos (fontes de 

calor e eletricidade), que podem representar riscos à saúde do mesmo. 

Deste modo, este trabalho descreve o procedimento para elaboração de um mapa de 

risco de um Laboratório de Experimentação em Química, detectando os riscos existentes bem 

como suas intensidades, a sistemática adequada exigida pela CIPA (Comissão Interna de 

Prevenção de Acidentes), sancionada através da Norma Regulamentadora – NR5.  

Esta pesquisa tem por objetivo identificar e analisar os riscos existentes no Laboratório 

de Química e com base nestas análises construir o mapa de risco deste setor, e as 

contribuições dos estudantes a respeito dos riscos presentes no laboratório de química.  

Segundo SIVIERI (1999), o mapa de riscos é uma representação gráfica com diversas 

nomenclaturas como: esboço, croqui e layout, de uma das partes ou de todo o processo 

produtivo da empresa, onde se registram os riscos e fatores de risco a que os trabalhadores 

estão expostos, direta ou indiretamente, ao processo e organização do trabalho e às 

condições de trabalho. É elaborado pelos cipeiros e demais trabalhadores tendo como 

principais recursos suas percepções e opiniões nas avaliações dos postos de trabalho. 
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A biossegurança é uma área do conhecimento, entendida hoje de duas formas: uma, 

diz respeito aos processos de manipulação de DNA (ácido desoxirribonucleico) e suas possíveis 

consequências à saúde humana e ambiental e pesquisas com células tronco embrionárias 

(VALLE e BARREIRA, 2007), e a outra, aos agravos gerados pelos agentes químicos, físicos, 

biológicos, ergonômicos e psicossociais, em ambientes ocupacionais do campo da saúde e 

laboratorial em geral (COSTA e COSTA, 2006).  

O mapa de risco chegou ao Brasil na década de 80, contudo existe duas versões 

referentes a sua introdução no Brasil. A primeira relata o feito as áreas sindical e acadêmica, 

a segunda a Fundação Jorge Duplat Figueiredo de Segurança e Medicina (Fundacentro). Neste 

produto de observação - o Mapa de Riscos Ambientais -, leva-se em consideração a bagagem 

de conhecimentos e de experiências que, segundo French (2005), devem ter conhecimento 

do seu campo, experiência, habilidade criativa, conhecimento de materiais e processos e 

habilidade de representar (desenhar) bem como transmitir suas ideias aos demais. 

As atividades nos laboratórios de ensino médio são elementos importantes no fazer, 

ou seja, aplicar em prática o que se assimila na teoria. Segundo Ferreira (1978), a vivência no 

laboratório é fundamental, pois quando se realiza um experimento, o aluno está observando, 

manuseando e vendo por si próprio a ocorrência de determinado fenômeno, logo, está 

construindo seu conceito a partir da realidade concreta, e assim não será mais uma construção 

imaginária, mas aquela em que o aluno compara conteúdos com a experiência que ele mesmo 

vivenciou.   

Na epidemiologia, o conceito de risco corresponde à probabilidade de um indivíduo, 

de uma população definida, desenvolver uma determinada doença, em um período de tempo 

também estabelecido (BRASIL, 2004).  

A Norma Regulamentadora NR-9 - Programa de Prevenção de Riscos Ambientais 

(PPRA) preconiza como riscos ambientais os agentes físicos, químicos e biológicos existentes 

nos ambientes de trabalho, que em função de sua natureza, concentração ou intensidade e 

tempo de exposição, que podem causar danos à saúde do trabalhador (BRASIL, 1978). Por 

definição, existem diversos tipos de riscos (BIOS, 2012; SOARES, 2009): Risco Físico; Risco 

Químico; Risco Biológico; Risco Ergonômico; e Risco de Acidentes. Assim, a grande 

preocupação verificada em laboratórios universitários nos cursos de engenharia é devido à 

presença de diversos riscos. Para que as atividades nos laboratórios sejam executadas com 
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segurança, é necessário que medidas preventivas sejam efetivas. Desta forma, foram 

identificados os riscos em um laboratório através da realização do mapeamento de risco. 

Mattos e Queiroz (1996, p. 113) definem mapa de risco como sendo “uma 

representação gráfica de um conjunto de fatores presentes nos locais de trabalho, capazes de 

acarretar prejuízos à saúde dos trabalhadores: acidentes e doenças de trabalho”. Conforme 

descrito ainda por Mattos e Queiroz (1996), mapa de risco é o instrumento através do qual se 

reúnem dados de forma programada, permitindo expressar a situação relacionada com 

agentes de risco que se encontram nos ambientes de trabalho. 

Mapa de Riscos é uma técnica, que resulta numa representação gráfica, de 

identificação dos riscos e fatores prejudiciais à saúde e à segurança do trabalhador, 

relacionados ao conjunto de variáveis originados no ambiente de trabalho, no processo de 

trabalho, na forma de organização do trabalho e nos demais fatores implicados na relação 

entre o trabalho e o processo saúde-doença do trabalhador. (ODDONE et al, 1986).  

O mapeamento de riscos pode ser feito a partir da utilização de algumas técnicas, cuja 

complexidade pode ser gradativamente crescente nas etapas sequenciais do trabalho de 

vigilância. (AYRES, 2002). 

No Brasil, desde 1992, a elaboração do mapeamento de riscos tornou-se obrigatória. 

Conforme a legislação brasileira em Segurança e Medicina do Trabalho, em particular a CIPA 

(Comissão Interna de Prevenção de Acidentes), a construção do Mapa de Risco é 

responsabilidade da CIPA (MATTOS e SIMONI, 1993).  

 

Metodologia 

 Campo e Sujeito 

Trata-se de uma pesquisa de abordagem quali-quantitativa, de campo do tipo 

descritiva. Participaram como sujeitos os alunos do Ensino Médio de uma escola estadual do 

município de Vitória de Santo Antão, cerca de 168 alunos.  

 Instrumentos de Pesquisa 

Os dados foram coletados por meio de observações sistemáticas do Laboratório de 

Química de uma escola estadual, análise documental, objetivando identificar os riscos 

ambientais e as intensidades existentes no laboratório até a elaboração do mapa de riscos e 

um questionário aplicado aos discentes. A análise dos dados foi realizada por meio da 

estatística descritiva, por meio da distribuição de frequência. Todos os participantes 
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concordaram com a pesquisa e assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – 

TCLE. Para a realização do presente trabalho no que diz respeito a execução do mapeamento 

de riscos no Laboratório de Química do Ensino Médio em uma escola pública, foram 

desenvolvidas as seguintes etapas: (1) Conhecer o Laboratório de Química; (2) Identificar os 

agentes de riscos; (3) Discernir os níveis de intensidade; (4) Identificar as medidas preventivas 

existentes; (5) Elaborar o mapa de riscos sobre a planta do Laboratório de Química; (6) 

Questionários aos estudantes. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

ELABORAÇÃO DO MAPA DE RISCOS 

 

Figura 01: Mapa de Risco do Laboratório de Química – Fonte: Autor (2013). 

Foram analisados todos os tipos de riscos no laboratório de Química com a maior ênfase 

ao risco químico, que foi apontado em maior afluxo e habitualmente mais presente em quase 

todos a área. A ordem decrescente dos tipos de agentes analisada foi: Risco Químico > Risco 

Ergonômico > Risco de Acidentes > Risco Biológicos > Riscos Físico.  

 

Questões em Foco 

As questões aplicadas aos alunos foram 08, com os seguintes elementos: (Q1) O que é 

Biossegurança? (Q2) O que é EPI? (Q2.1) Qual é a sua finalidade?  (Q3) Quais são os EPI’s 

(Equipamento de Proteção Individual) que você utiliza na aula experimental de Química? (Q4) 

Você acha que o laboratório está precisando de alguma melhora, para sua proteção durante 
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a aula experimental? (Q5) Você recebe orientação do(s) professor(es) na aula experimental? 

Se sim, qual(is) são as orientações? (Q6) Qual disciplina você observa os maiores riscos? (Q7) 

Quais são os riscos? (Q8) O que é Mapa de Risco?  

Em relação à primeira questão sobre o que é Biossegurança, observamos que esta 

temática é encontrada no meio escolar, precipuamente na área experimental, e segundo a 

figura 02 vimos que cerca de 70,8% dos alunos não conseguiram definir o conceito de 

Biossegurança segundo Teixeira & Valle (1996) que conceitua a Biossegurança como conjunto 

de ações voltadas para a prevenção, e proteção do trabalhador, minimização de riscos 

inerentes às atividades de pesquisa, produção, ensino, desenvolvimento tecnológico e 

prestação de serviços, visando à saúde do homem, dos animais, a preservação do meio 

ambiente e a qualidade dos resultados, mas os restantes dos alunos, cerca 29,2% 

conceituaram segundo o autor.  

 
Figura 02: O que é Biossegurança 

 

 Já a segunda indagação foi relacionada ao que seria o EPI e sua finalidade, e a figura 03 

mostra que cerca de 91,7% dos alunos acertaram o conceito e sua finalidade segundo a Norma 

Regulamentadora NR 06 – Equipamento de Proteção Individual – EPI, que a sua finalidade é 

proteger a saúde contra acidentes e a integridade física. 

 

 
Figura 03: O que é EPI e a sua finalidade 
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 Posteriormente questionou-se sobre os EPI’s (Equipamento de Proteção Individual) 

utilizados na aula experimental de Química? E ao notificarmos na figura 04 vimos que os EPI’s 

fazem parte da vida dos alunos nas aulas experimentais, todos relataram que na aula 

experimental não entram sem bata, luva, sapato e óculos, pois o docente da área não permiti, 

se for utilizar outros equipamentos de proteções individuais, como máscaras e touca são 

informados antecipadamente, e podemos observar no gráfico que os EPIs de uso constantes 

são bata, luva e óculos, e os alunos relataram que sempre utiliza esses EPI’s.  

 

 
Figura 04: Quais são os EPI’s mais utilizado na aula experimental de Química 

 

 Em alguns ambientes de práticas experimentais vem se desenvolvendo de forma 

avassaladora para que os processos experimentais descubram novas maneiras de produzir 

materiais inovadores. O meio escolar tem por objetivo preparar o aluno para o mercado de 

trabalho, mas em alguns casos a prioridade é a teoria, esquecendo que a prática convive com 

a teoria, esse é uns dos grandes desafios da escola que é aprimorar as práticas experimentais, 

modernizando equipamentos, capacitando os docentes, que muitos não são preparados na 

academia para trabalhar a teoria e a prática. E a questão a seguir trata sobre: Você acha que 

o Laboratório está precisando de alguma melhora, para sua proteção durante a aula 

experimental?”, e perante a figura 05, podemos observar que cerca de 58,30% dos alunos 

disseram que o ambiente de prática experimental está precisando está precisando de 

equipamentos modernos e alguns está necessitando de manutenções. 
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Figura 05: O laboratório está precisando de alguma melhora, para sua proteção durante a aula experimental.  

 

 Questiona-se que os alunos recebem orientações dos professores na aula 

experimental, e perante a figura 06, podemos notificar que 87,5% dos alunos é orientado pelo 

docente, sendo as orientações: “vim com os EPI’s, jaleco, sapato, luva, máscaras”, “ficar 

distantes dos produtos químicos nocivos”, “não mexer nos equipamentos, apenas com 

orientação de um profissional”, “ter cuidados no manuseio de equipamentos”, “não cheirar, 

inalar, tocar nenhum produtos químicos”, perante as orientações citadas acimas, afirmamos 

que o professor cima alguns itens da Norma Regulamentadora – NR 06.  

 

 
Figura 06: Você recebe orientação do Professor na aula experimental  

 

 Na sétima indagação, questionamos sobre: “Qual disciplina você observa os maiores 

riscos”, e perante a figura 07 podemos observar que cerca de 51,60% dos alunos disseram que 

o componente curricular de química na sua prática encontra-se os maiores riscos, devido 

contato com produtos químicos, mas os riscos estão constantes em todas práticas   
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-  

Figura 07: Qual disciplina apresenta os maiores riscos 

 

Outra indagação foi em relação ao conceito de “Mapa de Riscos”, em descrição da 

figura 08, podemos analisar que cerca de 54,20% dos alunos acertaram o conceito de Mapa 

de Riscos, segundo Mattos e Queiroz (1996, p. 113) definem mapa de risco como sendo “uma 

representação gráfica de um conjunto de fatores presentes nos locais de trabalho, capazes de 

acarretar prejuízos à saúde dos trabalhadores: acidentes e doenças de trabalho”. Conforme 

descrito ainda por Mattos e Queiroz (1996), mapa de risco é o instrumento através do qual se 

reúnem dados de forma programada, permitindo expressar a situação relacionada com 

agentes de risco que se encontram nos ambientes de trabalho. 

 
Figura 08: O que é Mapa de Riscos? 

 

CONCLUSÕES 

As identificações destes riscos são encontradas em estudos feitos por profissionais da 

área de segurança do trabalho, técnico em química e/ou agentes específicos, tanto na área 

profissional, tanto na área educativa, que cuja a função é orientar sobre os perigos, com 

simbologia, especificando por meio da norma de segurança, proporcionando o 

reconhecimento, a compreensão e conscientização dos alunos de que através da utilização de 

procedimentos de segurança no ensino se tenha a visão da abrangência da prevenção de 

acidentes, promoção da saúde e segurança.  



 

711 

 

Artigos         Ciências Exatas e da Terra 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Averiguou-se que grande parte dos alunos estabelece uma relação forte com o 

conceito de Mapa de Riscos segundo Mattos e Queiroz (1996), os mesmos estão conscientes 

que os EPI’s são fundamentais para a proteção nas aulas experimentais, minimizando os riscos 

ambientais sobre os mesmos.  
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CONHECIMENTOS PRÉVIOS: UMA ESTRATÉGIA DIDÁTICA PARA O ENSINO DE 

QUÍMICA 
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RESUMO: Trabalhar com os conhecimentos prévios dos educandos como uma estratégia 

didática para o Ensino de Química, pode configura-se como um instrumento facilitador no 

processo de ensino-aprendizagem, pois visa relacionar as concepções prévias dos mesmos 

com o intuito de fazê-las evoluir. Este trabalho apresenta os resultados de uma questão de 

pesquisa aplicada durante a realização do Estágio Supervisionado I, com 23 alunos de uma 

escola localizada na cidade de São Rafael/RN. A análise das respostas dos educandos apontou 

que, o professor utiliza os conhecimentos prévios deles como ponto de partida para 

construção de novos saberes e que estes conhecimentos estão baseados tanto nos 

conhecimentos científicos já existentes, como também, nos saberes associados ao senso 

comum. 

  

Palavras–chave: Aprendizagem significativa, concepções prévias, estágio supervisionado, 

instrumento pedagógico, processo ensino-aprendizagem 

 

PREVIOUS KNOWLEDGE: A STRATEGY FOR TEACHING 

CHEMISTRY TEACHING 

 
ABSTRACT: Working with the prior knowledge of students as a teaching strategy for 

Chemistry Teaching, you can set up as a facilitator in the teaching-learning process as it seeks 

to relate the preconceptions of the same in order to make them change. This paper presents the 

results of a research question applied during the course of Supervised Stage I, with 23 students 

of a school located in San Rafael / RN. The analysis of the responses of the students pointed 

out that the teacher uses their prior knowledge as a starting point for building new knowledge 

and these skills are both based on the scientific knowledge existing as well as in knowledge 

associated with common sense. 
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KEYWORDS: meaningful learning, preconceptions, supervised training, educational tool, teaching-

learning process 

 

INTRODUÇÃO 

 O ensino de química, de acordo Chassot (1993), representa, para o cidadão, um 

excelente instrumento de leitura do mundo, pois se constitui como uma linguagem 

esclarecedora dos diversos processos químicos que ocorrem no mundo sejam eles, naturais 

ou artificiais. Diante disso, percebe-se que, se esse ensino for embasado a partir dos 

conhecimentos prévios dos alunos, pode-se configurar como uma ferramenta facilitadora no 

processo de ensino-aprendizagem. 

  Miras (2006) destaca que, é graças aos conhecimentos prévios dos alunos que eles 

podem fazer uma leitura inicial sobre o novo conteúdo. Ou seja, é preciso fazer esse 

levantamento sobre as concepções prévias dos educandos, antes de iniciar o assunto a ser 

ministrado na aula, com a finalidade de perceber as diversas concepções existentes. Campos 

e Nigro (1999), também destacam que, a exploração dos conhecimentos prévios é importante 

tanto para os alunos quanto para o professor, pois quando o professor conhece as concepções 

dos educandos, ele pode elaborar estratégias didáticas mais eficazes.  

 Ressalta-se ainda que, no início do estudo da Química, é importante apresentar aos 

alunos fatos concretos, observáveis, mensuráveis e que estejam relacionados com o seu 

cotidiano, pois a sua visão de mundo físico é preponderantemente macroscópica, sendo 

assim, nessa fase inicial, a aprendizagem é facilitada quando se trabalha com esses fatos; 

exemplos reais e perceptíveis. 

 Durante o Estágio Supervisionado I, foi realizada a investigação de uma temática, 

através de uma questão de pesquisa, onde o tema escolhido para ser investigado foi com 

relação aos conhecimentos prévios dos alunos, com o objetivo de saber como o professor faz 

uso desses saberes para promover a construção de novos conhecimentos.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 A pesquisa foi realizada no período do Estágio Supervisionado I, com 23 alunos da 3ª 

série B, turno vespertino, da Escola Estadual Professora Claudeci Pinheiro Torres, localizada 

na cidade de São Rafael/RN no dia 11/12/2015.  
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 A questão temática foi aplicada no 1º horário. A maioria dos educandos, gastaram, em 

média, 25 minutos para respondê-la. A questão pesquisada foi a seguinte:  

- O professor considera os conhecimentos prévios dos alunos como ponto de partida para a 

construção de novos conhecimentos? 

SIM (     )            NÃO (     ) 

Se sim, de que maneira ele utiliza esses conhecimentos prévios? 

  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Com aplicação da questão de pesquisa aos alunos da 3ª série do ensino médio da 

E.E.P.C.P.T., pôde-se constatar que, o professor utiliza os conhecimentos prévios dos 

educandos, visando à aprendizagem significativa, de uma forma que a construção dos novos 

conhecimentos sempre esteja relacionada aos seus conhecimentos prévios. Conhecimentos 

esses que, tanto parte dos seus saberes baseados no senso comum, com também, embasados 

nos conhecimentos científicos já existentes. 

O gráfico abaixo mostra a porcentagem das respostas dos alunos sobre a questão 

temática aplicada. 

 
Gráfico 1: Dados referentes a questão de pesquisa aplicada 

 

Ou seja, dos 23 alunos entrevistados, 18 responderam que SIM e 05 responderam que 

NÃO. A justificativa da maioria dos alunos foi que, o professor se baseia nos conhecimentos 

prévios deles através de questionamentos acerca do que eles já sabem, para poder reforçar a 
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aprendizagem, de modo que haja uma interação do conhecimento prévio com o novo 

conhecimento químico que será construído.  

A seguir, algumas respostas dos alunos: 

  

- Sim, perguntando para a sala se já vimos esse assunto, se entendemos alguma coisa 

e o quê. 

- Sim, pois através dos nossos conhecimentos, ele se baseia e reforça o que sabemos ou 

não. 

- Sim, pois quando o aluno já tem uma base do assunto, fica melhor de fazer a interação 

do conteúdo para melhor aprender. 

- Sim, através de respostas para complementar as explicações. 

- Sim, pelas perguntas que o professor faz e por preencher o nosso pouco conhecimento 

com explicações. 

- Sim, com boas aulas de explicações e de slides. 

- Sim, se for aula sobre misturas, ele fala sobre kisuco e outras coisas. 

  

A partir dessas respostas pôde-se observar que, há concepções distintas sobre o que 

são conhecimentos prévios, pois alguns desses alunos relacionaram aos conhecimentos 

prévios baseados no conhecimento popular, e outros, no conhecimento prévio apoiando-se 

nos conhecimentos científicos. 

Essa metodologia utilizada pelo professor é um excelente instrumento pedagógico que 

facilita no processo ensino-aprendizagem dos alunos, pois está relacionado com o dia a dia 

deles e com os saberes já existentes para a construção de novos. 

   

CONCLUSÕES 

A partir dessa pesquisa temática realizada, ficou diagnosticado que, o professor 

colaborador do Estágio Supervisionado I, utiliza os conhecimentos prévios dos educandos 

como ponto de partida para a construção de novos saberes e que esses conhecimentos são 

tanto baseados no senso comum, ou seja, no dia a dia, como também está apoiada nos 

conhecimentos científicos já existentes. 

Ressalta-se que, a utilização de enfoques inovadores, como por exemplo, a utilização 

dos conhecimentos prévios é uma metodologia eficaz que colabora no processo de ensino-
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aprendizagem. Quanto mais o educador estimular a atualização desses conhecimentos, mais 

ligação o educando poderá estabelecer entre o que ele já sabe com o novo que será 

construído. 
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RESUMO: O crescente reconhecimento da questão ambiental enquanto componente para a 

avaliação da qualidade de vida humana fez desenvolver em vários campos da ciência estudos e 

pesquisas voltados para a conservação/preservação da natureza. Tendo como referência este 

contexto, na área da Ciência da Computação, uma das correntes mais tradicionais é a destinada 

ao desenvolvimento dos chamados Sistemas de Informação Geográfica (SIGs). Dentre suas 

diversas aplicações, figura seu uso para mapear a forma como as espécies biológicas se 

distribuem em determinada área da superfície terrestre e para gerar modelagens que podem ser 

tomadas pelos profissionais para predizerem fatores relacionados ao comportamento das 

espécies e suas interações com o meio ambiente. Esta prática é denominada Modelagem de 

Distribuição de Espécies e é fundamental para o conhecimento e a gestão dos recursos naturais, 

uma vez que se aplica à: estimativa de modelos baseados em nichos ecológicos, o auxílio nos 

processos de tomadas de decisões e planejamento referente a áreas de conservação e 

preservação de espécies. A fim de desenvolver um ambiente para o compartilhamento de 

experimentos de modelagem de distribuição de espécies foi desenvolvido em 2004 o framework 

intitulado WBCMS – Web Biodiversity Collaborative Modelling Services. Este artigo refere-se 

à descrição de projeto de pesquisa desenvolvido em 2015 com a proposta de flexibilizar o 

referido framework de forma que seus usuários pudessem gerar modelagens a partir de 

resultados obtidos de outras ferramentas que não apenas aquela pensada em sua arquitetura 

original: o OpenModeller. 

 

Palavras–chave:  modelagem de distribuição de espécies, sistemas de informação geográfica, 

wbcms, instância de modelo. 

 

NOTES ABOUT EASING THE FRAMEWORK WEB BIODIVERSITY 

COLLABORATIVE MODELLING SERVICES 

 
 

ABSTRACT: The growing recognition of environmental issues as a component for assessing 

the quality of human life did develop in various fields of science studies and research aimed at 

the conservation / preservation of nature. With reference this context, in the area of Computer 

Science, one of the most traditional chains is aimed at developing so-called Geographic 

Information Systems (GIS). Among its many applications, figure use to map how the biological 

species are distributed in an area of the Earth's surface and generate modeling that can be taken 

by professionals to predict factors related to the behavior of species and their interactions with 

the environment. This practice is called Species distribution modeling and is central to the 

knowledge and management of natural resources, since it applies to: estimation models based 

on ecological niches, aid in making processes and planning decisions concerning areas 

conservation and preservation of species. In order to develop an environment for the sharing of 

species distribution modeling experiments was developed in 2004 the framework entitled 

WBCMS - Web Biodiversity Collaborative Modelling Services. This article refers to the 
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research project description developed in 2015 with the proposal to relax the said framework 

so that its users could generate modeling from results obtained from other tools that not only 

one thought in its original architecture: the OpenModeller. 

 

KEYWORDS: species distribution modeling, geographic information systems, wbcms, model 

instance. 

 

 

INTRODUÇÃO 

Modelos de distribuição de espécies são arquétipos elaborados com base em dados 

de pesquisa empírica e tratados por algoritmos complexos, que identificam em uma área pré-

definida as zonas de maior probabilidade para a presença ou a presença/ausência de espécies 

pré-determinadas. Abaixo, a Figura 1 exemplifica o referido processo de modelagem: a) 

inserção das coordenadas referentes aos pontos de ocorrência da espécie pesquisada; b) 

inserção das variáveis ambientais previstas para o modelo; c) execução do algoritmo de 

análise sobre os dados inseridos a fim de gerar o modelo. 

 

Figura 1: Modelagem de Distribuição de Espécies – Adaptado de (SIQUEIRA, 2005) 

Ferramentas computacionais para a modelagem de distribuição de espécies são 

fundamentais para que os pesquisadores da biodiversidade possam monitorar a dinâmica das 

espécies em seus nichos, inferindo indícios de comportamentos anômalos capazes de indicar 

a existência de situações de extinção ou de transformações na etologia das espécies 

pesquisadas. Quanto maior o número de modelagens disponíveis, maiores serão as chances 

de se dispor de uma ampla cobertura sobre as configurações ecológicas de uma dada região.  

Embora, as ferramentas de modelagem já sejam relativamente populares nos centros 

de pesquisa do Sul e do Sudeste do país, no Maranhão elas ainda são subutilizadas. Atesta 

esta perspectiva o fato de que o estado possui apenas dois bancos de dados catalogados no 
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CRIA (SLUI – Herbário Rosa Mochel/UEMA e MAR – Herbário do Maranhão/UFMA). Ambos 

referentes a coleções botânicas, cuja maioria dos exemplares possui suas coletas datadas em 

período anterior aos anos 2000, e nenhuma delas possui arquivos de imagem associados. 

É evidente a necessidade de se difundir entre os pesquisadores da região o potencial que 

ferramentas de modelagem têm para incrementar estudos sobre a distribuição das espécies. 

Entretanto, ainda mais relevante é a necessidade de se dispor de ferramentas de fácil 

manipulação e flexíveis para a aceitação de modelos gerados nos diversos formatos disponíveis 

no mercado. Um framework que possa trabalhar com resultados de diferentes ferramentas daria 

maior liberdade aos pesquisadores que desejassem publicar seus estudos de modelagem. 

Este artigo refere-se a trabalho desenvolvido no biênio 2015-2016, em que se buscou 

realizar estudo comparativo entre o OpenModeller e outras ferramentas de modelagem de 

distribuição de espécies disponíveis, tais como o DivaGis e o MaxEnt, a fim de prover uma 

maior flexibilidade ao WBCMS e uma maior diversidade de ferramentas para gerar modelagens 

de distribuição de espécies aos pesquisadores que o acessarem. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O estudo aqui descrito constituiu-se de um estudo comparativo entre ferramentas para 

modelagem de distribuição de espécies existentes e o OpenModeller para flexibilização do 

framework WBCMS – Web Biodiversity Collaborative Modelling Services. As etapas nele 

contidas envolveram:  

a) Atividades de pesquisa sobre outros sistemas de modelagem de distribuição de espécies a 

fim de realizar estudos comparativos entre eles e o OpenModeller, utilizado pelo WBCMS; 

b) Estudo do conceito de Instância de Modelo e possível adequação; 

c) Adaptação do framework existente. 

O trabalho privilegiou ferramentas e tecnologias baseadas em padrões abertos e softwares 

livres tais como PHP, Eclipse e Serviços Web. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O WBCMS tem como diferencial o fato de trabalhar com a ideia de instância de modelo: 

categoria teórica que defende que, quando se objetiva armazenar um modelo, deve-se 

compreender sua composição como dada não somente pelos resultados da pesquisa que o 

estrutura, mas também pelos seus metadados. Assim, informações como autor, local e data 

da pesquisa e da modelagem, tipo de algoritmo utilizado, observações sobre as espécies 
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abordadas no modelo são campos obrigatórios para a inserção de um modelo no WBCMS.  

Uma instância de modelo tem três seções [...]: descrição do objeto, geração do 

modelo, e, resultados. A instância de modelo também contém seus próprios 

metadados, incluindo informações referentes ao experimento de modelagem, tais 

como o nome, título, descrição, autor, afiliação, data de criação e data de execução. 

Contém ainda notas e comentários que podem ajudar outros cientistas a analisar e 

a reproduzir o experimento (FOOK, 2009).  

 

Figura 2: Instância de Modelo (FOOK, 2009).  

Uma vez que esta instância de modelo é o padrão a ser seguido para a inserção de 

modelagens no WBCMS, tornou-se essencial, durante o estudo comparativo, verificar a 

existência de compatibilidade entre ela e as saídas dos demais softwares de geração de 

modelagem que se utilizou durante o trabalho. Tendo em vista sua popularidade entre os 

pesquisadores da biodiversidade, elegeu-se os softwares Diva-Gis e Maxent como parâmetros 

para a realização deste estudo comparativo. A seguir é apresentado um resumo dos resultados 

obtidos. 

 

Diva-Gis 

O Diva-Gis é programa de distribuição livre voltado ao mapeamento e à análise de dados 

espaciais. Dentre suas principais funcionalidades estão as de geração de modelagens e análise 

da distribuição de espécies biológicas, de tal forma que se possa identificar padrões geográficos 

e ecológicos sobre as espécies. Para tanto, ele pode fazer uso de dois algoritmos: BIOCLIM ou 

DOMAIN, orientados para presença ou presença/ausência de indivíduos. 

Suas funções analíticas incluem: a) mapeamento da abundância e da diversidade de espécies 

em uma área pesquisada; b) mapeamento com base em características específicas pré-determinadas 
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pelo pesquisador; c) identificação de áreas com diversidade complementar; e) cálculos de 

autocorrelação espacial; f) extração de dados climáticos para todos os locais com base terrestre. 

 

Figura 3: Exemplo de modelagem de distribuição de espécies no Diva-Gis (Hijmans et al., 2012) 

  

Para o armazenamento e a geração de modelagens de distribuição de espécies, o Diva-Gis 

suporta os seguintes formatos de arquivos: 

a) Imagefiles: extensões .tiff, .jpg, e .mrSID. 

b) Data Base Files: extensão .dbf. São utilizados para importar e exportar dados em formato 

de planilhas. 

c) Shapefiles: extensão .shp, .shx. Refere-se a arquivos espaciais em configuração vetorial. 

d) Gridfiles: extensões .grd, .gri. Refere-se a arquivos espaciais em configuração 

matricial/raster.   

A importação de uma modelagem de distribuição de espécies pronta para o Diva-Gis só 

ocorrerá se o arquivo em questão estiver na extensão proprietária .dix (Diva Export File). Caso 

o usuário não disponha de um arquivo neste formato, ele terá de importar todos os arquivos que 

compõem a modelagem original separadamente, e gerar uma nova modelagem equivalente 

àquela que se desejava importar.  

Ao se pensar na possibilidade de utilizar o Diva-Gis como ferramenta para gerar 

modelagens de distribuição de espécies a serem armazenadas no WBCMS, esbarra-se diante 

de um empecilho: o software em questão (Diva-Gis) só permite a exportação da totalidade 

dos arquivos referentes às modelagens de distribuição de espécies em formatos de extensões 

proprietárias (.div ou .dix). 
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Neste contexto, é preciso relembrar que as modelagens inseridas no WBCMS precisam 

obedecer ao formato de sua instância de modelo definida pelo conjunto dos seguintes 

componentes (vide Figura 2): 

a) Dados e metadados das espécies referenciadas na modelagem; 

b) Dados e metadados dos algoritmos utilizados na modelagem; 

c) Dados e metadados dos pontos de ocorrência/ausência das espécies da modelagem; 

d) Dados e metadados das variáveis ambientais utilizadas na modelagem; 

e) Mapa resultante da modelagem de distribuição de espécies, bem como os metadados a 

ele referentes; 

f) Relatórios e índices de avaliação da modelagem. 

Quando se leva em consideração o formato do catálogo do WBCMS e o formato de saída 

dos arquivos gerados pela modelagem do Diva-Gis, percebe-se que, caso se intencione utilizar 

os arquivos de saída do Diva-Gis para a inserção da modelagem a que se referem no WBCMS, 

acabará ocorrendo incompatibilidade já que o formato de arquivo de exportação/salvo gerado 

pelo Diva-Gis só pode ser aberto e lido pelo próprio Diva-Gis.  

 

Maxent 

O MAXENT é programa de criação de modelagens de distribuição de espécies 

desenvolvido pelos pesquisadores Steven Philips, Miro Dudik e Rob Schapire, com o apoio dos 

Laboratórios de Pesquisa da AT&T, da Universidade de Princeton e do Museu Americano de 

História Natural. O programa opera com um algoritmo próprio e homônimo, baseado no 

método da máxima entropia. 

Como resultado da execução, o MAXENT exporta automaticamente para a pasta 

selecionada um conjunto de arquivos que contém: a) planilhas (.csv) e arquivos .asc com os 

dados das camadas ambientais utilizadas na predição; b) arquivos de imagens referentes aos 

gráficos e mapas resultantes da modelagem; e, c) uma página html com todos os dados e 

metadados utilizados na geração da modelagem. 

Além dos gráficos, tabelas e mapas de predição, a página html contém importantes 

informações que podem ser utilizadas para alimentar a instância de modelo do WBCMS como: 

nome da espécie, data de criação da modelagem, os nomes das variáveis ambientais 

utilizadas, os tipos de análise probabilística empregados, os endereços dos arquivos de 

entrada referentes aos pontos de ocorrência e camadas ambientais. 
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Figura 3: Exemplo de informações contidas em página html resultante de modelagem executada no MAXENT. 

Com base nos formatos de saída e nas informações disponibilizadas pelos resultados 

gerados pela execução da modelagem no MAXENT, concluiu-se que há compatibilidade entre 

o mesmo e a instância de modelo utilizada pelo WBCMS, uma vez que o catálogo do WBCMS 

aceita todos os tipos de arquivo utilizados como saída pelo MAXENT: .csv, .asc, .html, e .png.   

 

CONCLUSÕES 

De posse das informações apresentadas, chegou-se à conclusão de que, em relação aos 

softwares de modelagem de distribuição de espécies com que se realizou o estudo comparativo, 

a instância de modelo do WBCMS encontra-se plenamente compatível com o MAXENT, de 

forma que não é necessária nenhuma adequação para que o WBCMS possa receber arquivos de 

modelagens oriundos do MAXENT. E que, em relação ao DivaGis, tendo em vista que o mesmo 

é um software proprietário, sua compatibilidade com o WBCMS fica comprometida, sendo 

necessário um esforço conjunto entre os mantenedores do DivaGis e do WBCMS para que um 

plug-in seja desenvolvido. 
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RESUMO: Este documento propõe um modelo de antena wireless para conexão de rede 

confeccionada com materiais de baixo custo, visando amplificar o alcance do sinal dos 

computadores pessoais dos moradores da vizinhança no entorno do IFBA – Campus Conquista, 

permitindo que os mesmos tenham condições de fazer uso do ponto de acesso público presente 

no instituto, e assim colaborar para o processo de inclusão digital destas pessoas. Esta antena 

terá seu corpo construído por sobre latas de metal, ou no mínimo com revestimento interno 

metálico, e se conectarão às máquinas via USB ou por meio de roteadores sem fio. Este trabalho 

também foi desenvolvido como forma de incrementar a experiência didática da prática na 

disciplina de Redes de Computadores do Curso Técnico em Informática do campus. 

Palavras–chave: antena wireless, baixo custo, antena de lata 

 

CONSTRUCTING LOW COST ANTENNAS TO DIGITAL INCLUSION OF THE 

NEIGBORHOOD OF IFBA – CAMPUS CONQUISTA 
 

ABSTRACT: This paper proposes a model antenna for wireless network connection made with 

low cost materials, aiming to amplify the signal range of personal computers of the residents 

of the neighborhood surrounding the IFBA - Campus Conquista, allowing them are able to 

make use of public access point in this institute, and thus contribute to the process of digital 

inclusion of these people. This antenna will have a body constructed of metal cans, or at least 

with metallic lining, and connect the machines via a USB or through wireless routers. This work 

also was developed to increment the didatic experience on the Computer Network curricular 

component workshop class on the Curso Técnico em Informática. 

KEYWORDS: wireless antenna, low cost, can antenna 

 

INTRODUÇÃO 

 A conectividade dos usuários à Internet já se incorporou no dia a dia dos mesmos de 

maneira intensa, vide os fenômenos de socialização virtual das redes sociais, bem como os 

repetidos incrementos de vendas dos smartphones, telefones dotados de capacidade de 

navegação, além da prometida infra-estrutura de TV digital, que já funciona em algumas regiões 

metropolitanas do país. Uma vez que um dos requisitos fundamentais para aquilo que se 
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conhece como inclusão digital29 é a conexão com a Internet, seja ela via doméstica ou por meio 

dos telecentros, algumas iniciativas das esferas de governo – municipal, estadual e federal – 

chamam a atenção pela pulverização deste acesso: as Cidades Digitais30. 

Vitória da Conquista foi selecionada31 no ano de 2012 para ser uma das cidades da Bahia 

a serem contempladas com a infra-estrutura do projeto Cidades Digitais, onde será 

disponibilizada não somente a conexão de alta velocidade à rede, por meio de enlaces de fibra 

óptica que percorrerão a cidade interligando instituições de ensino e de administração pública, 

como também os ativos de rede que comporão as inter-conexões destes enlaces. 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia – IFBA – Campus Vitória 

da Conquista tem como missão a formação do cidadão histórico-crítico com conteúdo técnico-

científico para que possa atuar no mercado de trabalho em nível técnico ou em nível superior. 

Oferece cursos em modalidades de nível médio-técnico (integrada, subsequente e Proeja) e 

superior, com bacharelados, licenciaturas e pós-graduação. Sua localização geográfica leva em 

consideração a vulnerabilidade social de sua vizinhança, incentivando um vetor de melhoria de 

qualidade de vida para os moradores de seu entorno. 

Uma vez que a estrutura da rede do projeto Cidade Digital estiver funcionando 

plenamente, haverão pontos de acesso públicos em diversas partes da cidade, um deles no 

próprio IFBA, servindo à comunidade. Aqueles que possuírem computadores com dispositivos 

de conexão sem fio (wireless) poderão fazer uso do mesmo com facilidade, desde que estejam 

ao alcance do seu sinal. Aqueles que não possuírem tal dispositivo, ou mesmo estejam além do 

alcance do seu sinal, poderão ser atendidos pela iniciativa proposta neste trabalho, que visa 

construir, com o menos custo possível, antenas que permitam conexão ou amplifiquem o 

alcance de dispositivos dos computadores pessoais da vizinhança. 

As documentações mais amplamente difundidas estão localizadas disponíveis online, 

com tutoriais que discutem sobre a natureza da tecnologia, bem como algumas soluções, e 

implementações diversas com materiais idem. 

Em [1], [2] e [3] são propostas soluções voltadas para a utilização de latas de batatas-

fritas, e com o sensor de captação confeccionado com cabo coaxial, utilizando-se de conectores 

                                                           
29 http://www.mc.gov.br/o-ministerio/secretaria-de-inclusao-digital 
30 http://dev.inclusaodigital.gov.br/programas/cidades-digitais/ 
31 http://www.pmvc.ba.gov.br/v2/noticias/vitoria-da-conquista-e-contemplada-com-o-projeto-piloto-cidades-

digitais/ 
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SMA para fixação no fundo. A ideia de se reduzirem os custos na aquisição dos componentes 

permitem que proponhamos um modelo que reduza a necessidade deste conector. 

Em [4], [5] e [6] são propostas soluções utilizando latas metálicas de achocolatado, que 

diferem pouco dos modelos propostos nas soluções anteriores, e não implicam em desempenho 

significativamente diferente de captação de sinal.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Proposta do trabalho 

 A construção das antenas de baixo custo parte de um mesmo princípio: utilizar-se de 

latas cilíndricas de comprimento aproximado de 20cm como corpo. O requisito para a utilização 

destas latas é que sejam totalmente de metal – alumínio ou aço – ou que, no mínimo, possuam 

o interior revestido laminado, sem veios internos. Podem ser reaproveitadas para este fim latas 

de achocolatado ou de batatas-fritas comumente encontradas no mercado alimentício. Esta 

estrutura cilíndrica tornará a antena direcional, ou seja, precisará se posicionar voltada na 

direção do ponto de acesso. Ser composta de metal ou seu interior laminado terá como objetivo 

captar melhor o sinal eletro-magnético do qual é composta a transmissão sem fio. 

Poderão ser usadas duas estratégias para a confecção. A primeira utiliza um adaptador 

wireless USB como instrumento de captação interior ao corpo da antena. Para tanto, é 

necessário que o mesmo seja desmontado de seu envólucro plástico, deixando exposto seu 

circuito e, por consequência, seu sensor de captação, e posicionado fixado no interior da lata, é 

ligado por meio de um cabo extensor até o computador. A segunda estratégia envolve um pouco 

mais de manipulação de cabos e conectores, pois é preciso usar um cabo coaxial padrão, 

facilmente encontrado em casas de materiais elétricos, que terá uma de suas pontas 

desencapadas e inseridas no interior da lata, servindo de captador, e a outra afixada a um 

conector RP-SMA32 para ser utilizada em um adaptador USB wireless que possua antena omni-

direcional, esta removida para a utilização da nova antena direcional. Esta última solução 

poderá também ser utilizada para ligar a nova antena a roteadores wireless, caso haja mais 

computadores próximos compartilhando a conexão. 

 

                                                           
32 http://www.seguridadwireless.net/hwagm/galeria-conectores.html 
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Figura 18. Tipos de latas que podem ser usadas como corpo da antena. IFBA, 2016. 

 

Execução do projeto 

Todos os computadores fabricados nas últimas duas décadas possuem conectores do 

tipo Universal Serial Bus, ou USB, que será utilizado em qualquer um dos modelos de antena 

que propomos. Também será necessária a aquisição, para ambos os casos, de um dispositivo 

adaptador wireless compatível com USB. Estes dispositivos, no varejo, saem por cerca de 

R$40,00. A diferença entre as estratégias dos modelos variará pouco, e não implicará em 

aumento significativo de gasto. 

O primeiro modelo necessitará do adaptador USB sem antena externa acoplada, uma 

vez que ele possui uma antena interna. Sua fixação na lata será feita depois de ter sido removida 

sua capa protetora plástica, expondo seus circuitos e reduzindo os obstáculos para a captação 

do sinal. Sua posição deverá ser no terço final da lata, próximo ao fundo, por meio de uma 

furação no corpo do cilindro, deixando seu conector para fora, fixado com cola quente. Ligado 

por meio de um cabo extensor ao computador, adquirível por menos de R$5,00, está pronta 

para uso. 

 

 

Figura 19. Adaptador USB sem capa e extensor USB. IFBA, 2016. 
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O segundo modelo necessitaria do adaptador USB com antena externa acoplada, que 

será removida e substituída pela nova antena. Sua acoplagem se dá por um conector RP-SMA, 

que deverá ser adquirido (macho) junto com um pedaço de cabo coaxial padrão, facilmente 

encontrável em lojas de materiais elétricos. Uma ponta do cabo deveria ser desencapada e 

fixada por meio de furação no terço final da lata, próximo ao fundo. Apenas o núcleo do cabo 

deve ser usado, e não sua malha metálica protetora. A ponta poderia ser fixada na lata com cola 

quente ou solda – procedimento que deve ser efetuado por quem tenha prática. A outra ponta 

deveria ser conectorizada ao RP-SMA macho, procedimento de fácil realização, visto que os 

encaixes são de rosca. O adaptador USB se conectaria no computador, e receberia a nova 

antena, e ficariam pronto para o uso. 

 

 

Figura 20. Adaptador USB com conector para antena externa e conector RP-SMA. IFBA, 2016. 

   

 

Figura 21. Antenas construídas para o experimento. IFBA, 2016. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Para verificação do alcance, capacidade de captação de sinal e da amplificação do mesmo, 

pode-se ser utilizada a ferramenta iwlist, presente em sistemas operacionais Unix-like, que 

apresenta um monitor de atividade de redes disponíveis, qualidade de sinal e potência. Para este 

experimento, foram montadas antenas apenas do primeiro modelo. 

O procedimento de validação consistiu na coleta de níveis de sinal em quatro séries com 

três amostras em cada série. A primeira série foi coletada apenas utilizando o adaptador USB 

sem antena e sem direcionamento atuando de forma omni-direcional. A segunda série foi 

coletada utilizando o adaptador já acoplado na antena, desta vez direcionando para um access-

point de posição conhecida. A terceira série foi coletada nos mesmos moldes da segunda, apenas 

direcionando a antena no sentido oposto da série anterior (180 graus). Na quarta e última série 

se repetiu o processo da segunda série, porém otimizando o direcionamento, com eliminação 

de algumas barreiras. O resultado analítico destas coletas está apresentado na Tabela 1 a seguir. 

Tabela 1. Séries de amostras de qualidade de sinal. IFBA, 2016. 
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Figura 5. Qualidade de Sinal Média (%). IFBA, 2016. 

 

CONCLUSÕES 

 Qualquer que seja o modelo, posicionando-o voltado para fora do ambiente fechado, 

obtem-se mais sinais de redes disponíveis. Seu alcance será amplificado em relação a antenas 

internas dos computadores portáteis, por exemplo, e certamente maior que os alcances dos 

adaptadores USB usados para a construção das mesmas. 

Em ambos os casos, o custo de construção da antena fica em torno de R$50,00, 

considerando os preços dos adaptadores USB, cabos e conectores. Este custo pode cair, 

considerando eventuais descontos provenientes de compras em grandes quantidades, ou mesmo 

financiadas por iniciativas que apoiem projetos de inclusão digital, garantindo assim o 

fornecimento destes equipamentos para a comunidade. Em comparação para a solução de 

mercado, somente a antena direcional tem o preço em torno de R$50,00, sem os adaptadores 

USB para conexão. 

A experimentação realizada com o segundo modelo indicou ganho de desempenho em 

nível de sinal e na qualidade da relação sinal/ruído. Ainda atestou o isolamento em relação a 

redes para as quais não havia interesse, proporcionando redução de interferência. 
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RESUMO: Este artigo tem por objetivo descrever os procedimentos adotados no projeto de 

pesquisa “Utilização de resíduos sólidos na construção de coletor de energia solar para 

aquecimento de água em comunidades de baixa renda”, e também demonstrar os resultados 

obtidos para solucionar os problemas de abastecimento de energia no Campus Vilhena, por 

meio da instalação de um aquecedor solar que foi produzido com resíduos sólidos, 

especificamente com garrafas pet e caixas de leite tetra pak¹, os quais foram coletados no 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia – Campus Vilhena, por meio de uma 

campanha de conscientização para ações sustentáveis entre docentes, discentes e técnicos. Em 

um segundo momento, o aquecedor foi construído com auxilio e parceria do setor terceirizado 

de serviços gerais do Campus Vilhena. Posteriormente instalou-se o aquecedor ao lado do 

complexo esportivo do IFRO-VHA, chegando-se aos resultados esperados, demonstrando que 

é viável a utilização do aquecedor solar pelas medições realizadas de temperatura ambiente e 

da água. E que realmente o uso do aquecedor reduz o consumo de energia elétrica mesmo em 

dias de chuva ou tempo nublado, porém com menor eficiência nesses dias. 

Palavras–chave: Desenvolvimento, energia renovável, reciclagem, sustentabilidade 

 

SOLAR ENERGY COLLECTOR CONSTRUCTION IN IFRO - CÂMPUS VILHENA 
 

ABSTRACT: This article aims to describe the procedures adopted in the research project "Use 

of solid waste in the collector building solar energy for water heating in low-income 

communities," and also demonstrate the results to solve the power supply problems Vilhena 

on campus, through the installation of a solar heater which was produced with solid waste, 

specifically with pet bottles and milk cartons tetra pak¹, which were collected at the Federal 

Institute of Education, Science and Technology - campus Vilhena through an awareness 

campaign for sustainable actions between teachers, students and technicians. In a second 

step, the heater was built with the help and partnership of the outsourced sector of general 

services of the Vilhena campus. Later settled the heater, reaching the expected results, 

demonstrating that it is feasible to use the solar heater by measurements of ambient 

temperature and water. And who actually use the heater reduces power consumption even 

on rainy days or cloudy, but less efficiently in those days. 

KEYWORDS: heat development, recycling, renewable energy, sustainability 

 

INTRODUÇÃO 

O campo da sustentabilidade, reciclagem e energia renovável está abrindo a cada dia 

melhores caminhos para a produção de novos bens de consumo que possibilitam um menor 

impacto e a não agressão ao ambiente parcialmente ou totalmente. 

mailto:marisa.rodrigues@ifro.edu.br
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 Com este intuito, foi pensada, projetada e executada a construção de um coletor solar 

com um manual de construção da empresa CELESC – Centrais Elétricas de Santa Catarina, que 

além de ecológico, tem um baixo custo tanto na mão de obra, como nos materiais necessários 

para execução. Conforme descrito abaixo, os: 

Estudos científicos comprovam que o aquecedor solar construído a partir de material 

reciclado é altamente eficiente e, além de ecologicamente correto, já se configura 

em uma alternativa de renda para muitas famílias, devido à iniciativa da Empresa 

(Celesc) em envolver essas famílias na obtenção da matéria-prima e na produção dos 

aquecedores. Desenvolvido desde 2005, o Energia do Futuro vai aos poucos 

conquistando cada vez mais apoio de diversas instituições e, com isso, renovando 

continuamente nosso compromisso com as gerações futuras, com a construção de 

uma sociedade justa, feliz e com acesso a todos os seus recursos ambientais e 

culturais preservados. (CELESC, 2009, p. 3) 

Deste modo que, iniciou-se a pesquisa sobre o uso de energia limpa e renovável, com um 

grupo de dois professores, um da área das ciências da natureza, mais especificamente da 

disciplina de física e o outro da área das ciências exatas a matemática, e também com auxílio 

de estudantes da área de edificações. 

A base teórica para compreender o mecanismo de operação do aquecedor solar se firma 

sob os pilares da termologia e energia renovável, neste caso a energia solar, que é uma fonte 

limpa e inesgotável de energia presente abundantemente na região norte. 

O funcionamento do aquecedor se dá a partir de princípios físicos, conhecidos como processos 

de transferência de calor, que são: condução térmica, convecção térmica e radiação térmica. 

Este artigo tem como objetivo demonstrar a experiência realizada no Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia Campus Vilhena (IFRO-VHA) sobre o uso do 

aquecedor solar, para suprir as necessidades de reaproveitamento de resíduos sólidos, 

usufruirão de energia e a economia de recursos no campus através do projeto de pesquisa 

voltado para a sustentabilidade da comunidade escolar. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Como se utilizou o manual de construção de um coletor solar da empresa CELESC, os 

materiais necessários para a construção do coletor estão listados no manual e descritos abaixo. 

Foi usada uma caixa d’agua de 310 litros, quatro registros esfera em PVC - soldável 25 

mm cinco flanges em PVC p/caixa d’água 25 mm, com rosca interna, uma torneira bóia de 25 

mm, com tomada para mangueira, 80 Conexão "t" em PVC 20 mm, seis conexões "t" em PVC 

25 mm, quatro buchas de redução em PVC - 25 mm p/20 mm, quatro luvas l/r em PVC de 25 

mm, dois tampões em PVC c/rosca externa de 25 mm, três luvas soldáveis em PVC 25 mm, 

quatro tampões em PVC (cap soldável) 20 mm, dois adaptadores em PVC cola/rosca 25 mm, 
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dois joelhos em PVC 90° 25 mm, seis curvas em PVC 90° 25 mm, seis uniões soldável em PVC 

25 mm, 18 metros de tubo soldável em PVC, 25 mm (coletores à caixa), 54 metros de tubo 

soldável em PVC 20 mm, oito metros de Tubo em PVC p/esgoto 40 mm, uma fita crepe 19 

mm, dois quilogramas de tinta esmalte sintético preto fosco, um litro de solvente, um rolo para 

pintura com 10 cm (lã), uma cola para PVC com pincel - pote com 175g, uma fita de alta fusão 

(rolo grande), um arame zincado e encapado n°16 (Utilizado para fixar alambrados), uma fita 

veda rosca ½, uma lixa d’água gr.100, uma bóia para caixa de descarga, uma bóia para caixa de 

descarga, 220 unidades de caixas de leite longa vida (caixa retangular), 240 unidades de garrafas 

pet (Coca, Pepsi, Sukita, Fanta etc.) 

Quanto à montagem do coletor solar, teve início na divisão do mesmo em fases, para 

melhor execução e alcance dos objetivos traçados. Na primeira fase, foi implantado em um 

bairro previamente analisado locais de coleta para as garrafas pets e as caixas de leite. Na 

segunda fase foi realizada a limpeza e seleção do material recolhido. Em seguida realizou-se 

corte e pintura dos tubos e a montagem do coletor. Os tubos das colunas do coletor solar foram 

cortados de acordo com um gabarito de 105 cm de comprimento. Em cada tubo encaixou-se 

cinco garrafas formando fileiras, que juntas, formaram o coletor. No total utilizou-se 40 fileiras 

com distanciamento de 8 cm feito com tubos de 20 mm de diâmetro. Sucessivamente efetuou-

se a montagem da caixa d’água para o fornecimento de água quente e fria: com a entrada de 

água da rede no coletor, retorno da água para o coletor solar e novamente a saída de água quente 

para consumo. Progressivamente determinou-se o local de instalação e as distâncias da caixa 

até os coletores e os pontos de consumo. Foi tomado o cuidado de jamais utilizar tubos e 

conexões com menos de 25 mm na instalação dos coletores até a caixa. Nos projetos com mais 

de 400 garrafas, devemos aumentar esse diâmetro para 32 mm. 
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Figura 01: Montagem do módulo do coletor solar. 

Autor: LIMA, M. R. de, 2014. 

 

Sobre o funcionamento do coletor: a luz do Sol incide sobre o aquecedor por radiação, 

atravessa a parede de plástico da garrafa pet, incide sobre a caixa de leite e a tubulação pintada 

de preto fosca, é reemitida na forma de onda infravermelha e fica aprisionado dentro do módulo, 

assim o calor das ondas é conduzido para a água que passa pela tubulação dentro do módulo e 

por convecção térmica a água quente sobe para a caixa d’água e fica disponível para uso.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As primeiras etapas foram cumpridas com êxito. Realizamos visitas ao bairro Barão de 

Melgaço localizado em frente ao IFRO, onde fizemos entrevistas com moradores do bairro e 

coletamos uma pequena parte de garrafas pets e de caixa de leite; o restante foi coletado no 

próprio campus, pois a maioria das casas visitadas tem poucos moradores e baixo consumo 

de refrigerante.  

A pesquisa procurou identificar também a quantidade de resíduos produzidos pela 

comunidade escolar e conseguimos coletar em média 15 garrafas pets por semana. Já as caixas 

de leite deram pouco trabalho para coleta. 
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Findando a etapa de coleta efetuamos o corte dos pets, tubulações internas do coletor 

solar, pintura de tubulações internas do coletor solar, montagem dos módulos do coletor solar 

e da tubulação interna da caixa d’água. 

O aquecedor solar foi instalado nas dependências do Campus Vilhena, ao lado da 

piscina onde está sendo usado pelos alunos após as aulas de natação. Na fase de conclusão, 

foram realizadas as medições de temperatura, e os dados colhidos estão registrados abaixo 

por meio de gráficos (Figuras 02 e 03). Verificou-se que mesmo em dias de céu nublado o 

aquecedor apresenta temperatura viável para banho, porém com menor eficiência. 

 

 
Figura 02: Gráfico da temperatura em função do tempo dia 24 de julho de 2014 

 

temperatura da 
água (°C)

Horário da medição(h)

Gráfico da temperatura em função do tempo 
data da medição 24/07/2014

Céu claro pela manhã e tempo nublado à tarde
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Figura 03: Gráfico da temperatura em função do tempo do dia 29 de julho de 2014 

A medida da temperatura foi realizada de forma direta , por meio de termômetro de 

mercúrio analógico graduado na escala Celsius, com numeração de 0º a 100º C e uma porção  

de água retirada diretamente da caixa d’água. 

 

CONCLUSÕES 

A temperatura ideal para o banho fica em torno de 32 a 36 graus Celsius. Usamos uma 

ducha com vazão de água em média 50 litros de água em 5 minutos.  Para banhos de 5 minutos 

a caixa de 250 litros que utilizamos no projeto tem a possibilidades de cinco banhos por caixa. 

Os gráficos mostram que das 10h às 20h em dias claros a temperatura da água ficou em torno 

de 35 a 45°C e em dias nublados no mesmo horário sofreu uma queda de temperatura, mas 

ainda gerou temperatura da água favorável ao banho que fica na faixa de temperatura dos 32 a 

36°C. 

A partir das 7h já verificamos aumento da temperatura em dias claros. Após 18h, no 

mês de agosto em dias ensolarados, é que o coletor atingiu a temperatura máxima. Mesmo em 

dias nublados, haverá algum rendimento e, lógico, economia parcial de energia elétrica. A 

eficiência desse tipo de coletor solar depende exclusivamente do dimensionamento do sistema. 

Considera-se, assim, uma garrafa para cada litro d’água a ser aquecida.  R N O 

temperatura da 
água (°C)

Horário da medição(h)

Gráfico da temperatura em função do tempo 
data da medição 29/07/2014

Céu claro
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RESUMO: É notável a dificuldade da maioria dos alunos em compreender, acompanhar e 

aprender a disciplina de química, resultando, na maioria das vezes, em baixo desempenho e 

maus resultados obtidos pelos discentes. Visando melhorar o processo de aprendizagem na 

disciplina de química e criar uma experiência rica para o usuário, independente do dispositivo 

de acesso foi realizado o desenvolvimento de um site responsivo contendo fórmulas, revisão 

dos conceitos, vídeos, imagens, fórmulas interativas para cálculos e exemplos dos principais 

assuntos de química abordados no ensino médio. O site foi desenvolvido na linguagem HTML 

que é a principal linguagem para a construção de sites, pois permite a utilização em diferentes 

plataformas. Desta forma, espera-se que com o uso do site desenvolvido os usuários 

melhorem a aprendizagem na disciplina de química e auxiliem aqueles que estão se 

preparando para exames, como por exemplo, o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM).  

Palavras–chave: estudo, química, site, alunos, usuários. 
 

Construction of the online chemical site (Quion) to aid in chemistry study 

 

ABSTRACT:  It is remarkable the difficulty of most students to understand, follow and learn 

discipline, resulting most often in poor performance and poor results obtained by students. 

To improve the learning process of chemistry discipline and create a rich user experience, 

regardless of the access device, it was performed construction of a responsive site containing 

formulas, revision of concepts, videos, images, interactive formulas for calculations and 

examples of major chemical issues addressed in high school. It was initially performed a field 

and interviews with high school students research to analyze the acceptance and the 

difficulties of student learning in the discipline of chemistry, field research and assisted 

interviews in determining the main issues that students have difficulty with discipline. The site 

was developed in HTML language is the primary language for building sites, as it allows the 

use on different platforms. Thus, it is expected that with the use of the site developed users 

improve learning in the chemistry discipline and assist those who are preparing for exams, 

such as the National High School Exam (ENEM). 

KEYWORDS: study, chemistry, site, students, users. 
 

INTRODUÇÃO 

O ensino de química deve possibilitar aos alunos a compreensão das transformações 

químicas que ocorrem no mundo, para que estes possam julgá-la, com fundamentos, as 

informações adquiridas na mídia, na escola, com pessoas, etc. Mas o atual sistema de 
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educação passa por diversas dificuldades. Muitos alunos se apavoram ao ouvir falar em 

química, esse preconceito da comunidade estudantil como um todo tem fundamentado 

diversas pesquisas, debates e desenvolvimentos de novas metodologias, visando tornar a 

aprendizagem de química participativa e eficaz (SILVA, 2013). A Química é considerada pelos 

alunos uma disciplina de difícil compreensão e abstração, gerando, resistência na 

aprendizagem, assimilação de conceitos e aplicabilidade no cotidiano. Em uma pesquisa 

realizada pelo portal G1, a disciplina de química foi uma das áreas em que os estudantes 

tiveram maior dificuldade no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) aplicado em 2015. 

O processo de transição que vem ocorrendo no âmbito educacional, devido ao grande 

desenvolvimento tecnológico, torna o uso de meios eletrônicos, como computadores, 

celulares tablets, uma ferramenta didático-pedagógica de apoio no processo ensino-

aprendizagem. A utilização de meios eletrônicos para o ensino pode se tornar mais eficiente 

se uma interface apropriada, entre o aluno e a máquina, estiver disponível, fazendo com que 

o aluno possa aprimorar sua estrutura cognitiva (FREITAS et al., 2008). A inclusão da 

informática no meio educacional é tida como um instrumento que pode contribuir para a 

melhoria do processo ensino-aprendizagem, por ser uma ferramenta de auxílio para uma 

melhor assimilação do conhecimento (MACHADO et al., 2014).  

O uso da tecnologia, da internet, de sites e aplicativos tem mostrado ser eficiente não 

só na compreensão de conceitos, mas também por despertar o interesse na área, fazendo 

com que professores e alunos se sintam desafiados e adotem uma produção mais colaborativa 

em salas de aula. Quando impulsionados a atuarem com novos equipamentos ou recursos, os 

alunos e até mesmo professores são levados ao desafio e buscam conhecer mais. 

A experiência dos alunos com a química vista em sala de aula deve possibilitar 

principalmente a compreensão das transformações químicas que ocorrem no cotidiano. 

Porém, o sistema de ensino atual não está sendo totalmente explorada e os recursos 

utilizados, na maioria das vezes, são somente os livros didáticos (SILVA, 2013). 

Os recursos para estudar estão cada vez mais interessantes e de atributo positivos. 

Existem vários sites de qualidade, que estão no mercado como um meio a mais de estudo. O 

Quion está agora entre esses sites e apresenta um conteúdo de ótima qualidade e fácil 

compreensão. Para não cometer as mesmas falhas que outros sites similares apresentam, o 

processo de desenvolvimento do Quion passou por todo um planejamento antecipado. Foram 
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analisados os sites concorrentes, o público alvo e principalmente a qualidade do conteúdo e 

a partir do levantamento dos principais pontos positivos e negativos. 

  

MATERIAL E MÉTODOS 

O desenvolvimento do site química online (Quion) é voltado principalmente para os 

estudantes do ensino médio e para aqueles que estão se preparando para as provas do ENEM. 

Inicialmente foi realizada uma pesquisa de campo através de questionários e entrevistas com 

alunos do Instituto Federal de Alagoas e de escolas públicas e particulares da cidade de 

Arapiraca. Através desta etapa inicial foi possível encontrar as principais dificuldades dos 

alunos em relação à disciplina de química. Finalizadas as etapas de entrevistas e questionários, 

foi realizada uma pesquisa bibliográfica com os principais autores da área de química com o 

intuito de preparar resumos dos principias assuntos cobrados na disciplina de química. 

Para a construção do site foram utilizadas a linguagem de programação Javascript, e as 

linguagens de marcação CSS e HTML. A primeira etapa da construção foi à criação do layout e 

a sua formatação, para isso foram utilizados os programas Adobe Dreamweaver CC e 

Notepad++, utilizando as marcações em HTML e CSS, que deram forma e estilo ao site. Em 

seguida iniciou-se a programação em Javascript que definiu o comportamento das 

funcionalidades do site. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Com as respostas obtidas, a partir dos questionários aplicados nas escolas públicas e 

privadas da cidade de Arapiraca foram realizadas análises do perfil dos discentes. O 

questionário foi aplicado nas escolas e contém os assuntos que são cobrados na disciplina de 

química no ensino médio. Os alunos que participaram da pesquisa assinalaram o grau de 

dificuldade em cada assunto descrito no questionário. O questionário possuía os seguintes 

campos para ser preenchido: idade, sexo, o grau de dificuldade em aprender a disciplina de 

química, que poderia ser caracterizado em uma escala de 1 a 5, sendo 1 para extremamente 

fácil, 2 para fácil, 3 para razoável, 4 para difícil e 5 para extremamente difícil. Além disso, 

continha 19 assuntos que são os mais cobrados para o ENEM, avaliando-os em uma escala de 

1 a 5 ou com as opções de não estudei e não lembro. 

 Baseado nas respostas obtidas com os questionários foi identificado que 71% dos 

alunos consideram a disciplina de química difícil (Figura 1) e como pode ser observado na 
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figura 3, dos 71% dos alunos que consideram a disciplina de química difícil 76 % são alunos de 

escolas públicas e 24 % de escolas particulares. 

  

 

Figura 1. Grau de dificuldade dos discentes na disciplina de química. 

 

 

Figura 2. Distribuição do grau de dificuldade na disciplina de química em instituições públicas e 

particulares. 

 

Avaliando a dificuldade da disciplina com relação ao gênero dos alunos é possível 

verificar que os discentes do gênero feminino, em comparação com as instituições públicas e 

particulares, que estudam em escolas públicas sentem mais dificuldade do que os discentes 

da mesma idade de escolas particulares. Quando foi avaliada a dificuldade na disciplina pela 

idade dos alunos pode ser observado que há uma tendência aos alunos sentirem mais 

dificuldade com idade de 17 anos. A maioria dos alunos nesta idade está cursando o terceiro 

ano do ensino médio que possui química orgânica como um dos assuntos da grade curricular 

do aluno (Figura 3). A figura 4 apresenta os dados obtidos com a aplicação dos questionários 
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aos discentes e dos 19 assuntos selecionados no questionário da pesquisa, é possível verificar 

os seis assuntos selecionados como difícil pelos discentes. O conteúdo considerado mais difícil 

em química foi o assunto de química orgânica. 

 

Figura 3. Distribuição da dificuldade dos alunos por idade. 

 

 

Figura 4. Distribuição dos assuntos que apresentam maior nível de dificuldade em química. 

 

A figura 5 apresenta as dificuldades na disciplina de química distribuída por série do 

ensino médio, pode ser observado que as séries consideradas mais difíceis são os primeiros e 

terceiros anos. A dificuldade na turma do primeiro ano pode ser associada ao primeiro contato 

do discente com a disciplina de química e na turma do terceiro ano à dificuldade dos discentes 

em química orgânica observado na figura 4. 

 

2%

24%

42%

22%

8%

15 anos 16 anos 17 anos 18 anos 19 anos
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Figura 5. Distribuição da dificuldade por série dos discentes. 

 

A figura 6 apresenta um print da página inicial do site que foi hospedada no GoDaddy 

com endereço www.quion.com.br. No tópico principal, na margem superior, estão listados os 

principais tópicos do site: conteúdo, exercícios, ENEM, sugestões, fale conosco e sobre. No 

tópico conteúdo estão inseridos os assuntos de química divididos por turma. No tópico 

exercícios estão listados exercícios da disciplina de química organizados por assunto. No tópico 

ENEM estão listados os conteúdos mais cobrados e as questões de química de provas dos anos 

anteriores da prova do ENEM. O tópico sugestões apresenta uma lista de sites similares e 

canais de vídeos no YouTube para auxiliar os discentes. O fale conosco apresenta um canal 

para o usuário manter contato com a equipe caso tenha alguma dúvida e o tópico sobre 

apresenta informações sobre o site e os desenvolvedores. Em todas as páginas dos assuntos 

postados no site na margem inferior contém as referências bibliográficas, um link que levará 

o usuário aos exercícios do assunto em questão e um espaço, no final da página, para 

comentários dos usuários. 
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Figura 6.  Página inicial do site Quion. 

 

CONCLUSÕES 

Uma abordagem como a do site Quion facilita a percepção e a compreensão da 

disciplina, auxiliando-os de forma prática e dinâmica. Um site interativo, com uma leitura 

atraente, perceptível e interativa, pode ser explorado em sala de aula no ensino de química e 

estudo para vestibulares, com conteúdos como: ligação química, tabela periódica, soluções, 

ácidos, separação de mistura e outros, e proporcionar uma nova experiência.  Todo 

conhecimento precisa inicialmente ser entendido e ter um significado, por isso se torna 

necessário que os educadores foquem sempre em trabalhar a importância dos conteúdos e 

procurar explicá-los da forma mais dinâmica possível. 
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RESUMO: O presente artigo relata um trabalho conjunto realizado entre bolsistas ID, do PIBID-

IFBA, campus Salvador. Por meio de pesquisas e estudos de publicações inerentes ao contexto 

da Educação Matemática no Ensino Médio, nos propusemos a inovar no processo de avaliar, 

propondo diversificações do mesmo. A proposta se baseia em abordagens diferentes que 

reflitam, inclusive, a dinâmica das aulas. Assim, pontuamos neste trabalho, atividades 

avaliativas desenvolvidas ao longo do ano letivo. A nossa ideia era nos colocarmos no lugar 

dos nossos estudantes, e pensarmos de qual maneira gostaríamos de ter sido avaliado no 

ensino médio. E foi a partir dos resultados e reflexões que buscamos ressignificar a avaliação 

matemática, apresentada na sua forma técnica, para um olhar ampliado e conectado com a 

realidade de um mundo que pulsa, de forma dinâmica, fora do espaço da sala de aula, no qual 

a matemática estabelece diversas relações e conexões. Esse foi o início da nossa jornada nos 

desafios da docência. 

Palavras–chave: PIBID - Matemática, avaliação, processo, inovação, diversificação. 

 

COLLABORATIVE PROPOSALS FOR CONTRIBUTIONS IN EVALUATION IN 

MATHEMATICS CLASSES 

 

ABSTRACT: This paper reports a joint work between supervisor and scholarship ID, PIBID - 

IFBA, campus Salvador. Through research and study publications inherent to the context of 

mathematics education and high school, set out to innovate in the act of evaluating, proposing 

diversifications of it. The proposal is based on different approaches that reflect, including the 

dynamics of the classes. So, we pointed this work, evaluative activities throughout the school 

year. Our idea was to put ourselves in the place of our students, and we think that way we 

would have been evaluated in high school. And, it was from the results and discussions that 

seek to reframe the mathematical evaluation within your technical way, for an enlarged view 

and connected with the reality of a world that pulsates, dynamically, outside the classroom 

space, in which mathematics establishes various relationships and connections. That was the 

beginning of our journey on the challenges of teaching. 

KEYWORDS: PIBID – mathematics, evaluation, process, innovation, diversification. 
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INTRODUÇÃO 

O ato de avaliar consiste na coleta, análise e síntese de dados, mas, diferente da 

verificação, vem acompanhada por um juízo de valor e norteia o objeto em caminhos possíveis 

em que se dinamize tal ação. E, por entendermos que avaliar não deve ser visto como o ato, 

mas o processo, é que investimos nosso tempo em pesquisar, estudar e discutir publicações 

acerca do tema, para construir propostas que avaliassem o processo de ensino-aprendizagem da 

matemática pelos estudantes, em consonância com a importância da ação contínua do avaliar.  

Logo, o presente artigo versa sobre a observação feita por um grupo PIBID - Matemática, 

do IFBA, campus Salvador, composto por sete bolsistas de iniciação a docência (ID) e uma 

supervisora que atua como professora do ensino médio e também na Licenciatura em 

Matemática. Ao propor uma discussão sobre a aprendizagem pelo olhar crítico das avaliações 

aplicadas aos discentes de uma turma do 3º ano do Ensino Médio Integrado do IFBA de 

Automação e Eletrônica, em consonância com os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino 

Médio (1997), estas tem a finalidade de revelar fragilidades e lacunas, pontos que necessitam 

de reparo e modificação por parte do professor. Para tal, algumas observações começaram a ser 

feitas com base nas ideias de Lorenzato (2006), que afirma, "onde na prática pedagógica, 

conhecer o aluno possibilita que se evitem erros didáticos graves"; e, quando o professor 

consegue identificar a causa do erro, ele planeja a intervenção adequada para auxiliar o aluno a 

avaliar o caminho percorrido. 

Assim, espera-se aferir a qualidade do processo de construção do conhecimento, o qual 

ocorre por intermédio de instrumentos avaliativos diversificados, buscando agregar novas 

perspectivas para a aprendizagem, para que o estudante seja instigado, provocado, por meio de 

propostas que revelem a sua potencialidade. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O estudo e o processo investigativo se deram em duas turmas do 3º ano do ensino médio, 

do curso Integrado, do IFBA, campus Salvador, sendo mediada pela professora da turma e 

também supervisora do PIBID, em parceria com seus orientandos. O processo didático para 

construção do conhecimento em matemática nas turmas supracitadas, ocorridas no ano letivo 

de 2015/2016, foi verificado por meio de avaliações mediadoras, nas quais buscamos trabalhar, 

o que segundo Hoffmann (2009) seriam as três dimensões do ato avaliativo: análise de 

experiências vividas, respeito à sensibilidade do professor e aprofundamento teórico.  

Entende-se análise das experiências vividas o que o estudante traz na sua história, 

enquanto discente que interviram ou influenciaram sua construção social como cidadão. E, 
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muitas dessas questões foram reveladas, quando possibilitamos que os estudantes se 

expusessem acerca das suas experiências passadas com a matemática. A avaliação era o ponto 

de estreitamento, desistência e repugnância pela matemática.  

Por outro lado, não há como avaliar sem se colocar no lugar do outro. Afinal a avaliação 

deve ser entendida como uma via de mão dupla: eu avalio, mas também sou avaliada. E essa 

sensibilidade e clareza deverá permear o trabalho docente, que deverá ser cuidadoso e 

assertivo, proporcionando o crescimento do estudante e a busca de aprender mais e mais. 

Assim, com base nas pesquisas e estudos desenvolvidos, realizamos alguns processos 

avaliativos. O primeiro a ser discutido neste artigo é a prova em fases, que foi realizada na 

quarta unidade, no terceiro ano do Ensino Médio Integrado da turma de Eletrônica. A prova 

em fases foi baseada no trabalho de doutorado de Trevisan (2013). Assim, inspirados na tese 

cujo título é “Prova em fases e um repensar da prática avaliativa em matemática”, que versa 

sobre a experiência de avaliar os estudantes, utilizando como um dos instrumentos avaliativos 

uma prova escrita, à qual foi submetida aos estudantes em vários momentos ao longo do 

processo, notamos ser possível adotarmos essa prática, realizando as devidas adequações. 

A nossa prova em fases constava de 10 questões mais uma questão extra e foi aplicada 

em quatro momentos, divididos em AV1, AV2, AV3 e AV4. Vale ressaltar que, esses quatro 

momentos se davam em datas distintas, com uma distância mínima de 15 dias.  

Na fase AV1, o estudante dispunha de 20 minutos para analisar toda a avaliação, sem 

realizar anotações e também não poderia resolver questões. Na AV2, o discente dispunha de 

um tempo um pouco maior que 50 minutos para realizar quantas questões quisesse ou 

soubesse da avaliação. Na AV3, o estudante poderia rever o que havia feito e refazer e/ou 

corrigir, e realizar questões ainda não feitas. Após essa etapa, a professora corrigia a prova e 

dava a 1ª nota referente à avaliação escrita, referente a dois pontos. Na AV4, um momento 

de 50 minutos seria feito em dupla e os outros 50 minutos individualmente. Daí era gerada a 

2ª e última parte da nota da prova. 

Na turma de Automação, o trabalho avaliativo que analisaremos se deu na primeira 

unidade. Após o ensino dos conteúdos de análise combinatória e probabilidade feitas por meio 

de sequências didáticas e uso de vídeos da série Matemática Multimídia, da UNICAMP, foi 

aplicada a avaliação em vídeo, a ser realizada em dupla. A mesma consistiu em assistir o vídeo 

“A cartomante” (vídeo que não foi trabalhado em sala de aula) que propõe por meio do subtítulo 

o ensino de “arranjos e permutações”, mas que, no conteúdo do mesmo havia a possibilidade 
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de assistir abordagens sobre combinações. Posteriormente, o estudante era convidado a 

responder as questões de teor interpretativo sobre o que fora visto, requerendo do mesmo, a 

atenção para o que era apresentado de informações matemáticas e construção de pequenas 

demonstrações. Além disso, permitiu que desenvolvêssemos a escrita de textos, comunicação 

de resultados, usando ao mesmo tempo elementos da língua materna (língua portuguesa) e 

linguagem matemática. 

Passado outro período da primeira unidade, foram trabalhados os conteúdos de triângulo 

de Pascal e binômio de Newton através de aulas expositivas participadas. E, para a verificação 

deste aprendizado foi aplicada uma nova avaliação, individual e dissertativa, pelo qual o aluno 

deveria demonstrar conhecimento (DEPRESBITERIS et al. 2009), correlacionando as 

proposições matemáticas. A ideia era verificar se o estudante conseguia estabelecer relações 

entre os temas matemáticos propostos, em situações problemas que traziam sequências 

didáticas que visavam explorar a construção, mas também a relação íntima entre o triângulo de 

Pascal e o Binômio de Newton. 

Para registro de notas e médias, as avaliações foram corrigidas, mas a partir da valoração 

dadas a estas, foi possível fazer uma interpretação dos sinais manifestos pelo desempenho dos 

alunos, como sugerem os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio (1997), “os 

resultados expressos pelos instrumentos de avaliação, sejam eles provas, trabalhos, postura em 

sala, constituem indícios de competências e como tal devem ser considerados”, permitindo 

reorganizar a atividade pedagógica.  

  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Observamos que a prova em fases, mesmo sendo orientada como pensar e realizar a 

mesma, os estudantes apresentaram diversos sentimentos, entre eles que consideravam que seria 

uma avaliação muito fácil, pois teriam contato com a mesma prova mais de uma vez. O que na 

prática foi derrubado. Como se tratava de uma avaliação com situações-problemas, os 

estudantes se viam em uma situação que não dava para “decorar” questões para buscar respostas 

na internet. Tinham que se debruçar para compreender cada contexto, e quais situações 

propostas estavam preparados para resolver. 

Ao longo do processo, notamos o quanto eles foram amadurecendo e verificando a 

importância de retomar algo que tinha feito, mas percebia ter algo errado, e ter a oportunidade 

de corrigir. Ou seja, rever conteúdos que necessitavam de maior aprofundamento. A cada 

correção da prova, escrevíamos alguns comentários que possibilitassem que eles pensassem 

acerca de certos aspectos da resolução de cada questão. A ideia era fazer com que eles 
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refletissem sobre o que estavam fazendo e de que forma estava fazendo. Outro ponto a ser 

elencado é a unidade em que foi realizada a prova. Como foi na quarta unidade, uma grande 

maioria já estava aprovada na disciplina e por isso não deu tanta importância em fazer a prova 

ou quando fazia não se preocupava em fornecer um desenvolvimento coerente. 

Já a prova em vídeos exigiu dos estudantes uma proficiência mínima quanto ao uso da 

língua materna e a linguagem matemática para interpretar e transpor o que cada questão 

solicitava. Os estudantes salientaram que escrita e interpretação eram específicos da disciplina 

de Língua Portuguesa não cabendo à matemática analisar tal vertente. Apesar dessas alegações 

observou-se um alto desempenho por partes dos estudantes.   

Observa-se também que poucos alunos seguem equilibrados em qualquer tipo de 

avaliação (em dupla ou individual, vídeo ou problemas), porém a prova em dupla ou grupo, 

algumas vezes, mascara o real aprendizado do individuo, algo que se revela quando o aluno faz 

uma prova individual. Além do que, em uma prova em dupla pode ocorrer o fato de alguém se 

comprometer mais que o outro. A mesma observação vale para os grupos maiores, e, foi 

possível evidenciar pela identificação da caligrafia constante na prova. Porém há a necessidade 

de se registrar que, de dez provas em duplas analisadas, apenas uma teve sua escrita 

compartilhada. 

Queremos apresentar o fato de que os estudantes fizeram uma avaliação em vídeo e foi 

preciso responder perguntas referentes a este. Nesta prova, a primeira pergunta foi sobre "o que 

o vídeo propõe estudar?”. A resposta encontrava-se no título do vídeo “A cartomante: Arranjos 

e Permutações”, contudo os alunos, quase 80% da turma, responderam, incorretamente, 

“Combinações, Arranjos e Permutações”, talvez induzidos pelo fato de que o conteúdo do 

vídeo, diferentemente do seu subtítulo, aborda, também, os agrupamentos conhecidos como 

combinações. 

Os três processos avaliativos tiveram vertentes diferente, mas com um único propósito: 

analisar de que forma os estudantes estão construindo seu conhecimento. É extremamente 

complicado quebrar um sistema avaliativo implantado há quatro séculos, e qualquer novo 

método acaba causando estranheza ao estudante que está acostumado a considerar que 

Matemática é “fazer contas mecanicamente”. A prova em fases é uma avaliação escrita, na qual 

devemos ser cuidadosos e criteriosos com a escolha de cada situação problema que irá compô-

la. Ampliamos o olhar sobre a tese que deu origem à mesma, para que a proposta não fosse 

vista como uma “prova tradicional com uma nova roupagem” que propicia aos estudantes 

realizar a mesma avaliação, várias vezes. Não é isso. A prova em fases é uma avaliação que dá 

a oportunidade de refletir sobre o que foi feito e analisar o que precisa ser revisto e estudado. 
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Já a prova em vídeos exigiu um olhar cuidadoso e atento, interpretação e trabalho conjunto, o 

que corrobora com a proposta da última prova apresentada, que avalia a capacidade dos 

estudantes, em relacionar os conteúdos e verificar seus imbricamentos, desenvolvendo neste 

uma atitude investigativa.  

 

CONCLUSÕES 

Vários métodos de ensino e avaliação matemática são utilizados. Mas qual é o melhor? 

"É importante que o professor perceba que nenhuma delas é panaceia (resposta)  para todos os 

conteúdos, cursos e alunos, mas que ele deve utilizar-se dessas novidades, conforme as 

exigências de cada situação de ensino, semelhantemente como faz um maestro diante de vários 

instrumentos disponíveis na orquestra" (LORENZATO, 2006), apontando que o método mais 

indicado ou “melhor” depende da situação cognitiva dos alunos. 

No passado, professor era sinônimo de autoridade, fora e dentro de sala de aula. Por isso 

muitos professores davam aula como se fossem donos da verdade, cabendo aos seus alunos 

apenas ouvirem e obedecerem. Foi uma época de culto ao silêncio, na qual, como dizia Paulo 

Freire (1987, p. 58, apud Lorenzato, 2006), “em lugar de comunicar-se, o educador faz 

comunicados”.  

Durante as atividades para a construção deste artigo foi possível perceber facilmente o 

quanto isso mudou. Os alunos fazem parte diretamente do processo de construção de seu 

aprendizado. Eles sugerem trabalhos, formas de avaliação, criam formas diferentes de resolução 

para os problemas propostos pela professora e opinam sobre tudo durante as aulas. Permitir que 

os alunos se pronunciassem é, antes de tudo, um sinal de respeito a eles e de crença neles 

(LORENZATO, 2006). Contudo o professor deve ter o cuidado para que a sua aula não fique 

“nas mãos dos alunos”. É necessário que saibam que o professor está no comando, mas sem 

perder de vista uma gestão participada. Com isso quero dizer que é muito importante que se 

consiga aliar o tradicional com as demandas que emergem da educação de hoje.  

 

AGRADECIMENTOS 

Ao IFBA e CAPES. 

 

REFERÊNCIAS 

BRASIL. Ministério da Educação e Cultura/ Secretaria de Educação Básica. Parâmetros 

Curriculares do Ensino Médio Orientações Educacionais Complementares: Ciências da 

Natureza, Matemática e suas Tecnologias, 2000. 



 

754 

 

Artigos         Ciências Exatas e da Terra 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

DEPRESBITERIS, Lea; TAVARES, Marialva Rossi. Diversificar é preciso: instrumentos e 

técnicas de avaliação da aprendizagem.São Paulo: Editora Senac São Paulo, 2009. 

HOFMANN, Jussara. Avaliação Mediadora: uma prática em construção da pré-escola à 

universidade. Porto Alegre: Mediação, 2009. 

LORENZATO, Sérgio. Para Aprender Matemática. Autores Associados. Campinas, 2006 

LUCKESI, Carlos Cipriano. Avaliação da aprendizagem escolar: estudos e proposições. São 

Paulo: Cortez, 2011. 

  



 

755 

 

Artigos         Ciências Exatas e da Terra 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

CONTRIBUIÇÕES E LIMITAÇÕES DA INICIAÇÃO CIENTÍFICA PARA A FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL E CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO DE QUÍMICA DE ALUNOS 

DO ENSINO MÉDIO INTEGRADO – ESTUDO DE CASO DO IFCE - CAMPUS UMIRIM 
 

Rebeca de Castro Sales1, Antônia Haressa Oliveira dos Santos2, José Davi Ferreira da 

Silva Nogueira3, Paulo Cesar Costa de Oliveira4, Ana Paula Aquino Benigno5 
 
1Discente do ensino médio em agropecuária – IFCE. Bolsista do IFCE. e-mail: rebecacastro1301@gmail.com; 
2Discente do ensino médio em agropecuária – IFCE. Bolsista do IFCE. e-mail: haressaoliveira@outlook.com; 
3Discente do ensino médio em agropecuária. Bolsista do IFCE. e-mail: josedaviferreira@yahoo.com.br; 4Professor 

do curso de química – UFAL. e-mail: pcco@ufal.edu.br; 5Professor do curso técnico integrado em agropecuária – 

IFCE. e-mail: ana.benigno@ifce.edu.br 

 

RESUMO: O presente estudo objetiva avaliar as contribuições da Iniciação Científica à 
formação profissional e à construção da aprendizagem de química através do 
desenvolvimento de uma proposta de pesquisa baseada na produção e uso de recursos 
didáticos por alunos do Ensino Médio Integrado. Para isso, o presente trabalho foi 
desenvolvido através da produção de materiais didáticos, como vídeo amador e história em 
quadrinho (HQ) de experimentos sendo os materiais produzidos por alunos/bolsistas do 
Ensino Médio Integrado, aplicação/avaliação dos recursos em sala de aula e investigação das 
colaborações e limitações da Iniciação Científica à ampliação dos conhecimentos químicos 
pelos bolsistas participantes. Em todas as etapas foram envolvidos os alunos do Ensino Médio 
Integrado do IFCE - Campus Umirim.  
Palavras–chave: Aprendizagem química, história em quadrinho, iniciação científica, vídeo 

digital de experimento 

 

CONTRIBUTIONS AND LIMITATIONS OF SCIENTIFIC INITIATION FOR 

VOCATIONAL TRAINING AND EDUCATION STUDENTS OF CHEMISTRY – CASE 

STUDY OF IFCE - UMIRIM 
 

ABSTRACT: This study aims to evaluate the contributions of Scientific Initiation vocational 

training and construction of chemical learning by developing a research proposal based on the 

production and use of educational resources by students of the High School. For this, the 

present work was developed through the production of teaching materials, such as home 

video and comic strip experiments with materials produced by students / scholars of the High 

School, application/evaluation of classroom resources and investigation of collaborations and 

limitations of Scientific Initiation to the expansion of chemical knowledge by the participants 

fellows. In all steps have been involved students of high school - IFCE - Campus Umirim. 

KEYWORDS: Chemistry learning, comic strip, scientific research, digital video experimente 

 

INTRODUÇÃO 

A atividade experimental é uma ferramenta importante na compreensão dos conceitos 

químicos pelos alunos, sendo considerada uma alternativa importante para o desenvolvimento 

de habilidades cognitivas (SILVA, 2011). Galiazzi e colaboradores (2001) apontam alguns 

motivos para a realização de atividades experimentais na escola, dentre os quais destacam-se: 
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esclarecer a teoria e promover a sua compreensão; motivar e manter o interesse na matéria e 

tornar os fenômenos mais reais por meio da experiência. Pois, à medida que se planejam 

experimentos com os quais há possibilidade diminuir o elo entre motivação e aprendizagem, 

espera-se que ocorra uma aprendizagem mais eficaz, acarretando em evoluções em termos 

conceituais.  

Além da experimentação, segundo Morán (1995) os recursos didáticos, como a 

tecnologia multimídia, podem ser boas alternativas de tornar as aulas de química mais 

interessantes, rompendo com hábitos enfadonhos da transmissão tradicional de ensino e 

permitindo ao docente a transformação da sala de aula em um local de discussão ativa, onde 

os alunos tornam-se participantes ativos no processo de aprendizagem.  

O vídeo como recurso pedagógico é apresentado como uma alternativa de introduzir 

uma ação ainda pouco comum no dia-a-dia da sala de aula.  No entanto, esta prática gera a 

possibilidade de utilizar não somente palavras, mas também imagens e sons, muitas vezes, 

bem mais atrativos e persuasivos do que a fala do(a) docente, podendo gerar um impacto 

muito maior do que o de um livro didático ou de uma aula expositiva. Além disso, a iniciativa 

permite associar à atividade escolar, a um contexto de lazer e entretenimento, pois os vídeos 

possui a capacidade de seduzir, informar, divertir, etc. (MORÁN, 1995). Isso ocorre devido o 

vídeo, possuir uma multiplicidade de linguagens de superposição de códigos e significações, 

apoiando no discurso verbal-escrito, partindo do concreto, do visível, do imediato, da 

vivenciada no cotidiano (MARCELINO-Jr. et al., 2004; SOUZA, 2011). 

Outro recurso a ser considerado no presente projeto baseia-se na produção e uso da 

experimentação através das histórias em quadrinho (HQ). Cabello e colaboradores (2010) 

apontam que a partir da década de 80, as HQ, além do entretenimento apresentaram um 

caráter informativo, iniciando-se as discussões a respeito do uso dos quadrinhos como 

instrumento de aprendizagem. Atualmente, as HQ representam importante papel no 

ensino/aprendizagem de química, como recurso potencial a geração de discussão em sala de 

aula. Segundo Uchoa e colaboradores (2012) as histórias em quadrinho possuem grande 

aceitação, justamente devido a sua linguagem simples e informativa, fazendo com que as 

alunos entendam melhor o conteúdo apresentado e se identifiquem.  

Nessa perspectiva, busca-se, a partir do presente estudo, avaliar as contribuições da 

Iniciação Científica à aprendizagem em química de uma proposta de pesquisa baseada na 

produção e uso de recursos didáticos por alunos do Ensino Médio Integrado do IFCE - Campus 
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Umirim. Para isso alunos/bolsistas produziram matérias didáticos, com orientação docente, e 

usaram em aulas de química do Ensino Médio da instituição supracitada.  

Ressalta-se que para a formação científica e profissional nos alunos é fundamental o 

trabalho prático, o fazer, sendo este trabalho acompanhado de uma discussão de ideias e 

também do registro escrito para garantir a retenção dos conhecimentos científicos (OLIVEIRA; 

CARVALHO, 2005). A Iniciação Científica é um instrumento que possibilita a introdução dos 

alunos na pesquisa científica, sendo uma ferramenta de apoio teórico e metodológico à 

realização de um projeto que contribua na formação profissional dos mesmos. Através da 

Iniciação Científica há também a possibilidade ao estímulo dos alunos despertar sua vocação 

para a pesquisa, incentivando potenciais talentos (BASTOS et al., 2010). Pois, a Iniciação 

Científica é, na estrutura curricular, um aspecto pedagógico fundamental para que o método 

científico seja compreendido como uma formação que vai além de um conjunto de técnicas 

para organizar, tratar ou analisar dados (BRIDI, 2010). 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

A presente pesquisa teve uma abordagem qualitativa e foi desenvolvida no Instituto 

Federal do Ceará - Campus Umirim, com alunos-bolsistas do Ensino Médio Integrado em 

Agropecuária.  

A presente pesquisa foi desenvolvida a partir das 3 principais etapas: 

 Produção de recursos didáticos – vídeo digital amador e HQ de experimento por 

alunos/bolsistas participantes do projeto de Iniciação Científica e uso dos materiais produzidos 

em turmas do Ensino Médio Integrado do Instituto Federal do Ceará - Campus Umirim; 

 Acompanhamento e avaliação da recepção da produção de vídeos digitais de experimentos 

em turmas do 1º e 2º ano do Campus supracitado; 

 Avaliação das contribuições da Iniciação Científica no processo de formação profissional e 

aprendizagem do conhecimento de química de alunos-bolsitas do Ensino Médio Integrado 

participantes do projeto de pesquisa através de questionário (Quadro 1). 
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Quadro 1 – Questionário avaliativo sobre as contribuições e das limitações da iniciação 

científica para a formação profissional e a construção do conhecimento de química de alunos 

do Ensino Médio Integrado 

1. O que motivou a sua participação nesse projeto de pesquisa? 

2. Comente sobre o que você gostou (pontos positivos) nesse projeto de pesquisa.  

3. E sobre o que não está gostando (ponto negativo), o que você pode afirmar?  

4. O que aprendeu com essa experiência? 

5. Participar desse projeto ajudou a pensar nos planos futuros? Comente. 

6. Você considera que suas atividades no projeto sejam de caráter científico? Comente. 

7. Participar de projeto influenciou em sua formação profissional? Comente. 

8. Participar do projeto contribui no processo de ensino e aprendizagem em química? 

Comente.  

9. Aponte em que a participação no projeto contribuiu ou não em sua formação? 

Comente.  

Após a leitura inicial das justificativas das questões abertas supracitadas, foram 

identificadas unidades de significação nas respostas, sendo dispostas em categorias (UCHÔA; 

FRANCISCO JUNIOR, 2012). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os três alunos do Ensino Médio Integrado em Agropecuária do IFCE - Campus Umirim, 

atuaram como bolsistas de Iniciação Científica Junior durante um ano (agosto/2014 a 

julho/2015).  

Foram produzidas 6 histórias em quadrinhos, sobre temáticas químicas abordadas no 

Ensino Médio (incluindo conteúdo, experimentos e meio ambiente), sendo a imagem de uma 

HQ. Além da elaboração das HQs houve a produção de vídeos digitais de experimentos 

envolvendo situações-problemas em que se relacionasse o cotidiano e os conteúdos 

estudados durante o Ensino Médio.  

Ao se aproximar da finalização das ações previstas em projeto, os alunos responderam 

ao questionário supracitado (Quadro 1), sendo alguns trechos das respostas transcritos e 

discutidos através de duas categorias principais no presente trabalho: as contribuições 

(pontos positivos) e as limitações (pontos negativos) da participação de alunos do Ensino 

Médio em projetos de Iniciação Científica. Mas, ao longo da discussão, ao se tratar das 

contribuições, inseriu-se subcategorias de análise. 

Sobre as contribuições da participação de alunos-bolsistas em projeto de IC, destaca-se, 

segundo os questionários respondidos, que houve, de uma maneira geral, a oportunidade de 

ampliar conhecimento de química.  



 

759 

 

Artigos         Ciências Exatas e da Terra 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

“...essa oportunidade enriqueceu meu conhecimento à medida em que me deparei com situações 

cotidianas, tanto nos vídeos, quanto na produção das HQ. Ajudou-me a perceber a química, não 

só como matéria de ensino médio, mas como uma disciplina importante na rotina.” (Aluno 1) 

“...vi nele (projeto) a oportunidade de ir além da sala de aula e enriquecer meu currículo 

acadêmico” (Aluno 1) 

“A chance de participar do projeto foi algo maravilhoso por me possibilitar ultrapassar a grade 

curricular, ir atrás de exemplos cotidianos, de ver a química, que até então era uma matéria 

chata, como algo essencial.” (Aluno 1) 

“Eu gostei principalmente da aprendizagem pedagógica que obtive com esse projeto.” (Aluno 3) 

“...o projeto em si que me atraiu bastante por ser diferente e dinâmico.” (Aluno 2) 

“O que me motivou foi a identificação com os objetivos do projeto.” (Aluno 3) 

Observa-se que os alunos-bolsistas perceberam que sua participação no projeto de 

pesquisa oportunizou ampliar seus conhecimentos diante do estudo de Ciências. Cardoso e 

Colinvaux (2000), já apontava que ao se propiciar aos alunos o desenvolvimento de uma visão 

crítica do mundo que os cerca, seu interesse pelo assunto aumenta, pois lhes são fornecidas 

condições de perceber, refletir e discutir situações relacionadas a problemas sociais e 

ambientais do meio em que estão inseridos, contribuindo para a possível intervenção e 

resolução dos mesmos. Difundir as Ciências faz parte das estratégias para uma formação 

crítica dos indivíduos, considerando a importância do estímulo à construção de opiniões para 

que os indivíduos possam exercer ativamente sua cidadania (FRANCISCO JUNIOR; UCHOA, 

2015). 

Em relação à oportunidade para formação profissional, os três alunos-bolsistas 

destacaram que suas participações no projeto colaboraram em suas formações. 

“...tive que pesquisar e querer conhecer mais no que estava atuando” (Aluno 1) 

“Com toda certeza me fez ver diferente e faria outros alunos ver também sendo que, não vemos 

em sala, que nós mesmos devemos correr atrás dos estudos, que somos responsáveis pela nossa 

aprendizagem.” (Aluno 1) 

“O projeto contribuiu muito em minha formação. Creio que é uma oportunidade ímpar que a 

maioria dos alunos iriam gostar de participar, tanto por conta da remuneração quanto o 

aprendizado que a pesquisa proporciona.” (Aluno 2) 
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“... permitiu que eu tivesse um conhecimento pedagógico, o que possibilitou o melhor entendimento 

do sistema educacional. O que acaba por ser um conhecimento extracurricular.” (Aluno 3) 

“Contribuiu no entendimento de artigos científicos, na postura e comportamento em eventos. O que 

vai me ajudar satisfatoriamente na faculdade. Atividades experimentais foram uma das ações que não 

aconteciam frequentemente em sala de aula. O projeto me ajudou a ver a química de forma mais 

didática. Acredito que o que vai influenciar o desempenho escolar do aluno é o interesse do mesmo, 

a metodologia, a teoria e a prática desenvolvida pela escola. As desenvolvidas na pesquisa são mais 

direcionadas e o aluno tem uma atenção maior nessas atividades.” (Aluno 3) 

A possibilidade de desenvolvimento de projetos de IC permite aproximar e fortalecer as relações 

entre ensino e pesquisa, teoria e prática (MASSI; QUEIROZ, 2010) 

Sobre a oportunidade de ampliar o conhecimento em química, os alunos-bolsistas destacaram 

que: 

“O maior aprendizado foi a quebra da um conceito errado quanto à química, passei a vê-la de 

forma mais amigável e me atrevo a dizer que esse projeto, me fez gostar de química.” (Aluno 1) 

“Como o projeto inclui a produção de vídeos e histórias em quadrinhos nós utilizamos 

equações e explicamos da maneira mais simples possível. O projeto também contribui com o 

costume de ler artigos científicos e a entender as linguagens usadas nos mesmos.” (Aluno 2) 

“... passei a ter contato com artigos, o que me ajudou na interpretação dos conteúdos de química, 

além de ter possibilitado o melhor entendimento de química orgânica, já que trabalhei com equações 

orgânicas.” (Aluno 3) 

Ressalta-se a necessidades de haver no ambiente escolar desenvolvimento de ações 

que estimulem o aluno a compreender os conceitos científicos adequadamente, podendo 

desenvolver seu pensamento crítico frente a situações do seu cotidiano. Pois, aprender 

química, é compreendê-la como ciência que recria a natureza, modifica-a e, com isso, modifica 

o próprio homem. Como atividade criativa humana, está inserida em um meio social, 

atendendo a determinados interesses de grupos sociais e se insere nas relações de poder que 

perpassam a sociedade. Saber química é, portanto, saber posicionar-se criticamente frente a 

essas situações (MALDANER, 1999). 

Em relação à oportunidade de divulgação de pesquisa, foi destacado no questionário: 

“Ao apresentar o projeto me dei conta de como existem coisas além, como congressos e 

seminários que eu poderia participar e nem tinha me dado conta; é bom saber que existe espaço 
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para alunos iniciantes se inserirem e aumentar seu leque de conhecimentos; me fez querer ir 

sempre avante e fazer trabalhos e pesquisas. Foram oportunidades que não esquecerei, pois me 

abriu os olhos para o futuro melhor para mim, em que eu posso repassar conhecimentos 

obtidos.” (Aluno 1) 

“A oportunidade de apresentar meu projeto para várias pessoas, inclusive em congressos que 

contribuíram muito para minha vida escolar.” (Aluno 2) 

“a participação em congressos foi uma das melhores partes pois além de ser uma atividade 

extra curricular me ajudar nas apresentações.” (Aluno 2) 

“...oportunidade de interação mais contundente com os alunos e a própria sociedade da região.” 

(Aluno 3) 

Foi pontuada ainda, a oportunidade de desenvolvimento pessoal diante da participação 

no projeto de pesquisa: 

“... me tornou mais responsável e pontual.” (Aluno 2) 

“...a bolsa contribuiu bastante nas minhas apresentações, a partir dela melhorei bastante e 

aprendi a controlar minha timidez.” (Aluno 2) 

“O que ajudou na minha timidez, tendo em vista que apresentar trabalhos em eventos e para 

alunos, ajudou na perda da timidez.” (Aluno 3) 

“Aprendi a me comunicar e a me portar melhor com as pessoas e em eventos científico.” 

(Aluno 3) 

Massi (2008) afirma que a prática da pesquisa possibilita ao desenvolvimento pessoal 

através do estímulo a qualidades/habilidades despertadas durante a realização do projeto de 

pesquisa, sendo estas interiorizadas e levadas para vida profissional futura. Dentre algumas 

características destacam-se pensamento crítico, a autonomia, a criatividade, a maturidade, a 

responsabilidade, a evolução intelectual, a construção de sua própria opinião, a liderança, a 

facilidade de relacionamentos interpessoais, entre outras. 

Além disso, a participação no projeto de pesquisa oportunizou o pensamento e 

planejamento do futuro dos alunos-bolsistas. 

“Abriu os meus olhos para o melhor quanto aos estudos.” (Aluno 1) 

“Minha pretensão é cursar o ensino superior assim que possível, e não parar as pesquisas, 

entrando, mesmo que voluntária em projetos.” (Aluno 1) 

“Me preparou bastante para faculdade e me fez abrir minha mente para novas áreas.” (Aluno 2) 
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“Futuramente pretendo continuar com minhas bolsas na faculdade e ser uma profissional 

qualificada.” (Aluno 2) 

“.. esse programa me permitiu ter acesso a uma realidade que eu desconhecia, a realidade científica, 

da faculdade, isso influenciou e influencia, de certa forma, a pensar em um futuro bem-sucedido.” 

(Aluno 3) 

“Pretendo ingressar numa faculdade.” (Aluno 3) 

Ao serem questionados “Você considera que suas atividades no projeto sejam de caráter 

científico?” os três alunos-bolsistas apontaram que perceberam o caráter científico em suas 

ações no projeto de pesquisa. Destaca-se que o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação 

Científica já tem como finalidade despertar vocação científica, através do desenvolvimentos de 

projetos de pesquisa.  Pois, os conhecimentos científicos não são os fenômenos da natureza, 

mas construções desenvolvidas pela comunidade científica para interpretar a natureza 

(DRIVER et al., 2000). 

Nesse sentido, a seguinte subcategoria em relação às contribuições à IC a alunos de Ensino 

Médio, corresponde à oportunidade de desenvolvimento de atividade científica, onde os alunos citam: 

“Sim, pois tive que pesquisar situações e comprovar através das pesquisas.” (Aluno 1) 

“Sim, pois para desenvolver o trabalho foi necessário fazer pesquisas em outros artigos e 

aplicar os conhecimentos.” (Aluno 2) 

“Sim, a ciência é ampla.” (Aluno 3) 

Ressalta-se que a Iniciação Científica é um instrumento que oportuniza alunos serem 

introduzidos na pesquisa científica, sendo um instrumento de apoio teórico e metodológico à 

realização de um projeto que contribua na formação profissional do aluno, tendo a finalidade 

de despertar vocação científica e incentivar talentos potenciais entre estudantes, mediante 

participação em projeto de pesquisa, orientados por pesquisador qualificado (BASTOS et al., 2010). 

Dentre os pontos negativos, pode-se apontar, conforme relato dos alunos- bolsistas que 

o fator limitante foi o tempo para execução do projeto. Pois, todos os bolsistas cursam o 

Ensino Médio Integrando, tendo aulas durante todo o dia, o que restringe o tempo para 

execução das atividades previstas no projeto. Mas, destaca-se que essa problemática foi 

contornada pelos alunos-bolsistas através de sua intensa dedicação para cumprir as ações 

previstas no projeto em seus horários livres (cumprindo inslusive a carga horaria destinado ao 

projeto). 
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“A parte “complicada” era sem dúvidas, conciliar os horários da bolsa com os do colégio.” 

(Aluno 1) 

“A falta de tempo foi um aspecto limitante durante todo o projeto.” (Aluno 2) 

“Da falta de tempo para desenvolver o trabalho.” (Aluno 3) 

De uma maneira geral, pode-se observar que a inserção dos alunos-bolsistas no mundo 

da pesquisa científica através do projeto de iniciação científica apresentou várias 

contribuições à formação profissional e a aprendizagem química dos bolsistas, sendo uma 

possibilidade de despertar nos mesmos uma vocação científica, estimulando o 

desenvolvimento do pensar científico, da criticidade e da importância do confronto de 

ideias/explicações para um determinado problema. E mesmo diante de uma dificuldade, esta 

não foi um fator limitante para desenvolvimento do projeto. 

 

CONCLUSÕES 

A investigação das contribuições e das limitações da iniciação científica para a formação 

profissional e a construção do conhecimento de química de alunos do Ensino Médio 

Integrado, apresentou resultados positivos em relação à potencialidade da participação de 

alunos-bolsistas em projeto de pesquisa. Não sendo observadas dificuldades que impedissem 

o desenvolvimento das ações de pesquisa ou que fosse prejudiciais aos alunos-bolsistas.  
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RESUMO: Este trabalho pretende analisar a correlação cruzada entre as expressões dólar e 

outras expressões correspondentes às moedas: euro, libra, real, dólar australiano e yen. Para 

isso, foi utilizado o google trends que mensura as buscas no google por determinadas 

expressões em um determinado período de tempo. utilizamos o DCCA  de Zebende (2011) que 

mede a correlação cruzada entre séries temporais, baseada nas teorias de auto correlação 

determinada pelo método de Peng et. al. (1994) e o estudo da correlação cruzada entre séries 

temporais por lei de potência determinada pelo método de Podobnik e Stanley (2008). Dessa 

forma, foi observado que ha uma forte correlação cruzada entre os termos que representam o 

dólar e as moedas, principalmente, quando a escala de tempo ultrapassa 100 semanas. 

 

Palavras–chave: moeda, correlação cruzada, dólar, google trends. 

 

CROSS CORRELATION BETWEEN THE EXPRESSIONS CURRENCIES 

REPRESENTING THE GOOGLE TRENDS 

 

ABSTRACT: This work aims to analyze the cross-correlation between the dollar and other 

expressions expressions corresponding to the currencies: euro, pound, real, Australian dollar 

and yen. For this, we used the google trends that measures the searches on google for certain 

expressions in a given period of time. We use the Zebende (2011) which measures the cross 

correlation between time series based on the auto-correlation theories determined by Peng et 

al's method. al. (1994) and the study of cross-correlation time series by the power law 

determined by the method Podobnik and Stanley (2008). Thus, it was observed that there is a 

strong cross-correlation between the terms representing the dollar and the currencies, especially 

when the time scale beyond 100 weeks. 

KEYWORDS: currencie, cross correlation, dollar, google trends. 

 

INTRODUÇÃO 

O uso dos sistemas complexos na economia tem sido caracterizada como econofísica de 

acordo com Stanley e Mantegna (1999) e segundo com Schinkus (2011) ela pode ser 

caracterizada como uma nova disciplina. Nos últimos vinte anos a econofísica cresceu 

consideravelmente tendo aplicações em várias áreas da economia como: macroeconomia, 

microeconomia, distribuição de renda e mercados financeiros. Em relação aos mercados 

financeiros há diversas aplicações e, recentemente, tem-se utilizado Big Data para predições 

das flutuações das bolsas de valores, o termo Big Data surgiu em 2005, com o google e refere-

se a grande quantidade de dados disponíveis na internet. 

mailto:eder.johnson@ifma.edu.br
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 Preis (2013) utilizou big data para montar uma estratégia de investimento em que ele 

denominou de google trends strategy  correlacionando a busca por expressões no trends com 

defasagem de uma semana e variações no volume de negociações no Índice Dow Jones (IDJ) 

eles acharam que alguns termos antecipavam possíveis movimentações no IDJ. Kristoufek 

(2015) calculou a correlação cruzada entre a procura por termos correspondente a ativos 

pertencentes ao Indice Dow Jones no google trends e o volume e a volatilidade dos ativos 

encontrando correlações positivas, insignificantes e negativas, variando fortemente em 

relação a escala. 

Este trabalhou calculou a correlação cruzada entre a busca pela expressão dólar e outras 

importantes moedas como o: real, libra, euro, dólar australiano e yen. A intenção era verificar 

se existia uma correlação positiva ou negativa entre a busca pelo termo dólar e a procura pelo 

termo correspondente a outras moedas. Sendo que em todos os casos foram achadas correlações 

positivas e o maior valor foi entre o termo dólar e libra, principalmente, depois de uma escala 

de cem semanas. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Para a realização deste estudo utilizamos dados extraídos do Google Trends que é uma 

ferramenta do google que informa os termos mais buscados no site em um determinado período 

de tempo. Essas informações podem ser muito valiosas para empresas, setor público, marketing 

empresarial, campanhas publicitárias etc. Os dados são semanais, por exemplo, de 04/01/2004 

a 10/01/2004, para este estudo, foram extraídos dados de 04/01/2004 a 03/05/2016, totalizando 

645 semanas. Durante este período, o Google Trends mapeia as buscas pela expressão dólar 

(dólar americano) durante a semana e classifica de 0 a 100, em que os números representam o 

interesse de pesquisa relativo ao ponto mais alto no gráfico de uma determinada região em um 

dado período. Um valor de 100 é o pico de popularidade de um termo. Um valor de 50 significa 

que o termo teve metade da popularidade. Da mesma forma uma pontuação de 0 significa que 

o termo teve menos de 1% da popularidade que o pico. 

Para este estudo foram buscadas as expressões: dolar, euro, yen, libra, dolar australiano, 

real. Após a obtenção dos dados, foi aplicada a correlação cruzada que é baseada em 

estatísticas que relacionam uma série temporal com outra. Existe, na literatura, uma gama de 

teorias que fazem essa análise. Nesse artigo vamos focar na teoria de Zebende (2011), que 

mede a correlação cruzada entre séries temporais, baseada nas teorias de auto correlação 

determinada pelo método de Peng et. al. (1994) e o estudo da correlação cruzada entre séries 
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temporais por lei de potência determinada pelo método de Podobnik e Stanley (2008). Com o 

objetivo de melhorar o entendimento desta teoria vamos detalhá-la um pouco mais nas linhas 

a seguir. 

A teoria de Zebende (2011) está centralizada na determinação do coeficiente de 

correlação cruzada sem tendência, coeficiente DCCA , o qual mostraremos de forma suscinta 

as 5 etapas de sua determinação. Etapa I. Considerando duas séries temporais,  tx  e  ty , 

com Nt ,...,2,1 , ( N  é o número total de elementos das séries temporais). Então nós 

integramos as séries temporais obtendo duas novas séries: 





k

t

tk xxx
1
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k
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tk yyy
1

,    Nk ,...,2,1 .                                                             12  

Etapa II: Dividimos essas duas séries temporais integradas,  kxx  e  kyy , em  sN   

caixas sobrepostas de igual comprimento s , com 
4

4 Ns  . 

Etapa III: Calculamos a tendência local de cada caixa pelo ajuste dos mínimos 

quadrados de cada série,  kxPi  e  kyPi . Agora, nós calculamos a covariância de resíduos em 

cada caixa por: 
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Etapa IV: Agora, a média sobre todas as caixas sobrepostas é calculada para obter a 

nova função de covariância: 

 
 

 





sN

i

xyxy isf
sN

sF
1

22 ,
1

.                                                                                     (14) 

Etapa V: Finalmente calculamos o coeficiente de correlação cruzada DCCA  por:  
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DCCA  .                                                                                              (15)

          
Onde F2

xy(s) é a função de correlação determinada pelo método de Podobnik e Stanley 

(2008) e Fxx(s) e Fyy(s) são as funções de auto correlação determinadas pelo método de Pen et. 

al. (1994) . Esse coeficiente de correlação cruzada depende do tamanho de cada caixa s(escala 

temporal). Uma das vantagens dele é que mede as correlações entre duas séries temporais 

em diferentes escalas de tempo. O DCCA  varia no intervalo 11  DCCA , onde 1 significa 

correlação cruzada perfeita, -1 anticorrelação cruzada perfeita e 0 não existe correlação. 

Da Silva et. al. (2015) aplicou o DCCA  para calcular a correlação cruzada entre as 

maiores empresas do índice da bolsa de valores brasileiras denominadas de blue chips e o 
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índice ibovespa encontrando uma elevada correlação cruzada positiva. Da Silva et. al. (2016) 

calculou a correlação cruzada entre os índices correspondente ao G-7em termos de PIB, antes 

e após a crise de 2008, (Estados Unidos, China, Japão, Alemanha, Inglaterra, França e Brasil) e 

encontrou um aumentou substancial do DCCA , após a crise, principalmente uma forte 

correlação positiva entre os países e a China. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Figura 1: Correlação Cruzada entre os termos Dolar/Yen, Dolar/Euro, Dolar/Libra, Dolar/Dolar 

Australiano e Dolar/Real. IFMA, 2016. 
 

Quando tomamos como referência a correlação da moeda norte americana com as demais 

podemos observar que há certo destaque desta com a moeda do dólar australiano  entre 5 e 69 

semanas.  A partir da semana 70 quem se destaca com relação ao dólar dos Estados Unidos e a libra-

esterlina. Com relação ao real brasileiro, está correlação se mostra menos evidente se comparada com 

as demais. 

Além disso, observamos que praticamente todas as correlações com a moeda norte-americana 

são positivas, o que indica que quando a procura pela informação desta moeda cresce a procura pela 

informação das outras moedas também cresce.  

Dessa forma, a procura pela informação da moeda norte americana afeta mais a procura pela 

informação sobre a libra esterlina para escalas temporais maiores que 70 semanas e afeta menos a 

procura pela informação da moeda brasileira. E para as outras moedas esse comportamento foi 

intermediário. Este destaque muda para a moeda australiana entre as semanas 5 e 69. 
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CONCLUSÕES 

Para a economia a importância deste estudo é tentar obter padrões nas informações do 

google trends sobre possíveis mudanças nas buscas por termos envolvendo moedas e suas 

flutuações. Observando que existe uma correlação cruzada podendo ser usada para identificar 

possíveis ataques especulativos ou crises financeiras. Cabe ressaltar que, o estudo de dados 

extraídos do google trends, wikipedía ou twitter é recente na economia, a sua contribuição 

para a verificação de possíveis flutuações dos mercados tem se tornado de importância para 

avaliar o comportamento das finanças. 

Foram observadas neste trabalho elevadas correlações positivas, numa escala de tempo 

acima de cem semanas, entre a expressão dolar e as outras moedas, em especial, a libra e o 

dolar australiano. Já o real apresentou uma correlação positiva menor. Sendo assim, 

pretende-se para o futuro calcular a correlação entre as expressões correspondentes as 

moedas e ao volume e a volatilidade das taxas de câmbios para verificar a correlação entre as 

expressões no google trends e as flutuações dos ativos. 
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RESUMO:  

A eletrônica é amplamente utilizada nos diversos campos da tecnologia, os estudos em 
física do estado sólido são bem concretos e conhecidos, possibilitando avanços nunca antes 
vistos. Infelizmente a transmissão de elétrons tem um grave fator limitante, a velocidade. 
Como elétrons são maciços, os mesmos estão limitados à relatividade restrita de Einstein, 
nunca podendo alcançar a velocidade máxima permitida na natureza, a velocidade da luz. 
Sobre essa perspectiva, surge um campo promissor para a transmissão de dados em alta 
velocidade, a fotônica. Utilizando os princípios antes abordados apenas em eletrônica, é 
possível hoje em dia, criar dispositivos que funcionem com a transmissão de fótons ao invés 
dos lentos elétrons, e podem em breve substituir completamente todos os arranjos que 
utilizamos no dia-a-dia e na ciência de ponta. Sob a luz dessa revolução temos os Cristais 
Fotônicos, arranjos periódicos de materiais com propriedades ópticas capazes de permitir ou 
impedir a transmissão de algumas frequências do vasto espectro da luz como onda 
eletromagnética. Essa importante propriedade é útil se puder ser manipulada, criando assim 
dispositivos únicos que funcionam como chaveamento óptico e com aplicações diversas em 
fotônica, criptografia e transmissão ultra-veloz de dados. A fim de observar o comportamento 
desses materiais, propomos aqui um estudo teórico e computacional da aplicação das 
distribuições α-estáveis de Lévy na construção desses cristais, observando suas características 
e relevância na construção de dispositivos reais. 
  PALAVRAS-CHAVE: matriz de transferência, equações de Maxwell, distribuição de 
probabilidade, super-rede fotônica 
 

Correlated Photonic Crystals: An investigation of the optic properties 
ABSTRACT:  
 Electronics is broadly utilized in several fields of technology; the studies in solid-state 
physics are established and well known, making possible advances never seen before. 
Unfortunately the transmission of electrons has a serious limiting factor, the speed. As 
electrons are massive, they are limited themselves to the Einsten’s special theory of relativity, 
never being able to reach the maximum speed allowed in nature, the speed of light. Upon this 
perspective, it emerges a promisor field to the transmission of data at high speeds, the 
photonics. Using the principles previously discussed only in electronics, it is possible today, to 
create devices that work with the transmission of photons instead of slow electrons, and may 
soon completely replace all the arrangements that we use in our daily life and cutting-
edge science. From the light of this revolution, we have the Photonic crystals, periodic 
arrangements of materials with optical properties that are able to allow or prevent the 
transmission of certain frequencies of the vast light spectrum as an electromagnetic wave. 
This remarkable property is useful, if likely to be manipulated, enabling the development of 
unique devices, working as an optical switch and also several applications in photonics, 
cryptography and high-speed data transmission. In order to observe the behavior of these 
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materials, we propose here a theoretical and computational study of Lévy alpha-stable 
distributions applicability in the construction of these crystals, noting their characteristics and 
importance in building actual devices. 
KEYWORDS: transfer matrix, Maxwell’s equations, probability distribution, photonic super 
lattice  
 
 

INTRODUÇÃO 

Cristais Fotônicos são arranjos periódicos de nanoestruturas ópticas que afetam o 

movimento dos fótons de forma similar ao que é visto com elétrons em sólidos. O formalismo 

matemático é bem desenvolvido na literatura de transmissão eletrônica em sólidos, e foi 

adaptada para o estudo de fótons em meados de 1980. A luz atravessa o cristal interagindo com 

os materiais que o constituem. Esses materiais possuem propriedades eletromagnéticas 

intrínsecas, como a permissividade elétrica e a permeabilidade magnética. 

Considerando materiais simples, com cargas livres, as equações de Maxwell para esse material 
isotrópico são: 

 

Desenvolvendo as equações de (1) a (4), chegamos ao seguinte sistema de equações diferenciais 

parciais: 

 

Manipulando o sistema, chegamos a seguinte equação diferencial parcial: 

 

O método de separação de variáveis nos diz que a solução deve tomar a forma do produto: 

Figura 1 – Cristal Fotônico unidimensional. Cada camada imediatamente adjacente possui 

um índice de refração diferente, representado na imagem pelas cores (amarelo e vermelho). 
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Inserindo o produto anterior na equação (20) obtemos: 

 

A equação anterior só permanece válida, se considerarmos ambos os membros de tal Equação 

Diferencial Ordinária (EDO) igual a uma constante, denotada K: 

 

A fim de resolver a primeira equação do sistema, tomamos a solução do Oscilador Harmônico Simples 

e constatamos que:  

 

De maneira semelhante, conseguimos mostrar para o campo magnético, nas direções x e z, que valem 

as seguintes relações: 

 

Podemos relacionar as funções de amplitudes Ey(z), Hx(z) e Hz(z) anteriores, para obter o seguinte 

sistema de equações diferenciais: 

 

Considerando um ponto específico z = z0 da rede, podemos resolver o seguinte sistema: 
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O qual relaciona o campo eletromagnético em dois diferentes pontos específicos dentro do 

cristal. Ao resolvê-lo, obtemos como solução os seguintes valores para os campos elétrico e magnético, 

respectivamente: 

 

 

Podemos sintetizar nossas soluções, usando a notação matricial para o campo 

eletromagnético. Sendo assim definimos um vetor Φ(z) com duas componentes (as 

componentes dos campos elétrico e magnético da solução acima): 

Podemos relacionar o estado do campo eletromagnético entre dois pontos através da relação: 

Onde é definida a Matriz de Transferência (MT), entre os pontos z e z0, desse sistema: 

Tal matriz define a propagação da onda eletromagnética através de uma camada única do 

cristal. Para a obtenção da propagação da onda sob toda a extensão de um cristal com N 

camadas, efetuamos o seguinte produtório 
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Onde M é a matriz característica do cristal. Através do método da matriz de transferência, 

poderemos determinar a propagação da luz dentro de um cristal fotônico unidimensional, 

com camadas possuindo índices de refração diferentes (que se alternam) e podemos 

investigar de que forma alterações na estrutura do cristal pode afetar na transmissão da luz 

no mesmo, levando em conta que a 

transmitância do cristal, ou seja, a 

razão entre quantos fótons são enviados e 

chegam a última camada, sem que tenham uma função de onda localizada e sim, estendida 

por toda a rede é definida por:   

 

A fim de buscar novas tecnologias e aplicações aos cristais fotônicos, é possível inserir um 

parâmetro extra no modelo, a aleatoriedade na espessura da camada. Existe um grupo de funções 

densidade de probabilidade que são chamadas de funções estáveis, grupo em que a distribuição 

gaussiana, ou também chamada de distribuição normal, por estar presente em tantos âmbitos do 

conhecimento, faz parte, elas são as “Distribuições α-estáveis de Lévy”. Esse tipo de distribuição de 

probabilidade foi proposta por Paul Lévy em 1925. Essas funções são definidas pela função densidade 

de probabilidade: 

 

Onde α é o parâmetro de Lévy, β é o grau de assimetria da função, μ está relacionado com a 

média em algumas soluções e c é relacionado com o desvio padrão para alguns casos. A curva 

gaussiana é obtida resolvendo a integral com α = 2 e β = 0. 

   Algumas das infinitas soluções que podemos ter ao resolver a integral podem ser observadas na 

Figura 2. 

Outro fator de relevância dessas distribuições é o fato de que, a curva gaussiana, como é 

escrita como uma exponencial, assintoticamente vai à zero exponencialmente. Para valores de α 

menores, a curva permite que eventos de larga magnitude ocorram, pois o comportamento assintótico 

é do tipo lei de potência. 
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   Por essas características relevantes, é possível buscar novos modos de propagação dos fótons 

nas redes periódicas, gerando um padrão único e compatível com um usuário que deseje utilizar esses 

cristais para fins de criptografia ou mesmo de chaveamento óptico. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

A metodologia constituiu-se em uma forte fundamentação teórica nas disciplinas pertinentes 

ao desenvolvimento do projeto (ciências exatas: física e matemática). O bolsista consultou diversas 

obras (citadas na bibliografia), com o intuito de aprofundar seus conhecimentos em áreas como 

eletromagnetismo, cálculo diferencial, cálculo vetorial equações diferenciais e também elaborou 

resumos sobre os assuntos estudados.  

Publicações em inglês também foram consultadas, em destaque a obra “MAX BORN and EMIL 

WOLF, Principles of Optics: Electromagnetic Theory of Propagation, Interference and Diffraction of 

Light, Cambridge University Press, 1999” que serviu como texto base para o desenvolvimento do 

tratamento teórico do projeto de pesquisa (principalmente no que se refere à propagação de ondas 

eletromagnéticas em meios periodicamente estratificados).  

Após todo o tratamento teórico, prosseguimos com a verificação e desenvolvimento dos 

principais resultados matemáticos da abordagem, em especial, os cálculos relacionados ao método da 

Matriz de Trânsferência.  

Após o desenvolvimento dos principais resultados teóricos, foi dado início à fase prática do 

projeto onde foi desenvolvido um algoritmo computacional, em linguagem C, para efetuação dos 

cálculos matriciais.  

Com o programa em mãos, simulações foram feitas inserindo os parâmetros pertinentes 

ao objetivo da pesquisa, em especial, a aleatoriedade na espessura da camada, seguindo as 

Figura 2 - Distribuições 𝜶-estáveis de Lévy com 𝜷 = 𝟎 e centradas em 0 
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distribuições α-estáveis de Lévy. Finalmente, prosseguimos com a análise dos resultados 

obtidos. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Diversos cristais fotônicos foram gerados a partir das distribuições de Lévy. Utilizando o método 

da matriz de transferência fomos capazes de analisar o regime de transmissão dos  

fótons (transmitância) que eram propagados no cristal, sob diferentes configurações na espessura da 

camada, que foram sujeitas à aleatoriedade das distribuições de probabilidade α-estáveis de Lévy e 

também sob diferentes ângulos de incidência (na figura abaixo os valores de ϴ) num intervalo de 

frequências, em GHz, conforme o gráfico da Figura 4.  

Uma análise importante em relação ao gráfico anterior, diz respeito ao regime de transmissão 

da luz que incide num cristal que apresenta periodicidade apenas nos índices de refração de camadas 

consecutivas (índices alternantes e espessura das camadas estritamente a mesma) em confronto com 

cristais que possuem periodicidade no índice de refração em conjunto com aleatoriedade na espessura 

da camada seguindo a distribuição de Lévy para diferentes parâmetros α e ângulos de incidência (ϴ). 

Concluímos que ao inserimos aleatoriedade na rede cristalina o regime de transmissão tem um 

comportamento que segue as faixas de frequência praticamente idênticas àquelas em que não há 

aleatoriedade na rede, porém em intensidade muito menor. Numa faixa mais específica 

(aproximadamente entre 16GHz e 17,5GHz) observamos uma transmissão em um gap proibido para 

cristais sem aleatoriedade, porém, essa transmissão de luz não ultrapassa o limite de 20% da 

Figura 3 – Gráfico Trasmitividade x Frequência: Em preto, cristal sem aleatoriedade na espessura da 

camada. Outras cores: cristais com aleatoriedade na espessura da camada sob diferentes 

parâmetros de aleatoriedade (α) e ângulo de incidência (ϴ). 
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informação enviada pela onda incidente o que não justificaria um tratamento experimental bem 

realizado, face ao baixo índice de transmissão da luz nessa região do cristal. 

 

CONCLUSÕES 

O presente artigo demonstra um potencial enorme para a futura formulação de novos 

dispositivos e arranjos baseados em fotônica. O estudo teórico e computacional além de sua 

formulação matemática é de grande ganho para o incentivo à pesquisa de ponta e para a 

iniciação científica, formulando novas teorias que fomentem a necessidade presente na 

literatura de novas fontes de pesquisa. A ciência ainda carece de mais dados e estudos sobre os 

diferentes impactos que distribuições aleatórias correlacionadas têm sob o aspecto de cristais 

fotônicos, sendo assim referência em pesquisa básica, fundamental para a futura aplicação nas 

diversas engenharias, como por exemplo, a engenharia óptica, que visa aplicar a luz em diversos 

sistemas antes dominados por elétrons.  

 

AGRADECIMENTOS 

 Agradecemos ao Instituto Federal de Alagoas e à Pró Reitoria de Pesquisa e Inovação, 

que viabilizou a bolsa de iniciação de científica do discente e, consequentemente, a execução 

das atividades inerentes ao projeto de pesquisa do bolsista no instituto. Gostaríamos, em 

especial, agradecer ao Professor Phd. Carlos Argolo Pereira Alves, à época do início da 

execução do projeto, coordenador da monitoria de Física do IFAL Campus Maceió, em seu 

apoio inicial em inserir o discente na bolsa de iniciação científica. 
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RESUMO: O uso de bijuterias pela população brasileira tem se tornado uma saída cada vez 

mais viável para as pessoas que buscam embelezar-se com adereços desta natureza, levando 

em consideração o elevado custo de joias e a facilidade de acesso às bijuterias. Entretanto, 

uma vertente pouco ponderada pelo consumidor ao adquirir o produto são os riscos que este 

pode acarretar decorrentes de seu uso. As diversas etapas da produção de uma bijuteria 

envolvem a utilização de elementos químicos, denominados metais pesados, elementos que 

municiam riscos à saúde. Pode-se destacar dentro deste grupo o metal Cromo, que, em sua 

trivalência, é de extrema importância na galvanoplastia de bijuterias. Neste trabalho buscou-

se verificar a presença deste metal pesado em bijuterias comercializadas no município de Ji-

Paraná - Rondônia - a partir da análise quali-quantitativa por espectometria de raios-x de 39 

peças coletadas em dois lotes, acarretando resultados reflexivos quanto ao uso de bijuterias.  

Palavras–chave: ligas metálicas, metais pesados, toxicidade  

 

CHROME IN JEWELRY SOLD IN JI-PARANÁ/RONDÔNIA 
 

ABSTRACT: To wear costume jewelry had become a viable exit to Brazilian’s population 

that want to beautify themselves with adorns of this kind, taking into account the high prices of 

costume jewelry and the ease of access to costume jewelry. However, a slope ill-considered by 

the consumer when purchasing a product are the risks that product can result in by using it. The 

several steps of the production of a costume jewelry involves the use of chemistry component 

known as heavy metal, heavy metals that brought risks to ourselves. One can be highlighted in 

these group is the Chromium that in its trivalent form is extremely important to electroplating 

of costume jewelry. In this research, we sought to verify the presence of heavy metal in costume 

jewelry sold in Ji-Paraná – Rondônia – starting from the qualitative and quantitative analysis, 

using the process of x-rays spectrometry of 39 (thirty-nine) pieces collected in two load, 

resulting in results that let us reflect about the wearing of costume jewelry. 

KEYWORDS: heavy metals, metal alloys, toxicity 
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INTRODUÇÃO 

As bijuterias são adereços muito utilizados, porém os consumidores desse tipo de 

produto nem sempre são informados sobre a composição das ligas utilizadas na fabricação 

desses objetos, as quais podem conter metais tóxicos (WEIDENHAMER; CLEMENT, 2007). Os 

principais elementos constituintes das ligas metálicas empregadas na confecção de bijuterias 

são o cobre, o estanho, o níquel, o ouro, a prata, o zinco, o ródio, o chumbo e em alguns casos, 

pequenos traços de cádmio (SANTOS, 2005). 

De maneira geral, muitos desses elementos, podem desenvolver mecanismos de ação 

tóxica nos seres vivos (PASCALICCHIO, 2002), dentro os quais pode se destacar o cromo (Cr) 

que é adicionado à peça de bijuteria através de um processo denominado de eletrodeposição 

(FERREIRA, 2005). Esse procedimento consiste na aderência de camadas metálicas sobre as 

peças, com a finalidade de aumentar a durabilidade, garantir resistência e proteção (TOLEDO, 

2014).  

No ambiente esse metal é encontrado presente em rochas, animais, plantas, solo, e em 

poeiras vulcânicas. Seu grau relativo de toxicidade está diretamente relacionado com seu 

estado de oxidação, encontrando-se em três formas oxidadas conhecidas: Cr(0), Cr(III) e Cr(VI) 

(COSTA, 2008). A maior preocupação é dada a forma hexavalente por possuir grau de 

toxicidade muito maior que na trivalência, quando exposto cronicamente ao ser humano sob 

inalação ou ingestão, provoca tosse, deixa a respiração curta (fatigante), produz efeitos no 

fígado, nos rins, no sistema gastrointestinal, imunológico e neurológico, e ainda no tecido 

sanguíneo (TOLEDO, 2013). 

No Brasil ainda não há regras que limitam ou restrinjam a presença de cromo em 

bijuterias. Recentemente o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia 

(INMETRO) publicou a Portaria n.º 60, de 28 de janeiro de 2015, que estabelece limites apenas 

para as concentrações de cádmio (Cd) e chumbo (Pb) em bijuterias e joias comercializadas no 

país. Em seu Art. 1º a Portaria proíbe a comercialização de peças com concentração igual ou 

superior a 0,01% desses elementos. Nesse sentido, torna-se importante o estudo da presença 

de outros metais tóxicos em bijuterias comerciadas no Brasil, deste modo, o presente estudo 

busca verificar a presença de cromo em bijuterias comercializadas na cidade de Ji-Paraná/RO. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

A metodologia está dividida em duas etapas, sendo a primeira o mapeamento e coleta 

das amostras e a segunda as análises químicas. 

 Mapeamento e coleta  

Foi realizada uma pesquisa de campo para que fosse feita uma estimativa da quantidade 

de estabelecimentos comerciais que trabalham com a venda de bijuteria na cidade de Ji-

Paraná. O mapeamento identificou aproximadamente 25 lojas que vendem essas peças, 

porém, há uma grande variedade de pontos comerciais que vendem bijuterias. Não há 

restrição alguma para o comercio de bijuterias, portanto é possível adquirir essas peças em 

lojas de confecção, lojas de variedades, supermercados e lojas especializadas em bijuterias.  

Entre as lojas identificadas foram escolhidos aleatoriamente, sete pontos de coletas, 

para serem coletadas amostras em duas campanhas com objetivo de amostrar no mínimo dois 

lotes distintos, no total de 39 amostras coletadas. Os tipos de bijuterias coletadas foram 

àquelas que ficam em maior contato dermatológico, tais como brincos, anéis e colares, cujas 

quantidades constam na Tabela 1. 

 

                 Tabela 1.  Amostras coletadas. IFRO, 2014/2015 

         ---------------- Amostras coletadas ----------------- 

 Amostras Lote 1 Lote 2 Total 

 Anel 7 6 13 

 Brinco 7 6 13 

 Colar 7 6 13 

 

Análises  

Nesta etapa, as amostras selecionadas foram analisadas quali-quantitativamente por 

espectrometria de fluorescência de raios-x no Laboratório de Combustíveis (LABCOM) da 

Universidade Federal de Rondônia - Unir em Porto Velho, no intuito de verificar a presença do 

metal Cromo. No laboratório as peças foram identificadas de acordo com as lojas de origem, 
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e como forma de pré-tratamento elas foram limpas com papel toalha antes da análise. Para 

as irradiações foi empregado um espectrômetro de raios x por energia dispersiva Shimadzu 

modelo EDX720, as condições operacionais do equipamento estão descritas na Tabela 2.  

 

Tabela 2. Condições operacionais do espectrômetro de raios x por energia 

dispersiva Shimadzu modelo EDX720. IFRO, 2015 

         ------------ Condições operacionais do espectômetro ------------------- 

 Condições operacionais Valor ajustado   

 Voltagem aplicada 50 kv   

 Corrente Automática   

 Tempo morto do detector 40 %   

 Filtro MoNi   

 Resolução 0,02   

 Atmosfera Ar   

   

As amostras foram analisadas diretamente, em cada peça foi feita varredura quali-

quantitativa do teor percentual de Cd em três pontos distintos em triplicata. A quantificação 

foi realizada por meio do método dos Parâmetros Fundamentais (PF) que aplica correções 

teóricas para o efeito interelementar ou de matriz que absorvem ou intensificam as linhas de 

emissão em um material. Esse processo pode ser realizado sem o uso de padrões já que 

existem bibliotecas com os parâmetros tabelados20. O método de PF calcula o equivalente do 

valor da absortividade molar (ɛ) da equação de Beer-Lambert (A = ɛLC), representada na Figura 

1, assim, correlaciona os sinais analíticos com as concentrações sem o uso de padrões. 
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              Figura 1. Equação de Beer-Lambert. SHWAB, 2012 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Foram coletadas 21 amostras na primeira campanha, ocorrida em novembro de 2014. 

As amostras foram levadas para o Laboratório de Combustíveis (LABCOM) da Universidade 

Federal de Rondônia – Unir, em Porto Velho, onde realizou-se a análise de espectrometria de 

fluorescência de raios X por energia dispersiva. Os resultados obtidos quanto à concentração 

de Cromo nas peças se encontram na Tabela 3. 

Dentre as 21 amostras coletadas na primeira campanha, 7 apresentaram teor de cromo 

em sua composição, com ênfase para os colares. Nenhum anel e somente 2 brincos 

apresentaram concentração de Cr. Na análise de todas as peças coletadas na Loja 7, o cromo 

não foi detectado. 

Tabela 3. Porcentagem de Cromo nas amostras do Lote 1. IFRO, 2015. 

         ---------------- Porcentagem de Cromo ---------------------- 

  Anel (%) Brinco (%) Colar (%) 

 Loja 1 0,0 0,0 0,042 

 Loja 2 0,0 3,5365 0,0 

 Loja 3 0,0 0,0 0,037 

 Loja 4 0,0 0,0 0,132 

 Loja 5 0,0 3,1585 0,0335 

 Loja 6 0,0 0,0 15,8965 

 Loja 7 0,0 0,0 0,0 
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Foram coletadas 18 peças na segunda campanha de coleta, realizada em março de 2015, 

cujos valores percentuais de cromo em cada amostra são apresentados na Tabela 4. 

 

Tabela 4. Porcentagem de Cromo nas amostras do Lote 2. IFRO, 2015. 

 

         ---------------- Porcentagem de Cromo ---------------------- 

  Anel (%) Brinco (%) Colar (%) 

 Loja 1 0,0 9,6553 0,0 

 Loja 2 0,0 0,243 0,0 

 Loja 3 0,0 3,287 0,0 

 Loja 4 0,0 0,523 0,0 

 Loja 5 0,0 0,0 0,0 

 Loja 6 0,0 0,0 0,0 

 

Nas análises das peças do segundo lote, nenhum colar e anel apresentaram Cromo em 

sua composição, apenas 4 brincos. Nas amostras coletadas nas lojas 5 e 6 não foi detectado 

Cromo. Houve complicações que impediram a coleta de amostras na loja 7. 

Em geral, das amostras analisadas, as que mais apresentaram teor de Cromo foram os 

colares, seguidos pelos brincos, e os anéis, como mostram os dados da Tabela 5. 

 

Tabela 5 – Número de peças que apresentaram Cromo. IFRO, 2016. 

 -------------- Quantidade de peças com teor de Cromo----------------

------ 
 Peças N° de peças   

 Anel 0   

 Brinco 6   

 Colar 5   

 

Pela análise dos resultados, nota-se que o número de peças com concentração relativa 

de Cromo diminuiu em relação aos resultados das análises do primeiro lote. Um possível fator 

que explique isto pode ser a redução na demanda enviada pelos importadores, em temor às 
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movimentações legislativas que regularizam a composição de bijuterias comercializadas no 

Brasil. 

Em síntese, de 39 amostras analisadas, 11 apresentaram teor de Cromo em sua 

composição, o que representa cerca de 30% do total de peças coletadas. O oferecimento de 

mercadoria barata pela indústria pode significar o uso de materiais com qualidade baixa, ou 

aplicados de forma incorreta. Isto deve-se ao fato de algumas indústrias prezarem o lucro com 

toda prioridade. Infelizmente ainda não há ainda regulamentação legislativa sobre o teor 

percentual máximo de cromo permitido em bijuterias, o que provoca uma não restrição ao 

comércio, podendo ocasionar danos ao consumidor. 

 

CONCLUSÕES 

A presença de cromo nas peças analisadas emerge preocupação com relação ao uso e 

comercialização de bijuterias, esses resultados apontam para a necessidade de criação de 

normas que limitem a quantidade desse metal nessas peças acompanhada de uma fiscalização 

rigorosa por parte do governo brasileiro no intuito de evitar a entrada desses produtos no país, 

que podem está pondo risco a saúde das pessoas que os utilizam. 
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RESUMO: No Projeto ConAn – Cone Anemógrafo, desenvolve-se um dispositivo de baixo custo 

de formato cônico baseado no anemógrafo de Da Vinci, a partir de hardware livre e sistemas 

eletroeletrônicos facilmente adquiridos no mercado para o monitoramento da direção e 

velocidade do vento com envio de dados em tempo real para uma central de processamento. 

A comunicação será via rede sem fio em linguagem XML. A principal demanda do Projeto 

ConAn foi para integração em um sistema de automação e controle de temperatura de uma 

granja de suínos com a participação de grupo de jovens da agricultura familiar. Será utilizada 

a plataforma NodeMcu ESP-12E e um conjunto de sensores para leitura ambiental. Projeto 

aprovado pela PRPI (Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós - Graduação e Inovação - IFCE) como projeto 

voluntário (PEVPI) em dezembro de 2015 e Projeto de Iniciação Cientifica (PIBIC) em julho de 

2016 e futuramente será acoplado ao Projeto BHoIA, funcionando como parte de 

monitoramento eólico. 

Palavras–chave: automação ambiental/rural, anemômetro de Da Vinci, hardware livre, efeito 

hall, bússola eletrônica 

 

DEVELOPMENT OF CONICAL ANEMOMETER FOR EOLIAN 

MONITORING 

 

ABSTRACT: In the ConAn Project – Anemometer Cone, a low cost device is developed in 

conical shape based on Da Vinci’s anemometer, from a free hardware and electronic systems 

easily acquired in the Market to monitor wind direction and speed sending data in real time 

to a processing central. Communication will happen via wireless web in XLM language. The 

main quest from ConAn Project was an integration in an automation and temperature control 

of a swine farm with participation of a youth family farm group. Platform NodeMcu ESP-12E 

will be used as well as a set of environmental reading sensors. Projet approved by PRPI 

(Research, Post-graduation and Innovation Dean’s Office – IFCE) as a voluntary project (PEVPI) 

in December, 2015 and Scientific Initiation Project (PIBIC) in July 2016 and in due course it will 

be attached to Project BHoIA, working as part of eolian monitoring. 

Keywords: environmental/rural automation, Da Vinci’s anemometer, free hardware, hall 

effect, electronic compass  
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INTRODUÇÃO 

Em consequência à crescente demanda por fiscalização e monitoramento ambiental, os 

estudos que visam à criação de modelos para correlacionar parâmetros ambientais em função 

de medidas rápidas, in situ e em tempo real são intensificados (SCHWERTNER, 2010). Com as 

mudanças climáticas, o monitoramento das variáveis do ambiente se torna uma ferramenta 

essencial para se compreender os efeitos provocados por essas mudanças e permite a adoção 

de ações preditivas, adaptativas e corretivas (SILVA 2010). As profundas transformações 

observadas no mundo rural nos últimos trinta anos geraram uma necessidade de adaptação 

por parte dos produtores a uma nova realidade em que a produção de subsistência deu lugar 

a um complexo sistema agroindustrial e as fronteiras entre rural e urbano tornaram-se cada 

vez mais tênues e difusas. A necessidade da tecnologia no meio rural para a automação de 

serviços é muito grande.  

Com base no conceito de hardware livre, que defende a ideia de que o projeto e 

construção estão livres para que qualquer pessoa que possua o mínimo de conhecimento em 

eletrônica e programação seja capaz de montar seu próprio projeto, surgiu à ideia de se 

desenvolver uma tecnologia de baixo custo para aplicações de controle de processos no meio 

rural. A tecnologia de redes de sensores sem fio é um campo bastante explorado pela área de 

instrumentação e medidas por combinar sensoriamento, computação e comunicação em um 

único e pequeno dispositivo (HILL, 2003). Na maioria das aplicações, a capacidade de 

processamento dos dispositivos é baixa para favorecer a autonomia de funcionamento. 

Porém, o uso de dezenas (e até centenas) destes dispositivos integrados em rede oferece 

possibilidades tecnológicas realmente novas. O poder das redes reside na habilidade de 

agregar um grande número de pequenos sensores que se organizam e configuram 

independentemente. Os custos na instalação deste tipo de sistema tendem a ser minimizados. 

Com a difusão deste conhecimento, surgiu uma parceria com o grupo de Jovens da Agricultura 

Familiar do município de Santo Cristo, no Estado do Rio Grande do Sul. Observou-se a 

necessidade da melhoria do manejo e da qualidade da vida dos suínos em questão de saúde 

dos animais e procurou-se uma solução: o fechamento automatizado de cortinas para 

bloquear o excesso de vento e controlar a temperatura/umidade do ambiente de 

confinamento, que são os principais fatores para a sua mortalidade por doenças respiratórias. 

Além da intensidade do vento, deve-se dar atenção também à sua direção predominante. 
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A direção do vento é bastante variável no tempo e no espaço, em função da situação 

geográfica do local, da rugosidade da superfície, do relevo, da vegetação e da época do ano 

(VENDRAMINI, 1986). Para aumentar a interação do sistema de controle do ambiente 

confinado de acordo com variações ambientais significativas neste modo produtivo, houve a 

proposta de criação de uma estação de monitoramento da intensidade e direção dos ventos, 

associados ao monitoramento da intensidade luminosa, além da temperatura e umidade,: eis 

o Projeto ConAn que tem como objetivo principal a criação de um equipamento baseado no 

Anemômetro de Da Vinci que seja de fácil difusão, reprodutividade e grande facilidade de 

acesso aos componentes, além de possuir um baixo custo. O foco da aplicação será o aumento 

de precisão na automação para o bloqueio da passagem dos ventos aplicados em sistemas de 

produção rural para a agricultura familiar, de forma que melhore a qualidade de vida dos 

animais, otimize o trabalho e assim aumente a produtividade. 

O projeto foi submetido e aprovado pela PRPI (Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação 

e Inovação - IFCE) como projeto voluntário (PEVPI) e projeto de iniciação científica (PIBIC – 

IFCE). Apesar de encontrar-se em fase inicial, é possível elencar resultados obtidos em teste de 

bancada. 

  

MATERIAL E MÉTODOS 

Desenvolvimento de Cone Anemógrafo  

Os anemômetros registram continuamente a direção (em graus) e a velocidade instantânea 

do vento (em m/s), a distância total (em km) percorrida pelo vento com relação ao instrumento 

e as rajadas (em m/s). O estudo para o desenvolvimento de uma plataforma de monitoramento 

de fenômenos climáticos divide-se basicamente na criação do protótipo (estado da arte e modelo 

reduzido para testes em bancada), teste de robustez (teste do aparelho em condições normais de 

uso) e estabelecimento do produto final (construção e validação do produto). Na interação dos 

sistemas será utilizado uma plataforma de prototipagem miniaturizada, o NodeMcu ESP-12E - 

placa de desenvolvimento que combina o chip módulo wifi ESP8266, uma interface usb-serial 

que possui um desenvolvimento fácil, compacto e de baixo custo-, em conjunto com sensores 

LDR (Ligh Dependent Resistor – Resistor Dependente de Luz, este dispositivo fotoelétrico gera 

um sinal de saída que indica a intensidade de luz através da medição da energia radiante que 

existe em uma gama muito estreita de frequências basicamente chamada luz, e que varia em 

frequência a partir de Infravermelho passando pela "luz visível" até “ultravioleta". O sensor de 

luz é um dispositivo passivo que converte esta "energia luminosa" visível ou a gama dos 
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infravermelhos para uma saída de sinal elétrico que serão utilizados para o monitoramento da 

intensidade luminosa. Para monitoramento da umidade e temperatura será utilizado o DHT22 

AM2302, sensor de umidade e temperatura capaz de aferir temperaturas entre -40º e 80º Celsius 

com precisão de mais ou menos 0,5º e umidade entre 0% e 100% com uma precisão de 5% 

como intervalo de 2 segundos entre as medições além de seu tamanho compacto, possui ainda 

baixo consumo de corrente (2,5 mA durante medições, e 100-150µA em standby), para fazer 

suas medições carrega internamente um sensor de umidade capacitivo e um termistor, além de 

um conversor analógico/digital para comunicação com o micro controlador. Serão utilizados 

sensores de efeito Hall, chamados KY003, que terão a função de medir os campos magnéticos 

ao seu redor, convertendo o sinal magnético em sinal elétrico com alta confiança e 

sensibilidade. Para a medição da direção dos ventos será utilizada uma bússola eletrônica 

Disponibilização de informações 

Os sensores comunicarão um micro controlador através de um sinal serial e este à rede 

wifi. Para leitura da intensidade dos ventos será utilizado um sistema inspirado no Anemômetro 

de Da Vinci um instrumento para medir a velocidade do vento, que de acordo com historiadores 

surgiu pelo fascínio de Leonardo da Vinci com o voo. A sua esperança era que, eventualmente, 

o dispositivo pudesse ser usado para dar às pessoas visão sobre a direção do vento. O formato 

cônico do equipamento possibilitará 360º de leitura da intensidade dos ventos. 

Testes base  

• Conceito e escala - Avaliar a funcionalidade e as proporções mais adequadas do 

protótipo, peso e tamanho a partir da observação da quantidade e intensidade de vento que será 

recebido. 

• Viabilidade - Será estudado qual a viabilidade do produto em relação ao custo e 

eficiência tendo como base o teste de conceito e escala. 

• Comunicação e aferimentos dos dados - Neste teste será verificado como estará à 

comunicação dos componentes eletrônicos presentes no cone com a central de controle. 

• Robustez - Observará a resistência do protótipo em situações reais de tempo e clima 

para que se possa estabelecer um produto final. 

• Estabelecimento do produto final - O produto final será um cone anemógrafo que terá 

como objetivos medir a velocidade, quantidade de vento e a variação de temperatura e umidade 

dos dados aferidos serão enviados para uma central de controle. 

Padrões e valores de medida 

Velocidade do vento - Ex.: 10 m/s a 25 m/s vento baixo; 25 m/s a 50 m/s vento médio; 

50 m/s a 75 m/s vento forte; 
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Direção do vento - Leste L 0º ou 360º; Nordeste NE 45º; Norte N 90º; Noroeste NO 135º; 

Oeste O 180º; Sudoeste SO 225º; Sul S 270º; Sudeste SE 315º. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Desenvolvimento da plataforma de monitoramento 

Os estudos e conversas iniciais corroboraram positivamente com a decisão de como seria 

o projeto, e a partir de rascunhos foi decidido o desenvolvimento de um anemômetro de formato 

cônico para medição da velocidade dos ventos a partir do efeito Hall baseado no famoso 

anemômetro de Da Vinci e direção por meio de bússola eletrônica (complementarmente avalia-

se a possibilidade de análise da temperatura, umidade e intensidade luminosidade). Nas 

condições teóricas atuais, busca-se o desenvolvimento da plataforma que servirá de base para 

os componentes eletrônicos. Para validar alguns destes conceitos teóricos, um protótipo em 

escala reduzida está em fase inicial de montagem. Primeiramente foi proposto a utilização da 

plataforma livre, Arruíno UNO, mas por motivo de aerodinâmica e tamanho será utilizado a 

plataforma NodeMcu ESP-12E (que consiste em uma placa de desenvolvimento que combina 

o chip - wifi ESP8266, uma interface usb-serial e um regulador de tensão 3.3V), que será 

responsável pelo controle dos sensores, DHT-22 (sensor de umidade e temperatura), LDR 

sensor de luminosidade e sensores baseados no efeito Hall para medir campos magnéticos ao 

seu redor. Definiu-sse que o equipamento será composto por um conjunto de eletrônicos com 

especificidades que auxiliam no monitoramento dos ventos, estes terão sua interligação feita 

por meio do NodeMcu, que ficará dentro de uma barra de alumínio vazada, esta se encontrará 

fixa em um eixo que servirá de apoio para as bases onde serão colocados os sensores de efeito 

Hall, sendo cada uma é menor que a outra e a mais distante do topo a maior, fazendo com que 

todo o equipamento tenha um formato semelhante ao de um cone. 

A comunicação será feita por meio de um micro controlador através de um sinal serial e 

enviará as informações por meio de rede wifi, utilizando a linguagem XML. Para o sistema de 

orientação será utilizada uma bússola eletrônica com sensor xyz embutido o que facilitará a 

precisão da direção dos ventos. 

 

Disponibilização das informações 

Para o desenvolvimento dos sistemas computacionais optou-se pela utilização do Python, 

uma linguagem de programação dinâmica e orientada a objetos, que pode ser utilizada no 

desenvolvimento de qualquer tipo de aplicação, científica ou não. Esta linguagem oferece 

suporte e integração com outras linguagens e ferramentas. Além disso, possui uma sintaxe 



 

794 

 

Artigos         Ciências Exatas e da Terra 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

simples e clara. O uso do Python é frequentemente associado com ganho de produtividade e 

ainda, com a produção de programas de alta qualidade e fácil manutenção (COELHO, 2007). 

Seguindo os estudos com Python, está em teste o uso do pySerial, que é uma biblioteca Python 

que permite conectar as interfaces seriais existentes no mercado. Será utilizado pySerial para 

obter os dados referentes a velocidade e direção dos ventos que serão captados pelo anemômetro 

por meio de um programa feito em Python.  

Futuramente o Projeto ConAn será alocado ao Projeto BHoIA – Bóia Holonômica para 

Investigação Ambiental, que visa o desenvolvimento de plataforma robótica flutuante com 

movimentação holonômica a partir de sistemas eletroeletrônicos de baixo custo para 

monitoramento de qualidade da água. Para uma melhor precisão das leituras ambientas será 

necessária à utilização de uma estação de monitoramento de fenômenos climáticos e assim se 

evitará o desperdício de energia caso as condições dos ventos não estejam a favor do 

movimento. 

Figura 1. Teste feito com sensor de temperatura e umidade DHT 11 controlado pela placa Arduido UNO. IFCE, 

2016. 

 

CONCLUSÕES 

O projeto ConAn está em fase inicial e até o presente momento com poucos recursos 

materiais alocados, porém, acredita-se que, neste curto intervalo de tempo de trabalho, 

conseguiu-se estabelecer uma boa maturidade teórica por meio do desenvolvimento do estado 

da arte, estudos e de testes ao nível dos sistemas eletroeletrônicos. Com todos os testes foi 

possível observar a real funcionalidade e até perceber o quão necessário se faz o projeto, sua 

inclusão no Projeto BHoIA atesta isso. Espera-se que com o avanço das pesquisas possa-se 

dinamizar ainda mais os conhecimentos acerca das necessidades do projeto. Houve 
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significativo aporte de conhecimento ao grupo de trabalho e grande motivação para seguir em 

frente. 
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RESUMO: Este trabalho aborda sobre a utilização de ferramentas tecnológicas na educação; 

sobretudo no ensino da Física, discutindo as dificuldades de aprendizado desta ciência no 

Ensino Médio; e a justificativa do desenvolvimento de um aplicativo móvel para plataforma 

Android para o estudo de tópicos de Cinemática. 

Palavras–chave: educação, ferramentas tecnológicas, Física, desenvolvimento, aplicativo 

móvel, android. 

 

APPLICATION DEVELOPMENT OF MOBILE FOR AID IN TOPICS OF KINEMATIC 

STUDY 
 

ABSTRACT: This paper focuses on the use of technological tools in education; especially in the 

teaching of physics, discussing the difficulties of learning science in high school; and the 

justification of the development of a mobile application for Android platform for the study of 

topics of kinematics. 

KEYWORDS: education, technological tools, physics, development, mobile app, android. 

 

INTRODUÇÃO 

A tecnologia incorporou-se a rotina do ser humano em várias situações e continua sendo 

incorporada com cada vez mais frequência, tornando seu uso, parte da sua cultura. Esse 

processo cultural vem popularizando-se em todas as gerações e ambientes, permitindo o 

acesso a diversos tipos de informações de qualquer lugar.  

Mercado (2002) diz que no contexto de uma sociedade do conhecimento, a educação 

exige uma abordagem diferente, em que o componente tecnológico não pode ser ignorado. 

A educação então tem mudado, sofrendo aos poucos, transformações no processo ensino-

aprendizagem em todos os níveis e modalidades educacionais. Novas ferramentas e 

tecnologias, possibilitam contextualizar as disciplinas/assuntos em cenários que despertem o 

interesse dos alunos, revertendo o quadro de desinteresse e complexidade no aprendizado 

(Moran, 2009).  

Com o pressuposto de corroborar os benefícios do uso de tecnologias computacionais à 

educação, o presente projeto apresenta o desenvolvimento de um aplicativo para a plataforma 
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Android que funcione como guia de bolso para estudos.  Tendo como objetivo contribuir para 

o processo ensino-aprendizado no Ensino Médio. Incluindo um recurso tecnológico, o 

aplicativo, que ajude os estudantes a terem uma visão mais abrangente da disciplina de Física 

tendo ênfase em alguns tópicos da Cinemática, com a exposição de conteúdos e tutoriais que 

enfatizem o porquê do seu uso, a sua aplicabilidade e a sua conexão com o cotidiano, além de 

abordar fórmulas, cálculos e curiosidades.  

 

Inovações Tecnológicas como ferramenta pedagógica  

A sociedade passa por mudanças caracterizadas por uma profunda valorização da 

informação (Mercado, 2002) e nesse processo de desenvolvimento tecnológico e científico, 

elaboração de ferramentas capazes de auxiliar na execução de tarefas em todas as áreas de 

conhecimento, inclusive na educação, é uma tendência mundial. Segundo Carbonari (2000), a 

crescente inovação tem trazido discussões sobre a introdução dessas ferramentas nas escolas, 

tendo como a possibilidade da exploração desses recursos por alunos e professores como 

meio de ampliação de conhecimento, melhoria na comunicação e aproximação de culturas 

desses dois agentes. Essas transformações, portanto, não devem ser tratados com rejeição 

pelos profissionais de educação, e sim como recursos de análise e envolvimento do aluno na 

construção do próprio conhecimento. 

A tecnologia viabiliza a “formação intelectual, emocional e corporal do cidadão que lhe 

permita criar, planejar e interferir na sociedade” (Brito e Da Purificação, 2006). Os benefícios 

nas escolas vão desde o aumento de diálogo à interação afetiva e maior prazer em assistir as 

aulas pelos alunos, já que uma das maiores reclamações nesse meio é a monotonia e, 

consequentemente, a falta de interesse dos discentes na classe.  

Um recurso tecnológico que pode e deve ser muito aproveitado com o intuito de 

aproximar a realidade do aluno com os conhecimentos recebidos na escola são os aplicativos 

educacionais. Jucá (2006) diz que “o objetivo destes programas é favorecer os processos de 

ensino-aprendizagem; são desenvolvidos especialmente para construir o conhecimento 

relativo a um conteúdo didático”. Compreende-se pela fala do autor que o desenvolvimento 

de softwares educativos busca auxiliar no processo de aprendizado dos estudantes.  
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Ensino de Física e suas dificuldades  

A Física é tida como uma ciência que estuda a natureza (Máximo e Alvarenga, 2003). 

Gleiser (2000) descreve que a Física é um processo de descoberta do mundo natural e das 

propriedades que fazem parte dele, a partir de uma linguagem que possa ser compreendida. 

Os conceitos básicos da Física passaram a ser de total importância para a compreensão de 

outras áreas de conhecimento e também dos estudos de suas teorias. Mostrando que o seu 

estudo é necessário e indispensável. (Silva e Tavares, 2005). Por ser de extrema importância 

para a construção do conhecimento de um modo geral e por estar inserida na rotina do ser 

humano, a Física foi paulatinamente inserida no âmbito escolar.  

Tendo em vista a interação da Física com diferentes áreas, o desenvolvimento do 

Ensino/Aprendizagem dessa disciplina necessita de um desenvolvimento que possibilite ao 

aprendiz construir suas competências relacionadas ao ambiente em que está inserido, de 

maneira que absorva conhecimentos para toda à sua vida. (Silva e Tavares, 2005). Porém, o 

entendimento da Física pelos estudantes que acabaram de ingressar no Ensino Médio não 

acontece de maneira imediata, pois o mau aprendizado ou a falta dele em conhecimentos 

básicos de literatura e interpretação de textos e as dificuldades com a matemática básica, 

prejudicam na aprendizagem dos alunos logo no primeiro contato com a disciplina. 

(Cavalcante, 2010). 

Sendo assim, o ensino da Física deve proporcionar aos alunos por meio de atividades 

durante as aulas, acesso as leis, teorias e conceitos sobre a disciplina, de modo que ele consiga 

explicar os fenômenos naturais presentes no mundo, contribuindo assim para o seu 

conhecimento técnico e também cultural. 

  

Cinemática  

O estudo da Física foi se desenvolvendo e subdividido em ramificações, que eram 

agrupados de acordo com o sentido utilizado para a observação dos fenômenos da natureza. 

E assim surgiram seis ramos da Física: Mecânica; Calor; Movimento Ondulatório; Ótica; 

Eletricidade e Magnetismo; e Física Contemporânea. (ALVARENGA; MÁXIMO, 2010). 

Gaspar (2010) complementa afirmando que a Mecânica é o estudo das partículas e dos 

fluidos e que é subdividida em Cinemática, Estática, Dinâmica e Fluidodinâmica.  

Gonçalves (1979) diz que “Cinemática é a parte da Mecânica que estuda o movimento, 

sem cogitar das suas causas”.  
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Softwares educacionais e sua utilização no ensino da Física  

“Software é o meio virtual do computador, ou seja, todos os programas instalados no 

PC. Os programas são responsáveis para dar funcionalidade e utilidade ao computador...” 

(SILVA, 2012). Segundo Lollini (1985) software é "um conjunto de programas escritos em uma 

das linguagens de programação que ativam o computador conforme os objetivos do usuário”.  

Diversos tipos de programas existem atualmente, que são próprios para o uso direto de 

usuário e aqueles de uso do sistema. Silva (2012) os classifica em: 

• Softwares aplicativos, onde a máquina interage com o usuário e são destinadas para 

determinadas aplicações. 

• Softwares dos sistemas, que buscam o perfeito funcionamento da máquina. 

Gamez (1998) afirma que o objetivo geral de programas educacionais é auxiliar no 

processo de ensino-aprendizagem de uma dada disciplina. Medeiros e Medeiros (2002) apud 

Vrankar (1996) afirmam que o uso da informática no ensino da Física é inquestionável quando 

se trata do desenvolvimento do pensamento lógico da Física.  

 

O processo de Desenvolvimento de Software 

O desenvolvimento de software conta com uma quantidade de etapas que se fazem 

necessárias para o sucesso do sistema, assim, nada mais é do que um conjunto de atividades, 

onde seus resultados auxiliaram para a sua construção. Sommerville (2003) classificou como 

comuns em todos os processos de construção de software os seguintes passos: Definição de 

Requisitos, nessa fase as funcionalidades e as restrições que o sistema deve possuir são 

definidas. Projeto do Software, construção e implementação através de uma linguagem de 

programação seja efetuada. Integração e testes do Sistema, após sua construção é preciso 

confirmar se as funcionalidades definidas na especificação de software realmente foram 

atendidas. Operação e Manutenção, Nesse passo, o autor afirma a importância de o sistema 

construído estar em servindo ao cliente mesmo com as novas necessidades que surgem a ele, 

sendo assim, e preciso também que o software esteja em constante evolução. Podendo ser 

útil a seu consumidor. 

 

Sistemas de Banco de Dados 

 Banco de dados (BD) é justamente é um agrupamento de dados que faz sentido. Heuser 

(1998) define BD como “conjunto de dados que tem por objetivo atender a uma comunidade 
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de usuários”, então se trata de um arquivo de dados eletrônico. Qualquer dado que auxilie no 

processo geral das atividades em que o sistema esteja inserido é tido como informação. Assim, 

Date (2004) define que um sistema de banco de dados é um sistema computadorizado que 

mantém os registros, tendo como objetivo geral armazenar informações e permitir que os 

usuários as busquem e as atualizem quando necessário. 

 Banco de Dados é, então, um conjunto de dados que, juntos, fornecem informações que 

estão estruturadas e organizadas de uma forma que faça sentido para os seus usuários e que 

facilite as diversas operações. 

 

Sistema Mobile 

 Sistema operacional mobile é um conjunto de programas com a função de gerenciar os 

recursos de hardware e software para dispositivos móveis, além de fornecer uma interface ao 

usuário final (Silberschatz et al., 2004). A utilização cada vez maior de equipamentos 

tecnológicos que permitem mobilidade prática, gerando o fenômeno mobile computing 

(computação móvel). Temos os netbooks, smartphones, tablets e etc.  

 

Plataforma Android 

 O Android é um sistema operacional baseado em outro sistema operacional, o Linux, 

que foi desenvolvido para operar em dispositivos móveis. Devido ao grande número de usuários 

e o ambiente estável para produção de software, segundo o Google, a plataforma move mais de 

um bilhão de smartphones e tablets. Ela “é uma plataforma de software que está revolucionando 

o mercado global de aplicativos para celulares. É a primeira plataforma de aplicativos para 

telefones celulares de código-fonte aberto”. (Ableson et al, 2012).  

 Neste ambiente, é utilizada a linguagem de programação Java para desenvolver as 

aplicações e todos os recursos necessários. A plataforma se tornou muito popular, apesar de ter 

começado a ser distribuída em 2008. ( Jobstraibizer, 2009 ). 

  

MATERIAL E MÉTODOS 

O processo de construção do aplicativo intitulado ‘Caturama’ se iniciou com a 

elaboração de questionários realizados com professores de Física e alunos. No caso do 

desenvolvimento do app os questionários foram realizados no intuito de perceber qual a 

dificuldade em Cinemática dos estudantes. Por isso o público escolhido foram alunos da 

primeira série do ensino médio, quando o assunto é abordado no âmbito escolar.  



 

802 

 

Artigos         Ciências Exatas e da Terra 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

 

Construção do Banco de Dados 

Referindo-se a uma aplicação Android, quando se trata de armazenar dados é comum 

utilizar o SQLite. Lecheta (2015) diz que o Bando de Dados é leve e poderoso, e que consome 

pouco espaço. 

Para o software Caturama o banco de dados foi criado utilizando da ferramenta SQLite 

Expert Personal. A ferramenta possibilita que o banco seja criado através de uma interface 

gráfica, mas também há o espaço para seu desenvolvimento usando diretamente a Linguagem 

de Consulta Estruturada (SQL).  

 

Codificações do aplicativo Caturama 

Para a codificação do aplicativo utilizou-se a ferramenta Android Studio “software 

utilizado para desenvolver aplicações no Android, que tem um emulador para simular o 

dispositivo, ferramentas utilitárias e uma API completa”. (Lecheta, 2015), disponibilizada 

gratuitamente pela Google. Ferramenta essa que possui o Java, linguagem de Programação 

orientada a objetos como nativa.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A proposta deste trabalho foi alcançada, gerando um software para dispositivos mobile 

que foi construído passando pelas etapas do processo de desenvolvimento de software. O 

objetivo da aplicação é fornecer aos alunos do Ensino Médio, uma ferramenta que aborde 

tópicos de Cinemática, permitindo o seu uso em qualquer local através de dispositivos móveis, 

aproximando assim a realidade do aluno aos conteúdos abordados no âmbito escolar.  

A interface do sistema foi criada afim de remeter ao ambiente escolar. A logo com um 

fundo verde e títulos brancos, buscam lembrar o quadro e o giz. A folha de caderno como 

fundo de tela para apresentação das opções além de lembrar o ambiente escolar, busca criar 

a sensação de estudo. As funcionalidades do aplicativo são acessadas a partir da navegação 

de um menu. Para exibir o conteúdo a aplicação faz a conexão e uma consulta com o banco 

de dados.  

O app efetua cálculos de fórmulas previamente escolhidas e o tipo de dado que se digita 

no campo é previamente estabelecido, não permitindo que outro tipo de dado seja digitado.  
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Splash Screen do aplicativo Caturama 

 

Menu do Aplicativo Caturama 

 

Fonte: Desenvolvido pela autora. 
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Tela Teoria do aplicativo Caturama 

 

Fonte: Desenvolvido pela autora. 

 

Tela Cálculo da MRU do aplicativo Caturama 

 

Fonte: Desenvolvido pela autora. 

 

CONCLUSÕES 

Este trabalho de conclusão de curso objetivou apresentar o processo de 

desenvolvimento de um aplicativo educacional voltado para o estudo de tópicos de 

Cinemática, com o foco em estudantes do Ensino Médio. O tema foi escolhido pela 

necessidade da utilização de novas ferramentas e tecnologias que possibilitem contextualizar 
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as disciplinas/assuntos em cenários que aproximem a realidade dos estudantes à rotina 

escolar. Além de fornecer uma ferramenta capaz de disseminar o estudo da Física, logo no 

primeiro contato que os estudantes têm com essa ciência de acordo com a grade escolar 

seguida no Brasil. Na fase dos testes, os alunos interagiram com o software, principalmente 

no que competia as curiosidades e o layout como um todo. Esses testes foram realizados com 

duplas, pela disponibilidade de dispositivos levados, contando de vinte a quarenta minutos 

com cada dupla. O resultado da análise dos testes verificou que o aplicativo alcançou o 

objetivo 
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RESUMO: Em decorrência do grande acúmulo de dados gerados ao longo dos anos em 
diversas áreas organizacionais, tornou-se incontestável a necessidade de explorar 
efetivamente estes dados, visando dar qualidade de informação e uma utilização com 
objetivos mais amplos para esses. Em meio a isso a mineração de dados surge para auxiliar 
nesse processo de credibilização dos dados, utilizando de métodos e ferramentas que permite 
encontrar anomalias, padrões e correlações entres os dados proporcionando um alto grau de 
informação e conhecimento apurado, auxiliando na tomada de decisões para determinadas 
situações. O objetivo deste artigo é apresentar um estudo acerca do processo de descoberta 
de conhecimento em grandes volumes de dados e algumas das técnicas de mineração de 
dados relacionadas à classificação em árvore de decisão (Tree), analisando a aplicação e 
eficiência dos algoritmos de classificação de árvore de decisões J48 e RandomForest em um 
banco de dados de crimes da região de Montgomery County, a fim de encontrar um perfil nos 
tipos de crimes ocorridos em determina região. 
Palavras–chave: mineração de dados, kdd, árvore de decisão, classificação 
 
DEVELOPMENT A MODEL FOR PREDICTION OF TYPES OF CRIMES IN 

MOUNTGOMETY COUNTY REGION, USING DECISION TREE CLASSIFIERS  
 

ABSTRACT: As a result of the great data accumulation generated through the years in several 
organizational areas, the need to exploring this data became incontestable with the aim to 
improve the information quality and reaching an usage with more wide goals. In this sense, 
the data mining appears to help on data credibility process by using methods and tools that 
allow to find anomalies, patterns and correlations between data, providing a high level of 
information and accurate knowledge, helping on decision making in certain situations. The 
objective of this article is present a study about the knowledge discovery in a great scale of 
data and some technique of data mining related to the classification in tree decision, analyzing 
classification algorithms of j48 decisions tree and RandonForest application and efficiency in 
a crime database of Montgomery County region, in order to find a profile at types of crime 
that have occurred in certain region. 
Keywords: data mining, kdd, decision tree, classification  
 

INTRODUÇÃO 

 Com a evolução das tecnologias e a necessidade de armazenamento de informações, 

o crescente acúmulo de dados torna-se altamente visível, com essa grande demanda de dados 

há, em contraposto, o grande número de desperdícios dos mesmos. Segundo pesquisas da 

Forbes, o volume de dados criados em 2014 e 2015 foi maior que a quantidade produzida em 

toda a história da humanidade, de acordo com Marr (2015) menos de 0,5% destes dados 
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foram utilizados ou analisados, mostrando um despreparo com o tratamento dos dados e 

alertando para evolução no que se refere a aprimoramento de técnicas para utilização dos 

mesmos. 

 Nas diferentes áreas organizacionais em nossa sociedade, a constante busca 

tecnológica por recursos que consigam transformar dados em informação e 

consequentemente promover a geração de conhecimento, possibilitando assim agregar valor 

ao negócio, produzindo inovações nos diversos segmentos. A falta de tratamento nos dados 

e a necessidade natural de conhecimento tornam mecanismos essenciais para o que é descrito 

como “evolução natural da informação” (OLIVEIRA, 2016). Semelhantemente ao KDD 

(knowledge discovery in databases), conforme cita Fayyad et al. (1996) definem como 

processo não trivial de extração de informações implícitas previamente desconhecidas e 

potencialmente úteis a partir dos dados armazenados em um banco de dados. “A mineração 

de dados é a exploração e a análise, por meio automático ou semiautomático, de grandes 

quantidades de dados, a fim de descobrir padrões e regras significativos” (Berry e Linoff, 1997, 

p.5). Muitos autores colocam mineração de dados e KDD como sinônimos, mas ao analisar as 

definições de ambos separadamente, a mineração é uma etapa do KDD. O KDD consiste de 

várias etapas e fazem parte de três grandes grupos: o pré-processamento, a mineração de 

dados e o pós-processamento. (MICHALSKI e KAUFMAN, 1998). 

 No pré-processamento ocorre uma das principais etapas do KDD, segundo Manilla 

(apud KLEMETTINEN, 1999, p. 82) essa etapa consome cerca de 80% do esforço total de todo 

o processo que consiste em selecionar os dados, analisar quais dados são relevantes para o 

sistema, realizar limpeza, remoção, integração e transformação. Essa etapa é bastante cautelosa 

e determinante para obter resultados relevantes e verídicos.  

 Na etapa de mineração de dados ocorre a execução de diversos tipos de algoritmos, com 

o objetivo de descobrir relacionamentos entre dados e fornecer subsídios para que possa ser 

feita uma previsão de tendências futuras baseadas no passado. A etapa de pós-processamento 

consiste em análise dos resultados obtidos na mineração de dados para que sejam tidos como 

conhecimento e utilizados futuramente no processo de tomada de decisões. A base de dados 

utilizada para análise é referente aos crimes cometidos na região do Montgomery County, esta, 

localizada no estado de Maryland, apresenta no seu total cerca de 1,040,116 habitantes, as 

informações obtidas no site da própria região acerca dos crimes ocorridos no condado são 

mantidas e atualizadas regularmente, conforme o relato das ocorrências policiais. O conjunto 

utilizado é referente ao dia 20 de Agosto de 2016, as 11:34, apresentados no formato de valores 
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separados por vírgula – Comma Separated Values – (CSV), que contém 151.402 registros de 

crimes. 

 Neste estudo foram analisadas e aplicadas técnicas de mineração de dados referentes à 

classificação em árvores de decisão, tal classificador tem finalidade de indicar o perfil dos tipos 

de crimes cometidos em função do local e hora da ocorrência, equipe policial envolvida na 

abordagem e cidade. Os algoritmos usados para essas tarefas são: J48 e Random Forest. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 Para execução deste estudo foi aplicado um processo de KDD, a partir do uso do 

software livre Waikato Environment for Knowledge Analysis (WEKA), o qual auxilia nas etapas 

de pré-processamento e mineração de dados. O WEKA foi desenvolvido pela Universidade de 

Waikato Nova Zelândia. Esse software consiste em um conjunto de algoritmos do âmbito da 

inteligência artificial e do machine learning, que realiza diversas etapas do pré-processamento 

e também da mineração de dados, permitindo o desenvolvimento de novos métodos e modelos 

para auxiliar na descoberta de padrões, regras implícitas e promover mecanismos de forma 

abrangente para apoiar o processo de tomada de decisão. 

  Outras ferramentas open-source também foram utilizadas como Gedit e LibreOffice 

Calc, ambas serviram para auxiliar na tarefa de pré-processamento. A tarefa de classificação 

utilizou os algoritmos J48 e Random Forest. 

 

 TÉCNICAS E ALGORITMOS 

 “Classificação é o processo de encontrar um conjunto de modelos (funções) que 

descrevem e distinguem classes ou conceitos, com o propósito de utilizar o modelo para 

predizer a classe de objetos que ainda não foram classificados” (AMO, 2003).  

 A técnica de classificação utilizada nesse estudo é a técnica de árvore de decisão, 

descrita por Witten et al. (2011) o qual um atributo é escolhido como nó raiz da árvore e divide 

a árvore pelos ramos da mesma para cada valor do atributo, tal processo continua 

recursivamente em cada ramo, utilizando somente as instâncias  que atingem cada ramo.  

O J48 é um algoritmo de base individual e, segundo Quinlan (1993) tem como objetivo 

gerar uma árvore de decisão, apresentando dois estados possíveis, as folhas, que indicam um 

ponto no final da classificação, sendo ligada a um nó de decisão (classe), onde poderá conter 

uma ramificação seguida de uma folha ou a outro nó.  A forma de construção é realizada com 

a abordagem top-down em que o atributo mais generalizado é comparado a outros atributos 
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do conjunto, sendo o mesmo considerado a raiz da árvore. O próximo nó da árvore na 

sequência será o segundo atributo mais significativo, e, assim, sucessivamente, até gerar o nó 

que representa o atributo alvo da instância (TAVARES et al. 2007) . 

O Random Forest é descrito por Witten e Frank (2005) como um comitê (combinação 

da saída de vários classificadores, em vez de aplicar um único modelo) de árvores de decisão 

em que cada árvore depende dos valores de um vetor aleatório independente e com a mesma 

distribuição para cada um destes testados. O resultado da combinação é melhor que outros 

classificadores individuais, pois técnicas de comitê diminuem as taxas de falsos positivos, além 

de aumentarem a veracidade da acurácia da detecção (Ramos e Santos appud Witten e Frank, 

2005).   

Sendo assim é um algoritmo que exige um custo computacional maior que os demais, 

pelo fato de gerar várias árvores diferentes, classificadas a partir de partições randômicas do 

modelo, onde os resultados finais são obtidos através da média ponderada destas árvores 

então geradas. 

 

PRÉ-PROCESSAMENTO 

 “Pré-processamento de dados é uma etapa importante no processo de mineração de 

dados e descoberta de conhecimento, em que as anomalias e inconsistências de dados são 

detectadas e corrigidas” (Han e Kamber, 2006). Tal etapa fundamenta-se basicamente em 

quatro passos: limpeza, remoção, integração e transformação de dados. 

 Inicialmente, a base apresentava 22 atributos e 151.402 mil instâncias. Analisando o 

problema, foi possível eliminar 10 atributos, onde dentre estes era possível visualizar valores 

irrelevantes, redundantes e repetitivos ao modelo sendo eles aqueles valores referentes à 

identificação do número do incidente (Incident ID), o número do relatório da polícia (CR 

Number), o número referente ao tipo do crime (Class), o número da polícia envolvida na 

ocorrência (Police District Number), o atributo referente ao estado (State), o CEP (Zip Code), 

latitude (Latitude), longitude (Longitude) e localização (Location). 

 Ainda utilizando o método de análise em conformidade, foi possível perceber que 

alguns atributos possuíam muitas classes, fazendo com que o modelo gerado não seja tão 

preciso, então, utilizando as ferramentas Gedit e Libreoffice Calc foi feito a agregação das 

classes homólogas – etapa de integração –, sendo eles primeiramente o tipo de crime (Class 

Description) com 341 classes que, após esta etapa este atributo ficou com 81 classes, porém, 
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ainda uma alta quantidade, o mesmo procedimento foi utilizado no atributo Place (local do 

crime), onde apresentava 83 classes e após a agregação das classes resultou em 38. 

 No processo descrito anteriormente, além de diminuir bastante o número de classes, 

gerou uma discrepância nas quantidades de instâncias por classe, o que possibilitou a etapa 

de redução, descartando as classes que apresentavam um número de instâncias 

relativamente irrisório, esse procedimento é demorado pois demanda muito tempo nesta 

etapa. Essa técnica foi aplicada nos atributos Place, Class Description, City, Police District Name 

e Agency, onde ao total houve descarte de 49.172 mil dados. 

 Foram utilizados dois algoritmos para determinar o grau de importância dos atributos 

do modelo, InfoGainAttributeEval e GainRatioAttributeEval, servindo para ranquear atributos 

e determinar a ordem de importância na predição do modelo. Verificou-se que os atributos 

Pra, Beat, Agency e Sector não eram relevantes para que o modelo fosse desenvolvido, 

procedendo assim com a limpeza destes atributos. 

 O procedimento posterior foi a transformação dos dados, onde foi feita a modificação 

dos atributos referentes a datas e horários (Dispatch Date / Time, Start Date / Time e End Date 

/ Time) para uma maneira compreensiva dos mesmos, estes, sem o pré-processamento, 

apresentavam valores únicos para cada instância, porém os campos de datas apresentam 

quatro atributos dentro de apenas um, sendo eles, mês (Month), Dia (Day), Ano (Year) e hora 

(Hour), deixando assim de serem atributos referenciados a uma instância. Visto isso os 

atributos referentes a datas foram todos refatorados em quatro atributos, deixando assim o 

novo modelo com 17 atributos. 

 Através de uma nova seleção de atributos pelos dois métodos supracitados, verificou-se 

que os atributos Year, Month e Day, não apresentavam relevância consistente para o modelo, 

permitindo a remoção de alguns atributos, restando 8 atributos.  A última etapa do pré-

processamento foi realizar os testes de classificação verificando se realmente os atributos 

estavam sendo consistentes para o modelo e verificar se eles não apresentavam uma falsa 

relevância.  

Essa falsa relevância foi constatada no atributo Block Address, esse estava sendo 

considerado crucial para determinar o crime, mas isso ocorria pelo simples fato dele apresentar 

muitas classes 15.905 mil, consequentemente poucas instâncias por classe, por esse fato o 

modelo gerado traria um resultado relativamente obvio, o que torna a predição errada e sem 

precisão, por esse motivo foi escolhido por sua retirada do modelo, concluindo a etapa de pré-

processamento, restando, então, 7 atributos conforme pode ser visto na Figura 1. 
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Figura 1. Etapas de pré-processamento. Modificações por etapa, em vermelho. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 Os resultados obtidos foram visualizados por meio do WEKA. O primeiro teste foi feito 

por meio de classificação pelo algoritmo J48, por meio da aplicação da regra da Validação 

cruzada (Cross Validation) de 10 dobras (Fold), dando assim qualificação aos resultados a 

serem obtidos pelo fato de realizar 10 testes em um mesmo modelo, a fim de ter uma análise 

concreta e verídica, mantendo 11 classes no atributo de análise (Class Description), o algoritmo 

de classificação apresentou como instâncias classificadas corretamente (Correctly Classified 

Instances) 50.8256%, obtendo 51.959 mil instâncias corretas e 50.271 mil (49.1744%) 

instâncias classificadas incorretamente (Incorrectly Classified Instances). Apresentou com este 

algoritmo um erro médio de 0.1157 em um número total de instâncias de 102.230 mil e o índice 

de Kappa (proporção de concordância que ocorre acima daquela esperada de ocorrer ao acaso, 

sendo assim “0” um evento de total acaso e “1” um evento sem nenhum acaso) de 0.3857. 

 A acurácia de um modelo é considerada, geralmente, como o principal indicador de 

sucesso da classificação. Baseando-se na taxa de certeza de 50.8256% e o índice de Kappa de 

0.3857 obtida neste modelo, foi possível perceber que o modelo gerado teve uma relevância 

boa, porém ao observar o número de classes do atributo utilizado para a classificação (Class 

Description), é entendível esse baixo valor ao fazer um teste diminuindo o número de classes 

para 5 e não mais 11, tendo um descarte de 30 mil dados, foi possível verificar que os números 

apresentaram um valor muito mais alto, onde apresentou como instâncias classificadas 
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corretamente 69.314 %, obtendo 49.791 mil instâncias corretas e 22.043 mil (30.686%) 

instâncias classificadas incorretamente. Apresentou, com este algoritmo, um erro médio de 

0.1784 em um número total de instâncias de 71.834 mil e o índice de Kappa de 0.5342, que é 

classificado com muito bom. (Figura 2). 

  O Segundo teste foi feito por meio de classificação pelo algoritmo Random Forest, foi 

à aplicação da regra do Cross Validation de 10 dobras (Fold), este algoritmo de classificação 

apresentou como instâncias classificadas corretamente 47.7531%, obtendo assim 48.818 mil 

instâncias corretas, e 53.412 mil (52.2469%) instâncias classificadas incorretamente. 

Apresentou com este algoritmo um erro médio de 0.1129 em um número total de instâncias de 

102.230 mil e o índice de Kappa de 0.3661. 

 Baseando-se na taxa de certeza de 47.7531% e o índice de Kappa de 0.3661 obtida neste 

modelo, foi possível perceber que os resultados obtidos teve uma relevância boa, porém, como 

citado anteriormente, o número de classes do atributo utilizado para a classificação (Class 

Description), é grande, tendo 11 classes, então, é entendível esse baixo valor, ao diminuirmos 

o número de classes para 5, foi possível verificar que os números apresentaram valores bem 

mais altos, onde apresentou como instâncias classificadas corretamente 66.4309%, obtendo 

assim 47.720 mil instâncias corretas, e 24.114 mil (33.5691%) instâncias classificadas 

incorretamente. Apresentou com este algoritmo um erro médio de 0.1687 em um número total 

de instâncias de 71.834 mil e o índice de Kappa de 0.5102, conforme pode ser visto na Figura 

2. 

 O algoritmo Random Forest apresentou um resultado inferior ao J48 pelo fato de ser um 

algoritmo de comitê de árvores de decisão em que cada árvore depende dos valores de um vetor 

aleatório, ou seja, são geradas diversas árvores com porções aleatórias do modelo, onde o 

resultado mostrado é a media entre os resultados das árvores, enquanto o J48 é um algoritmo 

baseado em uma única árvore, deixando o modelo menos certificado.  
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Figura 2. Porcentagem de instâncias classificadas correta e incorretamente baseado nos 

algoritmos e quantidade de classes em Class Description. 

 

CONCLUSÕES 

 Com base nos resultados obtidos é possível concluir que utilizando variações no pré-

processamento do atributo de base de análise (Class Description) e utilizando diferentes tipos 

de classificadores de árvore obtêm-se resultados diversos, conforme descrito nos resultados. 

Dessa forma, é possível concluir que o classificador de árvore J48 apresenta melhores 

resultados nos testes executados nesse estudo, entretanto o algoritmo Random Forest não 

apresentou uma grande discrepância do modelo feito pelo J48. 

 Visto isso, este estudo comprova empiricamente a importância de um melhor 

aproveitamento dos dados gerados, mostrando que é possível determinar padrões significativos, 

onde poderão ser utilizados na tomada de decisão. 

 Esta análise em questão comprovou que os tipos de crimes ocorridos na região de 

Montgomery County tem um padrão significativo, mostrando, assim, correlações entre a cidade, 

hora, polícia envolvida, local do crime. Tendo esses dados em vista, seria possível buscar 

políticas públicas de segurança, visando diminuir as ocorrências criminais, medidas estas tanto 

preventivas quanto corretivas: preventivas na forma de ações públicas sociais baseadas no local 

e no tipo dos crimes, e corretivas na forma de reforço policial nas áreas mais perigosas e nos 

horários de pico dos crimes, além de proporcionar uma análise no grau de criteriosidade das 

agências de polícia. 
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RESUMO: A busca por fontes de energia alternativa é um tema bastante evidente nos dias 

atuais em todos os setores da economia, pois com a diminuição das reservas de petróleo e os 

significativos impactos ambientais causados pelas usinas termoelétricas e hidrelétricas, a 

energia vinda de fontes renováveis, como a força das águas, ventos, Sol e recursos fósseis, 

surgem como alternativas para a geração da energia de forma limpa, com menor incidência de 

danos ao meio ambiente. Dentre as formas de energia alternativa destacamos a Geotérmica ou 

Geotermal. Bicudo (2010) define este tipo de energia como sendo o calor que existe no interior 

da Terra, que no seu processo de arrefecimento se dissipa em qualquer ponto da superfície 

terrestre. O presente trabalho consiste em construir uma bomba de calor geotérmica e usá-lo 

para aumentar a temperatura da água. Os resultados obtidos mostram que é possível, a partir de 

um modelo simples, utilizar a energia proveniente da terra no aquecimento de água.    

Palavras–chave: energia alternativa, calor, temperatura 

 

GEOTERMIA A HEAT PUMP FOR DEVELOPMENT OF DOMESTIC WATER 

HEATING 
 

ABSTRACT: The search for alternative energy sources is a very clear theme nowadays in all 

sectors of the economy because with the reduction of oil reserves and the significant 

environmental impacts of power plants and hydroelectric power plants, the energy from 

renewable sources such as the force of water, wind, sun and fossil resources emerge as 

alternatives to generate energy cleanly, with lower incidence of damage to the environment. 

Among the forms of alternative energy highlight Geothermal or geothermal. Weevil (2010) 

defines this type of energy as the heat that exists inside the Earth, which in its cooling process 

is dissipated anywhere on the earth's surface. This work consists of constructing a geothermal 

heat pump and use it to increase the water temperature. The results show that it is possible, 

from a simple model, using the earth energy from the heating water. 

KEYWORDS: alternative energy, heat, temperature 

 

INTRODUÇÃO 

A busca por fontes de energia alternativa é um tema bastante evidente nos dias atuais 

em todos os setores da economia, pois com a crescente diminuição das reservas de petróleo e 

os significativos impactos ambientais causados pelas usinas termoelétricas e hidrelétricas, a 

energia vinda de fontes renováveis, como a força das águas, dos ventos, Sol e recursos fósseis, 

surgem como alternativas para a geração da energia de forma limpa, com menor incidência de 

danos ao meio ambiente. 
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No caso da construção civil, Hernandez Neto e Voltani (2013), afirmam que a utilização 

de fontes alternativas de energia está cada vez mais está presente nos projetos de edificações, 

com o intuito de reduzir o consumo de energia elétrica. Os sistemas mais empregados estão 

relacionados ao uso de energia solar para produção de água quente ou energia elétrica bem 

como o aproveitamento das forças do vento por meio de turbinas eólicas. Segundo os autores, 

outra fonte de energia ainda a ser explorada aqui no Brasil é a energia geotérmica, que consiste 

em retirar o calor natural do solo/rocha, da água subterrânea, transferindo para o ambiente. 

Considerando o pressuposto apresentado no parágrafo anterior, a pesquisa ora 

pretendida pretende desenvolver um aparato alternativo, utilizando materiais de baixo custo e 

de fácil aquisição, capaz de aproveitar a energia obtida a partir do calor proveniente da terra. 

 A questão central que orienta essa pesquisa é a seguinte: É possível construir um aparato 

a partir de materiais de baixo custo e fácil aquisição capaz de aumentar a temperatura da água 

a partir do calor proveniente da terra? 

Os resultados obtidos com o aparato construído mostram que o calor da terra pode ser 

utilizado como uma fonte de energia para aquecimento de água. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Esse projeto foi desenvolvido em três fases, que se sucederam à medida que os objetivos 

forem atingidos.  

A primeira delas consistiu numa pesquisa bibliográfica sobre energia geotérmica e sua a 

forma de geração. Esta fase foi importante para planejar e definir os materiais que utilizamos 

na construção do protótipo.  

Na etapa seguinte projetamos uma bomba de calor geotérmica, empregando na sua 

construção materiais de baixo custo e de fácil aquisição. Na Figura 1 são demonstrados todos 

os itens utilizados.  
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Figura 1. Materiais utilizados na construção da bomba de calor geotérmica. 

(1) Caixa de isopor recoberta com papel alumínio para reduzir as trocas entre 

a parte interna da caixa e o meio externo; (2) Bomba de aquário; (3) 

Mangueira de borracha transparente; (4) Tubo de cobre; (5) Canos PVC 20 

mm. IFTO, 2016. 

 

Na terceira etapa do projeto realizamos uma atividade experimental para avaliar o 

protótipo construído. Para tanto, acompanhamos sua eficiência no aquecimento de 2,5 litros 

de água gelada colocados no interior da caixa de isopor durante o intervalo de tempo de 2 

(duas) horas.   

Utilizando um termômetro digital, medimos inicialmente a temperatura da superfície do 

solo a 30 cm de profundidade. A leitura obtida neste caso foi de 24 oC, como mostrado na 

Figura 2. 

 

 

Figura 2. Registro da temperatura da superfície do solo a 30 cm de 

profundidade. IFTO, 2016. 
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Como é demostrado na Figura 3, a bomba de aquário foi instalada no interior da caixa 

de isopor. Além disso, podemos verificar na imagem os tubos de cobre, conectados a bomba 

de aquário através das mangueiras de borracha, posicionados a 30 cm de profundidade da 

superfície. Vale destacar que antes de enterra o tubo de cobre, inserimos as mangueiras de 

borrachas dentro de tubos de PVC como o objetivo de evitar que a pressão da terra dificultasse 

a condução da água.   

 

Figura 3. Registro da temperatura da superfície do solo a 30 com de 

profundidade. IFTO, 2016. 

 

De modo a termos um parâmetro de comparação, optamos em acompanhar também o 

aquecimento de água em uma caixa de isopor, semelhante à da bomba de calor geotérmico e 

contendo a mesma quantidade água. Em ambas caixas foram instalados termômetros digitais 

para o registro das temperaturas.  Na Figuras 4, podemos conferir o experimento realizado. 

 

 

Figura 4. Materiais utilizado no experimento. IFTO, 2016. 



 

821 

 

Artigos         Ciências Exatas e da Terra 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Um segundo experimento foi realizado no intuito de investigar a variação na 

temperatura da água devido ao aumento na agitação das partículas, provocado pela bomba 

de aquário ao fazer a água circular pelas mangueiras de borracha. A Figura 5 mostra o 

experimento descrito. 

 

                                  Figura 5. Materiais utilizado no segundo experimento. IFTO, 2016. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados obtidos nos dois experimentos foram analisados quantitativamente e 

organizados em tabelas e gráficos. 

 Na Tabela 1 é apresentado os resultados do aquecimento da água nas duas caixas de 

isopor. A caixa 1 corresponde a da bomba de calor geotérmico.  

 

Tabela 1. Temperaturas da Caixa 1 (bomba de calor geotérmico) e Caixa 2. IFTO, 2016. 

Tempo 

 (min) 

Temp. Caixa 1 

(oC) 

Temp. Caixa 2 

(oC) 

0 7 7 

5 9 7 

10 11 7 

15 12 7 

20 14 7 

25 15 7 

30 16 7 

35 17 7 

40 17 7 

45 18 7 

50 19 8 

55 20 8 

60 20 8 
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65 21 8 

70 21 8 

75 21 8 

80 22 8 

85 22 8 

90 23 8 

95 23 9 

100 24 9 

105 24 9 

110 24 9 

115 24 9 

120 24 10 

   

 

A Figura 5 apresenta os dados da Tabela 1 organizado na forma de gráfico. 

 

 

Figura 5. Temperaturas da Caixa 1 (bomba de calor geotérmico) e Caixa 2. IFTO, 2016. 

 

Podemos constatar no gráfico acima que o aquecimento da água na caixa de isopor 

que continha a bomba de calor geotérmica foi significativamente superior à da outra caixa. 
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Atribuímos este resultado a dois fatores: (1) ao aumento das agitações das partículas 

provocado pela bomba de aquário ao fazer a água circular pelas mangueiras de borracha; (2) 

troca de energia térmica (calor) entre a terra e a água que percorre o interior das mangueiras 

de borracha.  

Na Figura 6 (a) podemos verificar a temperatura do solo a 30 cm de profundidade da 

superfície.  De acordo com a Figura 6 (b), esta temperatura foi obtida na Caixa 1 após 100 

minutos de início da realização do primeiro experimento.  

 

 

 

 

 

(a)       
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(b) 

Figura 6. (a) Temperatura do solo a 30 cm de profundidade da 

superfície. (b) Temperatura da Caixa 1 e Caixa 2 após 100 minutos. IFTO, 

2016 

  

 

Na Tabela 2 é apresentado os resultados do segundo experimento. A Caixa 1 

corresponde a bomba de calor geotérmico.  

 

Tabela 2. Temperaturas da Caixa 1 (bomba de calor geotérmico) e Caixa 3. IFTO, 2016. 

Tempo 

 (min) 

Temp. Cx 1 

 (oC) 

Temp. Cx 3 

 (oC) 

0 7 12 

5 9 13 

10 11 13 

15 12 14 

20 14 15 

25 15 16 

 

Na Figura 7 são apresentados os dados da Tabela 2 na forma de gráfico. 
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Figura 7. Temperaturas da Caixa 1 (bomba de calor geotérmico) e Caixa 2. IFTO, 

2016. 

 

 Os resultados do segundo experimento revelaram uma variação de 4 oC na 

temperatura da água, num intervalo de 25 minutos. Se comparamos esse valor com o obtido 

na Caixa 1 no primeiro experimento (Figura 7), verificamos que é duas vezes menor no mesmo 

intervalo de tempo.  

 

CONCLUSÕES 

Os dados obtidos estão de acordo com o resultado esperado. Porém, pretendemos 

continuar no aperfeiçoamento do protótipo de modo a aumentar a sua eficiência. Para tanto, 

iremos investigar o aumento da temperatura da água variando a profundidade de aterramento e 

o comprimento do tudo de cobre. 
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RESUMO: Nos cursos da área de tecnologia da informação os conhecimentos de algoritmos e 

programação de computadores são primordiais para a boa formação dos alunos. Todavia, os 

estudantes desses cursos vêm apresentando alto índice de reprovação e/ou de baixa assimilação 

dos conteúdos. Existem ferramentas que buscam minimizar esses problemas, mas poucas delas 

obtém êxito. Neste trabalho foi desenvolvida uma ferramenta de baixo custo que utiliza robótica 

e computação móvel que busca tornar o aprendizado dos princípios dos algoritmos e da 

programação de computadores mais divertido e desafiante, contribuindo assim para a 

assimilação destes conteúdos. 

Palavras–chave: robótica, computação móvel, educação 

 

DEVELOPMENT OF A COMPUTER TOOL OF SUPPORT TO TEACHING OF 

ALGORITMS AND COMPUTERS PROGRAMMING 
 

ABSTRACT: In courses of information technology area the knowledge of algorithms and 

computer programming are essential for the good formation of the students. Nevertheless, 

the students of these courses are presenting a high rate of reproof and/or low assimilation of 

contente. There are tools that seek to minimize these problems, but few of them succeeds. In 

this work was developed a tool of low-cost that uses robotics and mobile computing that seeks 

to make learning the principles of algorithms and programming computers more funny and 

challenging, thus contributing to the assimilation of these contentes. 

KEYWORDS: robotics, mobile computing, education 

 

INTRODUÇÃO 

Novas tecnologias vêm adotadas pelos professores em busca de facilitar e estimular o 

aprendizado de seus alunos. Essas tecnologias são, segundo Krasilchik et al. (2000), ainda mais 

necessárias em disciplinas que apresentam conceitos abstratos e complexos, que costumam 

apresentar um baixo rendimento na turma. 

Apesar da grande importância do aprendizado de algoritmos em uma linguagem de 

programação, sobretudo aos alunos de cursos relacionados à informática, o que Gomes et al. 

(2004) observa é um insucesso geral no aprendizado deste componente curricular por parte de 

estudantes dos diversos graus de ensino. 

Conforme Raabe et al. (2005), uma grande parte dos alunos que iniciam seus estudos na 

área de algoritmos e programação de computadores normalmente sofrem dificuldades no 



 

828 

 

Artigos         Ciências Exatas e da Terra 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

aprendizado. Isso quer dizer que eles não aprendem de forma satisfatória os conceitos de 

algoritmos ensinados em sala de aula, assim como também não conseguem associar o que 

aprenderam em uma linguagem de programação específica, tendo como consequência uma 

grande dificuldade no desenvolvimento da lógica de programação, resultando no desestímulo 

de alunos, tornando, ainda, a programação algo pouco interessante. 

Sobre o ensino de algoritmos e programação de computadores, Dos Santos e Costa et al. 

(2006) afirmam que em maior parte o mesmo envolve “entender problemas e descrever formas 

de resolução, de maneira imparcial, para que então sejam codificadas em uma linguagem de 

programação”, isto significa que, em primeiro lugar, o aprendiz deve entender o problema, 

analisar as possíveis soluções e as descrever, para que então a resolução seja escrita em uma 

linguagem de programação de computadores (i.e. codificar), pois ajuda o aluno a saber pensar 

estruturalmente. 

Existem vários modos de se aplicar esta disciplina em sala de aula, cada uma delas 

possuem suas vantagens e desvantagens. Entre essas abordagens de ensino de programação, 

destacam-se: 

 Ensino com uma linguagem de programação comercial, onde o instrumento de ensino é 

a própria linguagem de programação (como Java, Python e outras linguagens), focando na 

sintaxe da linguagem, que apesar de estudar os aspectos específicos da linguagem de 

programação, ela é tratada de forma muito abstrata, o que torna seu estudo pouco intuitivo. 

 Ensino com pseudocódigos, não faz o uso de uma linguagem de programação real, 

entretanto é trabalhado o desenvolvimento na estrutura de código por parte do aprendiz, sendo 

uma simulação do código específico, mas com uma linguagem mais aproximada da linguagem 

natural do indivíduo (como o Portugol). 

 Ensino com jogos educativos, onde o foco é o envolvimento do aprendiz com o jogo, 

existe a preocupação do desenvolvimento do raciocínio lógico do aluno com metas a serem 

atingidas, estimulando-o a pensar e solucionar problemas. 

 Ensino apoiado pela robótica, onde se busca a minimização da abstração, o uso do 

código como maneira de solucionar problemas e aumentar o grau de envolvimento do aprendiz 

com a ferramenta. Nesta abordagem o aprendiz pode perceber com mais facilidade como o 

código se comporta no robô, por exemplo, com um comando para andar no mundo 

computacional o usuário pode ver o robô andar no mundo real. 

Cada uma das abordagens apresentadas tem características que podem impactar de forma 

negativa ou positiva no ensino dos conceitos básicos de algoritmos e programação e podem ser 

melhoradas através do uso de ferramentas de apoio ao processo de ensino-aprendizagem. 
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Este projeto propôs uma ferramenta de apoio ao ensino de algoritmos e programação 

baseada no uso da robótica (com plataforma Arduino) e pseudocódigos (codificados em um 

aplicativo na plataforma Android) que contribua com a resolução dos problemas no ensino desta 

disciplina e que possua um baixo custo. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

A pesquisa seguiu as seguintes etapas: 

 Especificação de requisitos e da arquitetura da ferramenta: foram levantados os 

requisitos de software e hardware a partir de uma pesquisa na literatura e de entrevistas a 

professores e alunos de programação. 

 Estudo de tecnologias a serem utilizadas no projeto: foi feito um estudo aprofundado de 

quais tecnologias seriam ideais para o projeto. Por base nisso, foram definidos os materiais a 

serem utilizados: 

1 – Arduino: é uma placa de prototipagem no qual podem ser desenvolvidos circuitos. Ela atuará 

como cérebro da ferramenta, gerenciando suas atividades. 

2 – Sensor Ultrassônico: tem a capacidade de calcular a distância que está um obstáculo na sua 

frente e servirá para evitar impacto do robô com obstáculos. 

3 – Motor DC: o motor converte energia elétrica em cinética. Seu torque é aumentado com uso 

da caixa de redução, o que reduzirá a velocidade. 

4 – Motor Shield: o Motor Shield L293D é capaz de gerenciar a atividade de motores e servo 

motores, encaixando-se com o Arduino. 

5 – Módulo Bluetooth: este é o dispositivo que permite a comunicação do Arduino com o 

dispositivo móvel, permitindo a troca de mensagens entre eles. 

6 – Interruptor: é o responsável por ligar e desligar o robô. 

7 – Servo Motor: é o responsável por movimentar a garra do robô. 

 Desenvolvimento da ferramenta proposta: utilizando as definições de requisitos e da 

arquitetura realizadas na primeira etapa e os conhecimentos conseguidos na segunda, foi 

desenvolvido um robô que auxilia no ensino de programação por meio de instruções mandadas 

pelo usuário que visam atingir um objetivo. 

 Realização de testes: foram realizados teste no laboratório para detectar e corrigir 

possíveis erros.  
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O sistema desenvolvido permite ao aluno controlar o robô por meio de instruções em 

pseudocódigo enviadas a ele por meio de um aplicativo produzido no projeto. Para instruir o 

robô o aluno poderá usufruir de dois modos de utilização do aplicativo: Modo Livre e Modo 

Missão. No Modo Livre o aluno poderá programar livremente o robô, isto é, ele fará com que 

o robô realize o que o aluno quiser, desde que a sintaxe (i.e. escrita do código) esteja correta. 

No Modo Missão, por sua vez, as metas (i.e. Missões) já são estabelecidas pelo aplicativo e o 

aluno deve cumpri-las com a menor quantidade de linhas de código possível, o que parecerá 

para ele um desafio que o motivará a cumpri-lo. Para realizar as etapas do Modo Missão, foi 

desenvolvido o ambiente onde o robô estará atuando e o aluno deverá posicioná-lo nos lugares 

corretos. 

Podemos dividir a plataforma em: Robô, Ambiente e Aplicativo. 

 Robô:  

Por meio do aplicativo, o usuário pode fazer o robô andar para frente, girar para a 

esquerda, para a direita, olhar, pegar e soltar: 

Para realizar tais atividades, serão utilizadas as ferramentas já mencionadas em Material 

e Métodos. Para construção do robô, foi feita a esquematização de todas as peças, conforme é 

ilustrada na Figura 1. Sua construção totalizou um investimento de R$ 200,00. 

 

Figura 1. Esquematização dos equipamentos que compõem o robô 

Todo esse esquema resultou no robô da Figura 2, apelidado de “Toddy Teddy Jhonny”. 

Esse nome foi escolhido com o objetivo de proporcionar irreverência ao robô de forma que os 

alunos se sintam à vontade com o mesmo. 
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Figura 2. Robô “Toddy Teddy Jhonny” 

 Aplicativo: 

O aplicativo foi desenvolvido para dispositivos Android e conta com quatro 

funcionalidades (Modo Livre, Estatísticas, Modo Missão e Socializar), conforme a Figura 3: 

 

Figura 3. Tela inicial do 

aplicativo 

1. Os dois principais modos de funcionamento são: Modo Livre e Modo Missão. 

a. No Modo Livre, o usuário é apresentado ao Ambiente Integrador de 

Desenvolvimento (em inglês abreviado de IDE), ilustrado na Figura 4, onde pode codificar as 

instruções na qual o robô deve seguir. 

 

Figura 4. IDE do Modo 

Livre 
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b. No Modo Missão, o dispositivo dispõe de seis níveis de missões a serem 

completadas pelo usuário de forma sequencial ou específica, no qual o código que o usuário 

informar deverá ser voltado para cumprir as missões estabelecidas da forma mais objetiva 

possível. 

Ao optar por selecionar uma missão, aparecerá ao usuário a tela disposta na Figura 5, por 

meio da qual o usuário selecionará o nível da Missão que deseja trabalhar com o robô. 

 

Figura 5. Tela para 

selecionar uma missão 

Ao selecionar a Missão desejada, será mostrada ao usuário a tela de descrição do nível, 

que informará o que deverá ser feito. Essa mesma tela será mostrada ao usuário se ele optar por 

Começar Missões na tela do Modo Missão, e, ao concluir a missão de seu nível, será mostrada 

a descrição da próxima missão até que ele chegue ao Nível 6. 

Ao ler as instruções e optar por completar a missão selecionada, a IDE do Modo Missão 

lhe será mostrada como mostra a Figura 6. 

 

Figura 6. IDE do Modo 

Missão 
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2. Além dos Modos Livre e Missão, o software dispõe das funcionalidades: Estatísticas 

e Socializar. 

a. Nas estatísticas, o usuário pode ver os erros, classificados entre os níveis um e 

nove, com a descrição de cada um, além da quantidade de erros de cada nível e o total, como 

se mostra na Figura 7. 

 

Figura 7. Tela da função 

Estatísticas 

b. Enquanto isso, na função “Socializar”, o usuário consegue compartilhar seus 

códigos salvos através das principais redes sociais, a fim de sanar suas dúvidas com outros 

usuários. 

 

Figura 8. Tela da 

função Socializar 

 Ambiente: 

A plataforma conta ainda com o ambiente de locomoção do robô (Figura 9), uma área 

que possibilita ao usuário posicioná-lo em algum lugar específico do mesmo e lhe ajudará na 

execução do Modo Missão (podendo ser usado também no Modo Livre). Ele consiste em um 

“campo” onde existem 25 “casas” ou “células”, das quais estão dispostas em 5 linhas e 5 

colunas. Cada “célula” possui 30 centímetros de largura e comprimento, o que lhe confere 1,5 
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metros de largura e comprimento. Para facilitar seu uso e sem torná-lo caro, é possível fazer em 

casa, bastando para isso cartolina e caneta. Ele conta ainda com um muro de papelão que cerca 

o ambiente, para impedir que ele saia de tal ambiente durante sua execução. 

 

Figura 9. Ambiente de atuação do robô 

 

CONCLUSÕES 

O trabalho cumpriu os objetivos previstos, visto que, a partir dos testes realizados pelos 

autores que enfrentaram o problema abordado durante suas experiências acadêmicas, mostrou-

se eficaz no que que diz respeito ao estímulo ao aprendizado de algoritmo por parte dos alunos, 

contribuindo para o aprimoramento da lógica de programação e deixando-os prontos para 

conhecer uma linguagem comercial. Posteriormente serão feitos testes com professores e alunos 

e espera-se que a ferramenta possa ser utilizada em breve nos cursos de informática, de forma 

introdutória, para despertar interesse e aguçar a lógica de programação nos estudantes. 
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RESUMO: A pesquisa acadêmica de excelência ainda encontra algumas barreiras, uma delas 

é a dificuldade de se fazer pesquisa por artigos científicos de forma direta e precisa, seja pela 

imprecisão dos atuais motores de busca ou pelo inconveniente de alguns não estarem à 

disposição de maneira gratuita, daí surge a necessidade de um sistema computacional que faça 

essa pesquisa por produção científica de maneira eficaz, confiável, refinada e gratuita que é 

uma necessidade de todo pesquisador de alto nível. Neste trabalho é proposto um novo sistema, 

desenvolvido em MATLAB, para a busca web de trabalhos científicos. O motor de busca, 

inovador aqui apresentado, trabalha com reconhecimento de padrões em sites de organizações 

e editoras de prestígio acadêmico internacional e retorna ao usuário trabalhos científicos 

obedecendo parâmetros de busca que podem ser configurados pelo usuário para uma busca 

rígida e refinada.   

Palavras–chave: artigos científicos, motor de busca, reconhecimento de padrões, sistema 

computacional 

 

DEVELOPMENT OF A NEW SEARCH COMPUTATIONAL TOOL FOR ADVANCED 

USE IN SCIENTIFIC RESEARCH  
 

ABSTRACT: The academic research of excellence still finds some barriers, one of them is the 

difficulty of doing research for papers directly and accurately, whether the inaccuracy of 

current search engines or the inconvenience of fact the some are not available free of charge, 

then comes the need for a computer system to do the research for scientific production in an 

efficient, reliable, refined and free way that is the need for all high-level researcher. This paper 

proposes a new system, developed in MATLAB, for web search of scientific papers. The search 

engine, innovator here presented, works with pattern recognition in organizations websites 

of international academic prestige publishers and returns to the user scientific work obeying 

search parameters that can be configured by the user to a rigid and refined search. 

KEYWORDS: academic research, search engine, Pattern Recognition, computational system 

 

INTRODUÇÃO 

A produção científica global vem crescendo ano após ano e grande parte desse aumento 

da produtividade se deve ao desenvolvimento tecnológico com o advento da internet que vem 

auxiliando pesquisadores à realizarem estudos se valendo de técnicas e ferramentas que só são 

possíveis pela facilidade que tal desenvolvimento vem proporcionando ao homem. 

Uma das principais características da pesquisa científica é a necessidade da compreensão 

total de um determinado tema que esteja em questão para explicar a realidade 
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(SCHWARTZMAN, 2002), e isso só é possível quando se tem acesso à todas as informações 

referentes ao tema que se pretende estudar, daí parte a necessidade de ser ter acesso de forma 

objetiva à estudos de outros pesquisadores para se obter dados sobre o estado da arte (SALEM 

et al, 2009). O problema é que o acesso à tais estudos nem sempre se dá de forma simples, 

eficaz ou gratuita. A busca por artigos científicos, muitas vezes, é dispendiosa de tempo já que 

os motores de busca atuais não garantem uma busca refinada e precisa. 

O google acadêmico ou scholargoogle, por exemplo, é uma ferramenta de pesquisa do 

google que permite a busca por trabalhos acadêmicos, artigos, jornais de universidades entre 

outros. Todavia, pesquisadores experientes conhecem a necessidade da pesquisa refinada com 

parâmetros de pesquisa bem definidos, algo que o scholar google não oferece na sua dinâmica 

de busca, de forma tão simples e trivial. É possível pesquisar determinado tema de determinado 

autor em período especifico, no entanto essa busca retorna resultados que muitas vezes são 

dispensáveis à pesquisadores experientes que perdem tempo precioso que poderia ser 

empenhado na produção científica propriamente dita, apresentando periódicos, etc. 

Outra alternativa para a pesquisa de artigos e estudos em geral é a plataforma 

webofScience, que assim como o scholargoogle é uma ferramenta muito poderosa como motor 

de busca, mas essas buscas nem sempre retornam resultados refinados de determinado autor, 

específicos periódicos e, o pior de tudo, é uma ferramenta paga, o que não a torna popular por 

discentes ou centros de pesquisa, universidades, faculdades, etc. que não possuem acesso a 

plataforma.  

 A proposta deste trabalho é uma ferramenta de busca científica, inicialmente, na área da 

física, devido à demanda de alguns pesquisadores nesta área, que foi desenvolvida em 

MATLAB e permite à pesquisadores efetuarem buscas por artigos científicos nos mais 

renomados periódicos internacionais usando, especificamente, a qualificação qualis da CAPES, 

que é a referência utilizada pelos professores e pesquisadores brasileiros de alto padrão 

acadêmico.  

 A principal motivação para a realização desde trabalho é justamente a inexistência de 

uma ferramenta que possa fazer a busca especializada, da forma que este trabalho propõe e com 

a interface simples como a aqui proposta, e que também esteja à disposição dos pesquisadores 

mais experientes e ao alcance daqueles que desejam fazer pesquisa de alto padrão, seja 

acompanhando determinado tema ou mesmo fazendo acompanhamento da produção de 

determinado pesquisador, em períodos específicos. 

 O trabalho consiste em um programa de computador, desenvolvido em MATLAB, por 

este ser um software muito utilizado nas universidades em todo o mundo e possuir uma grande 



 

839 

 

Artigos         Ciências Exatas e da Terra 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

variedade de aplicações, onde é possível efetuar a busca de forma automática de artigos 

científicos inicialmente na área de física nos sites da OSA, APS e ELSEVIER, onde o usuário 

do programa tem a possibilidade de determinar parâmetros de busca como: 

a) Busca por autor; 

b) Busca por tema;  

c) Busca por período especifico; 

d) Busca em determinado periódico e revista; 

Definidos os parâmetros, o programa efetua a busca nos sites dos periódicos e retorna: 

1) Os títulos dos artigos; 

2) Os nomes dos autores; 

3) Os links que direcionam à página contendo o abstract dos artigos; 

4) Os links dos arquivos PDF dos artigos; 

5) O texto do resumo dos artigos; 

6) Os dados dos artigos (nome da revista, volume, páginas); 

  Além disso, é importante ressaltar que, mesmo sendo desenvolvida em MATLAB, a 

ferramenta aqui desenvolvida é um executável e possui uma interface gráfica (GUI) bastante 

amigável e com criteriosos rigores de aparência, i.e., no final o que está disponível é um 

programa executável onde o usuário não necessita ter MATLAB em seu computador, e nem 

acesso às plataformas pagas pela CAPES, onde a única necessidade é um acesso à internet. 

Nas seções seguintes, estar-se-á explicitado os métodos utilizados no desenvolvimento 

do algoritmo, e toda a dinâmica de busca, bem como os materiais que foram utilizados neste 

trabalho, além de demonstrar, através de dois exemplos, como o programa pode ser utilizado 

para a busca de artigos científicos. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O programa computacional proposto neste trabalho foi elaborado no software 

MATLAB® em um microcomputador com 8 GB de memória RAM e um processador Intel® 

Core™ i7. O algoritmo de busca e a estrutura do programa foram escritos fazendo-se uso de 

inúmeras funções do MATLAB onde se podem destacar as mais relevantes para o 

desenvolvimento do sistema como sendo a função webread(), capaz de fazer a leitura de 

conteúdo de sites da web ( ou URL); a função regexp(), que serve para se fazer reconhecimento 

de padrões em strings das mais diversas sociedades ou editoras (OSA, APS e Elsevier), além da 

capacidade do software em lidar com variáveis de tempo e data; facilidade de mistura de dados 
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do tipo caracter com números, etc; e por fim, mas não menos importante, a fácil implementação 

e integração de todas as ferramentas em uma única interface gráfica, e do tipo .exe. 

A função webread() funciona de tal forma que o parâmetro de entrada da função neste 

trabalho é o link da página que se deseja ler (webread(URL)) e então a função retorna o código 

fonte da página contendo, por exemplo, hiperlinks, textos formatados em HTML, datas, etc.  

Uma vez obtida a informação da função webread, a função regexp() que utiliza como 

parâmetro de entrada uma string e um padrão programável a depender do interesse do usuário, 

esta será utilizada para efetuar a busca pelo padrão que se deseja reconhecer e um token 

nomeado, que nada mais é que o objeto que foi encontrado (pode ser um nome, uma data, um 

número, um link etc.). Como no exemplo didático da figura 1 abaixo. 

 

 

 

 

Neste exemplo a variável denominada de fonte é o arquivo de texto onde deveremos 

fazer a busca por padrões, que no caso do programa em MATLAB esse texto é o código fonte 

da página como já foi dito, já o padrão aqui representado é a informação que se deseja obter do 

texto fonte, nesse caso a frase “estudo da física” foi substituída por um token que será o que se 

deseja capturar do texto fonte. A figura 2 exemplifica o resultado da execução dessa função 

para este caso.  

 

Figura 23 - resultado do exemplo anterior 

 Com base no exemplo anterior dá para se ter uma ideia das possibilidades que esta 

função oferece já que a identificação de padrões é crucial ao programa de busca. Utilizando 

esta ferramenta podemos obter links, strings, datas entre outras informações presentes nos 

códigos fonte dos sites da OSA, Elsevir e APS.    

Algoritmo                                                                                                                                      

 inicialmente o usuário define os parâmetros de busca, como revista, autor, tema e 

Figura 22 - exemplo do uso da função regexp(). 



 

841 

 

Artigos         Ciências Exatas e da Terra 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

período específico. Feita a parametrização, o programa carrega a página principal dos 

periódicos selecionados dentro de uma interface gráfica.  

Tomando por exemplo o site da OSA, a Figura 3 ilustra a página inicial a qual é efetuada 

uma busca para se obter os nomes das periódicos e os respectivos links para acesso às tais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Após isso, o algoritmo limita sua busca somente àqueles periódicos que foram 

selecionadas pelo usuário da plataforma. Depois de feita a eleição das revistas selecionadas, o 

algoritmo faz o carregamento da página de cada um dos periódicos selecionados bem como 

seleciona os volumes e edições para que finalmente passo a ser feita a busca, no código fonte 

do site, por todos os links que darão acesso a determinada edição da revista com a respectiva 

data de produção da mesma. Ver Figura 4. 

 

Figura 24 - Página da OSA com todas as revistas 

Figura 25 - Página de um determinado periódico 
 

Links das edições 

em cada volume 

e datas 

Nome do 

Periódico 

Link do 

periódico 

Link do 

periódico 

Nome do 

Periódico 
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Obtidos os links das edições e suas datas, o algoritmo faz a validação temporal como base 

no período especificado pelo usuário, ou seja, o algoritmo seleciona para a busca somente as 

edições que estão dentro do período em que o usuário deseja efetuar a busca dos artigos. 

Seguindo a ordem de processos o algoritmo carrega os links das edições válidas para a 

busca e obtém os títulos de todos os artigos das mesmas, bem como o link para acesso ao PDF, 

os nomes dos autores, o link para acesso ao texto do abstract e os dados de referência do artigo, 

como volume e número da edição. Esses dados podem ser vistos na Figura 5. 

 

Figura 26 - Página de artigos de determinada revista. 

Em posse de todas as informações necessárias faz-se, nesse momento, a seleção dos 

artigos baseados nas escolhas por tema ou autor já definido pelo usuário no início. O algoritmo 

verifica se algum dos artigos encontrados corresponde aos desejados pelo usuário. 

O algoritmo verifica os parâmetros que foram selecionados pelo usuário como nome do 

autor e tema então retorna ao usuário, os resultados da busca como; os títulos dos artigos, link 

para acesso ao artigo em PDF, o nome dos autores, o link para o texto do abstract, os dados de 

volume, edição, paginação e data de publicação daqueles artigos que satisfazem os parâmetros 

da busca que foram pré-estabelecidos pelo usuário do programa. 

O resultado que o programa entrega ao usuário é em arquivo no formato HTML contendo 

uma listagem de todos os dados dos artigos que satisfizeram os parâmetros de busca 

selecionados pelo usuário bem como; título do artigo, link do abstract, link do arquivo em 

formato PDF, dados de referências (volume, periódico, edição, páginas etc.) onde todos esses 

dados podem ser acessados de forma gratuita. A escolha do formato HTML para apresentação 

dos resultados foi feita tendo em vista a facilidade de acesso aos links gerados e a possibilidade 

de o arquivo da busca ser mantido para consulta posterior observando que o público alvo desta 

ferramenta são, no geral, estudantes de pós-graduação e doutores pesquisadores que realizam 

Título do Artigo 
Autores 

Link do PDF 

Referências 
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revisões bibliográficas quase que de forma constante e necessitam ter tais informações ao 

alcance de maneira prática. 

 

USO DA FERRAMENTA 

Aqui será mostrado um estudo de caso capaz de ilustrar e ao mesmo tempo explicar 

como o usuário pode fazer uso da ferramenta para a pesquisa de artigos. Neste estudo de caso 

a busca será feita por autor, por palavra que contenha no título, que nós denominamos aqui 

como tema e em período especificado em periódico selecionado. 

 

Estudo de caso 

 A seguir estudaremos uma busca por uma palavra chave que esteja no título do artigo e 

pelo nome de autor em período específico. O código pode ser visto na Figura 6 com resultados 

da busca na Figura 7. 

1) Nome do autor: Zhaotao Zhou 

2) Palavra chave no título: photovoltaic 

3) Período: nos últimos 4 meses 

4) Periódicos: Optics Express 

 

 

Figura 27 - Código no MATLAB para busca por autor, palavra-chave e período 

 

 

Figura 28 - Resultado da busca por autor, palavra-chave em período e periódico específico. 

Parâmetro de tempo 

(últimos 4 meses) 

Identificadores lógicos 

Nome do autor 

Palavra-Chave 
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Com este estudo de caso foi possível verificar que os resultados obtidos obedecem de 

forma rígida os parâmetros de busca, ou seja, todos os artigos que retornam ao usuário contêm 

a palavra-chave digitada ou é produto do autor selecionado para a busca e todos estão dentro 

do período estipulado (nos últimos 4 meses) além de todos pertencerem ao periódico escolhido 

para esta busca. 

 

Interface gráfica 

 A Interface gráfica, que pode ser vista na figura 8, foi construída pensando em facilitar 

o seu uso para que mesmo com escolhas simples de parâmetros os resultados sejam estritamente 

selecionados obedecendo rigidamente os parâmetros desejados.   

 

Figura 29 - Interface Gráfica do programa de busca. 

 

 A escolha por tipo de busca e editoras é facilitada por botões de seleção onde o usuário 

somente necessita selecionar o botão e digitar o nome do autor por exemplo e no caso da 

seleção de editoras, abrem-se janelas com os nomes dos periódicos bastando o usuário 

escolher os periódicos que deseja efetuar. A Tela de acompanhamento serve para a 

visualização do processo de busca em tempo real.  
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O algoritmo desenvolvido em MATLAB tem a grande vantagem de usar linguagem de 

programação de alto nível dispondo de ferramentas e funções que facilitam muito a 

programação ampliando as possibilidades de aplicações dos programas. 

Os estudos de casos aqui apresentados comprovam a eficiência da ferramenta na busca 

refinada e precisa por artigos científicos não apresentando resultados que fujam aos parâmetros 

de busca definidos. 

O programa aqui elaborado está definido para busca de artigos na área da física pela 

afinidade do grupo de pesquisa com esta área, entretanto o programa pode ser ampliado para 

abranger diversas outras áreas de conhecimento e editoras (SPRINGER, IEEE, IOP etc.), tendo 

em vista que os sites onde as buscas são efetuadas obedecem a regras de padronização inerentes 

às linguagens nas quais são construídos (HTML e JAVASCRIPT), padrões esses fundamentais 

para a construção do algoritmo em MATLAB, além da possibilidade do desenvolvimento de 

um aplicativo para dispositivos móveis se valendo da proposta do programa de busca. 

 

CONCLUSÕES 

 Os resultados mostram, como esperado, que o sistema é bastante eficiente na busca por 

artigo, levando em consideração os parâmetros de busca definidos que garantem uma busca 

refinada e precisa nos sites das organizações e editoras que este trabalho abrange. 

A possibilidade de combinar parâmetros é uma das maiores vantagens já que dessa 

forma os resultados podem variar de acordo com a necessidade do pesquisador que pode 

particularizar a busca para enfocar no que realmente importa, que é a pesquisa acadêmica de 

alto nível. 
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RESUMO: O presente trabalho tem por objetivo relatar o desenvolvimento de um produto 

educacional de baixo custo para o ensino de eletrodinâmica usando a plataforma Arduino como 

interface para simulações e aquisição de dados. Para a aplicação desse produto foi desenvolvida 

uma Unidade de Ensino Potencialmente Significativa (UEPS) com base na Teoria de 

Aprendizagem Significativa de David Ausubel (2000). O protótipo consiste em um conjunto de 

dispositivos, controlados pelo Arduino, desenvolvidos para simular os diversos circuitos de 

uma residência, demonstrando a potência elétrica e a energia consumida por diversos aparelhos 

eletroeletrônicos, além de permitir entender o funcionamento de diversos sensores eletrônicos. 

Pretende-se ainda que o dispositivo permita fazer medidas da corrente e da tensão elétrica 

através de uma gaveta interativa. Serão atribuídas licenças permissivas a todo o material 

desenvolvido para que estudantes, professores, pesquisadores e demais membros da sociedade 

possam utilizar, estudar, modificar e compartilhar livremente todo o material produzido. A 

proposta está sendo implementada em duas turmas do terceiro ano do ensino médio de uma 

escola pública estadual. Resultados preliminares indicam o aumento do interesse dos estudantes 

pelas aulas de física. Este trabalho está sendo desenvolvido durante a elaboração da dissertação 

do Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física. 

Palavras–chave: ensino de física, protótipo, sensores elétricos 

 

DEVELOPMENT OF A POTENTIALLY SIGNIFICANT EDUCATIONAL UNIT FOR THE 

TEACHING OF ELECTRODYNAMICS DRIVEN BY INTERACTIVE PROTOTYPE THAT 

USES THE ARDUINO PLATFORM FOR ELECTRICAL DEVICES AND CONTROL 

MEASURES. 
 

ABSTRACT: The present work aims to report the development of an educational product of 

low-cost for electrodynamics teaching using an Arduino platform and interface for simulations 

and data acquisition. For the application of this product was developed a Teaching Unit 

Potentially Significant (UEPS) based on meaningful learning theory of David Ausubel (2000). 

The prototype consists of a set of devices controlled by Arduino developed to simulate the 

various circuits of a residence, showing the electrical power and energy consumed by various 

electronic appliances, and allow to understand the operation of several electronic sensors. The 

aim is also that the device would make measurements of current and voltage through an 

interactive drawer. Permissive licenses will be awarded to all materials developed for students, 

teachers, researchers and other members of society can use, study, modify and freely share all 

the material produced. The proposal is being implemented in two classes of the third year of 
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high school in a public school. Preliminary results indicate the increased interest of students in 

physics classes. 

KEYWORDS: physics teaching, prototype, electrical sensors 

 

INTRODUÇÃO 

De acordo com Ausubel (1968), a Aprendizagem Significativa é o processo em que novas 

informações são incorporadas e reorganizadas na estrutura cognitiva do aluno. Ainda segundo 

Ausubel, essa forma de aprendizagem permite aos alunos aplicar os conhecimentos adquiridos 

em seu cotidiano. Sempre partindo da análise dos dados disponibilizados na aprendizagem 

primária e transformando a apreciação e a absorção de tais informações em conhecimento útil, 

ou seja, em inteligência aplicada e compensatória.  

Neste trabalho, partimos do pressuposto de que o aluno não precisa se restringir à 

premissa de descobrir para aprender, mas que, também, não deve apenas receber as informações 

prontas por parte do professor e ter somente a função de repeti-las, ou mesmo memorizá-las. 

Importa sim, desenvolver sua capacidade de raciocinar, de interagir e de interligar o novo saber 

disponibilizado com o conhecimento pré-existente e estruturante da sua aprendizagem. Postura 

essa que coaduna com Moreira (2006, p. 17), o qual afirma que “nossa mente é conservadora, 

aprendemos a partir do que já temos em nossa estrutura cognitiva”, permitindo, portanto, que 

se faça o intercâmbio entre o teórico e o textual, valendo-se do uso de práticas demonstrativas 

e comprobatórias – ou não – desse referencial pré-existente com foco tanto na aprendizagem 

quanto na extensão, em estímulo à descoberta e à pesquisa. 

Ao ingressar na escola o aluno já apresenta algum conhecimento prévio, porém, muitas 

vezes, esse conhecimento é ignorado pelo professor, ou por não identificá-lo, ou por não 

conseguir estabelecer a interação entre o conhecimento já existente e o novo. A fim de 

contribuir para a diminuição da aprendizagem mecânica – não estimulativa, repetitiva e 

condicionante – e, por extensão, incentivar a existência de uma formação sólida e de condições 

viáveis para a aprendizagem, pode-se estimular a pesquisa aplicada ao ensino, tendo por base 

perspectivas metodológicas e atitudinais por meio de Unidades de Ensino Potencialmente 

Significativas (UEPS). As UEPS são sequências didáticas fundamentadas na teoria da 

aprendizagem significativa de Ausubel, que segundo Moreira (2011, p. 10) “são sequências de 

ensino fundamentadas teoricamente, voltadas para a aprendizagem significativa, não mecânica, 

que podem estimular a pesquisa aplicada em ensino, aquela voltada diretamente à sala de aula”. 

É a partir dessa concepção de construção de conhecimento que propomos a elaboração de 

uma UEPS orientada por protótipos que utilizam a plataforma Arduino como recurso didático-

metodológico, incorporando o uso de novas tecnologias no ensino de física. Já faz tempo que 
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as tecnologias de informação e comunicação estão à disposição dos alunos, porém, são poucos 

os recursos didáticos que fazem uso dessas tecnologias. Dentre os problemas mais comuns 

detectados nesse caso, em particular, está a falta de informações sobre o potencial educativo 

desses recursos e falta de habilidade de lidar ou se valer deles em sala de aula. 

O Arduino é uma plataforma de código aberto que estimula o seu uso em diferentes áreas 

e pode ser aplicada em diferentes recursos educacionais. Iniciativas como OLPC (One Laptop 

per Child) e projetos governamentais brasileiros, como UCA (Projeto Um Computador por 

Aluno), Mais Educação e Proinfo [FNDE], incentivam o seu uso em plataformas de robótica 

educacional. 

Neste trabalho, que ainda se encontra em andamento e aprofundamento, pretendemos 

incentivar a criação de protótipos construídos com uso do Arduino em sala de aula a partir de 

dispositivos orientados por UEPS, que estimulem os alunos na aprendizagem de conceitos 

físicos. 

Ainda na perspectiva da aprendizagem significativa, pretendemos utilizar o mapa 

conceitual como um dispositivo que permita ao professor fazer a revisão de linhas de 

programação do Arduino a fim de melhor adaptá-lo à realidade das turmas e ao conteúdo em 

questão. Pretendemos, com isso, que o material de aprendizagem seja potencialmente 

significativo e estimule no aluno a predisposição para aprender, atendendo as condições 

necessárias para a ocorrência de uma aprendizagem significativa (MOREIRA, 2012). 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

As Unidades de Ensino Potencialmente Significativas, estão sendo organizadas em cinco 

etapas, que passaremos a descrever a seguir. Utilizaremos como exemplo uma UEPS que está 

sendo elaborada para o ensino de eletrodinâmica. 

Etapa 1 – Situação Inicial  

Na situação inicial pretende-se acessar o conhecimento prévio do aluno a partir de uma 

ou mais perguntas sobre o tema que será estudado, por exemplo: Que elementos você relaciona 

à palavra eletricidade? 

Sugere-se que todas as palavras ou expressões ditas pelos estudantes sejam anotadas no 

quadro. Nesta etapa é importante valorizar e explorar as concepções dos alunos, solicitando 

esclarecimentos adicionais, quando necessários, e procurando articular o conteúdo de ensino 

com as ideias apresentadas por eles. Essa forma de agir tende a despertar o interesse dos alunos 

e minimiza o receio em participar das atividades. De acordo com Ausubel (1980, p. 78), aquilo 

que o aluno já sabe parece ser o fator isolado que mais influencia a aprendizagem subsequente. 
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Etapa 2 - Situações-problema 

Numa segunda etapa, sugere-se ao professor propor uma situação-problema, em nível 

bem introdutório, que leve em conta os conhecimentos prévios dos alunos. É importante buscar 

situações que possibilitem estabelecer correlações entre o conhecimento prévio e o novo 

conhecimento que se pretende inserir. Para isso, o aluno deve percebê-las como problemas 

autênticos e deve ser capaz de modelá-las mentalmente. Vejamos a seguir um exemplo de 

situação-problema. 

“A esposa de João reclamou que o chuveiro da casa está esquentando muito pouco. João 

vai até a loja de material elétrico disposto a trocar o chuveiro. Chegando lá, o vendedor lhe 

convence que não precisa trocar o aparelho, basta trocar a “resistência” por outra “mais 

potente”. Convencido pelo argumento do vendedor, João compra a resistência “mais potente” 

que tinha na loja. Chegando em casa, faz a troca e liga o chuveiro. Instantaneamente, o “relógio 

desarma” e a casa fica toda no escuro. O que poderia ter causado tal fato?” 

Organize os alunos em pequenos grupos e peça que discutam com seus colegas os 

possíveis motivos de tal ocorrência. Incentive-os a elaborar hipóteses e sugerir formas para 

testá-las. 

Etapa 3 - Situações-problema mais complexas 

Uma vez trabalhadas algumas situações-problema iniciais, o professor deve retornar aos 

aspectos mais gerais do conteúdo de ensino, por meio de situações com um grau mais alto de 

complexidade. Para isso, devem-se utilizar dispositivos que permitam uma maior interação dos 

alunos com o conteúdo de ensino. No exemplo a seguir, mostramos a proposta que utiliza um 

potenciômetro de grafite, que foi construído com um pedaço de madeira, fios, parafusos, capa 

de caneta para dar suporte no momento de segurar o fio ao passar pelo grafite, soquete com 

lâmpada de farol de carro (12V), dois grafites retirado do lápis de pedreiro e uma fonte de 5 V. 

Esse dispositivo pode ser facilmente montado conforme mostra a Fig.1 abaixo. Havendo a 

possibilidade de um dispositivo para cada grupo de alunos, pode-se sugerir como situação-

problema inicial que eles próprios montem o dispositivo de forma a fazer a lâmpada acender. 

Na sequência podem ser acrescentados outros desafios e questões, como, por exemplo: testar 

materiais isolantes e condutores; explicar a variação do brilho da lâmpada; estabelecer relações 

entre o comprimento e a espessura do grafite com o brilho da lâmpada e, consequentemente, 

com a corrente elétrica e a potência dissipada. 
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Figura 1: Potenciômetro de grafite – resistor com resistência variável 

De acordo com Vergnaud (1990), são as situações-problema que dão sentido a novos 

conhecimentos e, por isso, elas devem ser criadas para despertar a intencionalidade do aluno 

para a aprendizagem significativa. Nesta proposta os conteúdos de ensino vão sendo 

trabalhados e sistematizados na medida em que vão surgindo e não numa sequência dada a 

priori. 

Etapa 4 – Aprofundando conhecimentos 

Depois de trabalhadas as etapas anteriores, é possível um aprofundamento do 

conhecimento adquirido explorando as instalações elétricas residenciais. Para isso, estamos 

elaborando roteiros para construção de protótipos que utilizam a plataforma Arduino, não só 

como controlador de processos, mas também como dispositivo de aquisição de dados que 

permitem o estudo dos fenômenos já explorados de uma forma mais qualificada. 

Os protótipos controlados pelo Arduino podem ser utilizados para explorar diversos 

temas, tais como: 

 Dispositivos elétricos (chaves, fusíveis, disjuntores)  

 Circuito Elétrico e Transformações de energia nos circuitos elétricos. 

 Associação de Resistores em Série, em Paralelo e Mista. 

 Medidores Elétricos 

 Potência Elétrica e Energia Elétrica 

O protótipo que estamos desenvolvendo é constituído por uma casa dividida em cômodos 

com alguns sensores eletrônicos e uma tela de LCD ligada ao Arduino para a verificação da 

corrente elétrica em tempo real. Utilizamos a estrutura de uma casa em madeira mdf, fios, 

LEDs, jumpers, resistor, potenciômetro, fonte de 12 V, módulo relé, cooler, placa protoboard, 

botões, sensores elétricos tais como o PIR, buzzer, LDR e LED RGB, tubo de termo retrátil 

para isolamento de fios, conectores e sensores.  As Fig.2 e 3 mostram as instalações eletrônicas 

do protótipo com o Arduino controlando diversos LEDS e sensores. A Fig.4 mostra o 

dispositivo controlando um LED RGB que funcionará como um simulador do chuveiro elétrico 

em que as cores estarão representando a temperatura da água. O produto está em fase final de 

testes e calibração no laboratório. A fase de montagem mecânica é simples e rápida. Mesmo 
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sem o acabamento, e ainda na protoboard, já é possível despertar o interesse dos estudantes para 

o funcionamento de componentes eletrônicos simples, como interruptores, condutores e LEDs 

conectados ao microprocessador e seus periféricos. O produto final será uma estrutura rígida 

com acionamento feito por dispositivos de entrada com interface humana. Não se pretende 

montar um kit com acionamento indireto ou que exija tempo do professor para montá-lo em 

sala de aula. 

  
Figuras 2 e 3: Ligações elétricas do protótipo junto ao Arduino 

 

 

Figura 4: LED RGB em funcionamento 

 

Pretendemos ainda, estimular aqueles alunos que demonstrarem interesse em ir além dos 

conceitos-foco das atividades a se tornarem desenvolvedores de outros protótipos em atividades 

extraclasses. 

Etapa 5 – Mapa Conceitual 

Para finalizar mais uma etapa da UEPS, sugerimos a construção pelos alunos de mapas 

conceituais (Fig.5) que indiquem as relações entre conceitos estudados, como instrumento de 

avaliação da aprendizagem. 

 

         Figura 5: Exemplo de um mapa conceitual 
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A duração e extensão da aplicação da UEPS irão depender da disponibilidade/tempo do 

professor. Porém, cabe ressaltar que a proposta permite uma articulação mais eficiente dos 

conteúdos de ensino, tendo em vista que não há uma ordenação clássica que implica em 

sequências de ensino orientadas, quase que exclusivamente, pela lógica histórica. Na proposta 

em questão, diversos conteúdos se inter-relacionam por meio da atividade e o conhecimento é 

construído junto com os alunos de acordo com as demandas que vão surgindo na execução das 

diversas tarefas. 

Resultados Parciais 

Resultados preliminares, de algumas aplicações em sala de aula, indicam que o 

conhecimento prévio do aluno tem sido um elemento importante para dar origem a novos 

conhecimentos e que esse tipo de investigação, aliada a uma atividade prática, para o 

desenvolvimento da teoria tem potencializado um maior interesse do aluno pelos conteúdos de 

ensino de física. 

A título de exemplo, na situação problema mais complexa (Etapa 3 da UEPS), o 

potenciômetro de grafite foi apresentado aos alunos, inicialmente desligado e, sem que 

houvesse qualquer explicação anteriormente sobre o conteúdo de resistência elétrica, todos 

alunos concluíram que o grafite é um material condutor e que a lâmpada acende quando 

encostamos a haste no grafite. Além disso, praticamente 70% dos alunos chegaram à previsão 

de que o brilho da lâmpada sofreria alteração quando a haste fosse deslocada sobre o grafite, 

estabelecendo relação entre a variação do comprimento da haste com a variação da resistência 

elétrica e da corrente elétrica. 

A discussão sobre o potenciômetro de grafite provocou ainda reflexões sobre o uso 

correto da energia elétrica e a identificação da presença do dispositivo em diversas tecnologias 

e suas aplicações em diferentes situações-problema. Além disso, o processo da motivação dos 

alunos trouxe mudanças comportamentais em relação ao estudo, com uma melhoria 

significativa na qualidade do processo de ensino-aprendizagem.  

Destaca-se ainda que o uso da plataforma Arduino irá qualificar ainda mais a atividade 

proposta, permitindo uma interconexão entre a teoria e a prática materializada  numa nova 

metodologia, que pode vir a possibilitar a apreensão de conceitos físicos que até então 

apresentavam grandes dificuldades de compreensão e notória desvinculação com a realidade 

prática dos alunos.  

Com relação à elaboração dos mapas conceituais, esta se dá de forma processual, 

acompanhando o ritmo da aprendizagem dos alunos. Esses mapas vão se materializando de 
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acordo com o acúmulo de conhecimento de forma significativa que permite a junção dos dados 

de etapas intercambiadas, possibilitando uma leitura mais efetiva, realista e fática de todo o 

contexto de aprendizagem pautado em ganhos cognitivos e qualitativos. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Resultados preliminares, de algumas aplicações em sala de aula, indicam que o 

conhecimento prévio do aluno tem sido um elemento importante para dar origem a novos 

conhecimentos e que esse tipo de investigação, aliada a uma atividade prática, para o 

desenvolvimento da teoria tem potencializado um maior interesse do aluno pelos conteúdos de 

ensino de física. 

A título de exemplo, na situação problema mais complexa (Etapa 3 da UEPS), o 

potenciômetro de grafite foi apresentado aos alunos, inicialmente desligado e, sem que 

houvesse qualquer explicação anteriormente sobre o conteúdo de resistência elétrica, todos 

alunos concluíram que o grafite é um material condutor e que a lâmpada acende quando 

encostamos a haste no grafite. Além disso, praticamente 70% dos alunos chegaram à previsão 

de que o brilho da lâmpada sofreria alteração quando a haste fosse deslocada sobre o grafite, 

estabelecendo relação entre a variação do comprimento da haste com a variação da resistência 

elétrica e da corrente elétrica. 

A discussão sobre o potenciômetro de grafite provocou ainda reflexões sobre o uso 

correto da energia elétrica e a identificação da presença do dispositivo em diversas tecnologias 

e suas aplicações em diferentes situações-problema. Além disso, o processo da motivação dos 

alunos trouxe mudanças comportamentais em relação ao estudo, com uma melhoria 

significativa na qualidade do processo de ensino-aprendizagem.  

Destaca-se ainda que o uso da plataforma Arduino irá qualificar ainda mais a atividade 

proposta, permitindo uma interconexão entre a teoria e a prática materializada  numa nova 

metodologia, que pode vir a possibilitar a apreensão de conceitos físicos que até então 

apresentavam grandes dificuldades de compreensão e notória desvinculação com a realidade 

prática dos alunos.  

Com relação à elaboração dos mapas conceituais, esta se dá de forma processual, 

acompanhando o ritmo da aprendizagem dos alunos. Esses mapas vão se materializando de 

acordo com o acúmulo de conhecimento de forma significativa que permite a junção dos dados 

de etapas intercambiadas, possibilitando uma leitura mais efetiva, realista e fática de todo o 

contexto de aprendizagem pautado em ganhos cognitivos e qualitativos. 
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CONCLUSÕES 

A pesquisa que ora desenvolvemos demonstra que a mudança se dá na interatividade entre 

universos de conhecimento concorrentes, na troca de informações e de saberes entre professores 

e alunos, possibilitando que as relações de aprendizagem fluam com maior naturalidade, 

objetividade e produtividade. 

Com essa proposta de ensino, espera-se que os alunos aprendam a observar, organizar 

informações e argumentar sobre acontecimentos e fenômenos do seu cotidiano, que 

demonstrem habilidades com o trabalho em equipe, e que consigam elaborar hipóteses por meio 

de raciocínios lógicos, relacionar grandezas físicas e até mesmo propor soluções para os 

problemas apresentados com criatividade e autonomia. 

Com base no estudo piloto já realizado, pode-se afirmar que a aula se tornou muito mais 

atrativa, participativa e potencialmente significativa, uma vez que os alunos tiveram a pré-

disposição para aprender, bem como apresentaram uma evolução conceitual e cognitiva, que 

possibilitou interagir com o conteúdo teórico e prático, relacionando situações-problema cada 

vez mais complexas e promovendo seu aprofundamento temático. 
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RESUMO:  Este trabalho apresenta o de desenvolvimento de uma aplicação móvel para a 

plataforma Android. O aplicativo tem o objetivo de tornar públicas informações referentes ao 

funcionamento, serviços e normas acadêmicas do Instituto Federal da Bahia - Campus Ilhéus, 

de modo que a comunidade tenha conhecimento dos mesmos e isso torne cada vez mais 

amigável sua interação com o instituto, possibilitando que as informações cheguem ao 

conhecimento de toda a comunidade, incluindo pais, alunos e servidores. O aplicativo utiliza 

como referência informações coletadas junto aos gestores e também manuais e normas do 

Instituto Federal da Bahia. O aplicativo foi desenvolvido em etapas baseadas no ciclo clássico 

de desenvolvimento de software, e projetado utilizando o ambiente de desenvolvimento 

Android Studio 2.1 com a linguagem de programação Java. A interface gráfica é composta por 

um menu lateral de navegação para acesso as informações disponibilizadas pelo aplicativo.  Os 

testes e apresentações iniciais com comunidade tem atingido um bom grau de aprovação e 

usabilidade por parte dos usuários que se disponibilizaram a testar as primeiras funções do 

aplicativo. 

 

Palavras–chave: Normas acadêmicas do IFBA, o mercado de smartphones, programação para 

dispositivos Android 

 

APPLICATION DEVELOPMENT STUDENT MANUAL OF THE IFBA 

CAMPUS ILHÉUS 
 

ABSTRACT: This paper presents the development of a mobile application for the Android 

platform. The application aims to show public information relating to the functioning, services 

and academic standards of the Instituto Federal da Bahia – Campus Ilhéus, so that the 

community has knowledge thereof and it becomes increasingly friendly interaction with the 

Institute, enabling the information come to knowledge of the whole community, including 

parents, students, and servers. The application uses as reference information collected 

together the managers and manuals and standards of the Federal Institute of Bahia. The 

application was developed in stages based on the classic cycle of software development, and 

designed using the Android 2.1 Studio development environment with the Java programming 

language. The graphical interface consists of a menu navigation sidebar to access the 

information provided by the application.  The tests and initial presentations with community 

has achieved a good degree of adoption and usability for users that provided the first test 

application functions. 
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KEYWORDS: Academic standards of the IFBA, programming for Android devices, the market 

for smartphones 

 

INTRODUÇÃO 

Uma realidade dos dias atuais: O mundo está cada vez mais conectado e “mobile”. Nas 

últimas décadas, os celulares passaram por diversas mudanças, passando de imensos 

dispositivos com poucos recursos para pequenos computadores pessoais, os “smartphones”, 

capazes de transmitir voz e dados, fotografar, utilizar recursos de localização, assistir vídeos, 

conectar à internet, entre outros recursos. Isso abriu um universo de oportunidades para 

operadoras, fabricantes e empresas de software. 

No Brasil, o uso do telefone celular para acessar a internet ultrapassou o uso do 

computador, de acordo com o IBGE (2014), onde cerca de 136, 6 milhões de pessoas de dez 

anos ou mais tinham celular em 2014 no País. O número representa 77,9% dessa população e 

um aumento de quase 5% em relação a 2013 (6,4 milhões de pessoas) e de 142,8% em relação 

a 2005. O celular para navegar na internet era usado em 80,4% das casas com acesso à internet, 

já o computador para esse fim estava em 76,6% desses domicílios e teve queda na comparação 

com 2013 (88,4%). 

Segundo PERES, et al (2010), smartphones são "telefones inteligentes" que oferecem 

capacidades avançadas, geralmente encontradas em computadores maiores. Os smartphones, 

além do acesso à internet, têm uma tecnologia que permite a instalação de aplicativos, como se 

fossem computadores. 

De acordo com TELES (2015), o comércio de novas tecnologias móveis cresce 

rapidamente em nosso país e já 2013 já existiam 273,6 milhões de celulares, significando 135,2 

celulares por 100 (cem) habitantes, naquele ano. O número de pessoas que utiliza a Internet 

através de seus dispositivos móveis tem crescido e, em consequência disto, o número de 

aplicativos cresce também. Nos EUA, 42% dos usuários de telefone móvel baixam aplicativos 

e 25% dessas pessoas os utilizam diariamente, passando a ter papel de destaque na vida dos 

usuários. 

Segundo o IDC Brasil (2015), o Brasil já se apresenta entre os maiores mercados de 

smartphones do mundo desde 2012. Segundo dados de 2014 o mercado de celulares encerrou 

2014 em alta de 7%, com um total de 70.3 milhões de aparelhos comercializados. Isso fez com 

que o país fechasse 2014 na 4ª colocação entre os maiores mercados do mundo, atrás da China, 

Estados Unidos e Índia. De acordo com o levantamento, foram vendidos cerca de 54.5 milhões 
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de smartphones no ano de 2014, alta de 55% na comparação com 2013, quando 35.2 milhões 

de aparelhos foram comercializados no país. 

Neste contexto cresce a motivação no sentido investigar as variáveis que envolve o 

desenvolvimento de aplicativos, estudar as tecnologias e ferramentas disponíveis e pesquisar e 

desenvolver novas aplicações para utilizar os recursos disponibilizados por estes dispositivos. 

Tendo em vista a grande importância da utilização das tecnologias disponíveis para o 

gerenciamento das informações, aproveitando o crescente mercado de Tecnologia da 

Informação (TI) e de mobile, e considerando a importância de utilizar os conhecimentos 

adquiridos em sala de aula na promoção de algo que traga benefícios para o campus e para a 

comunidade acadêmica, decidiu-se através de um projeto de iniciação a aprendizagem (PINA), 

desenvolver um aplicativo que tornasse públicas informações referentes ao funcionamento, 

serviços e as rotinas acadêmicas do Instituto Federal da Bahia – Campus Ilhéus, de modo que 

a comunidade tenha conhecimento dos mesmos e isso torne cada vez mais amigável sua 

interação com o instituto, possibilitando que as informações cheguem ao conhecimento de toda 

a comunidade, incluindo pais, alunos e servidores. O aplicativo utiliza como base de dados o 

site da própria instituição, os manuais e processos e informações coletadas junto aos gestores 

da mesma. 

Além de disseminar as informações e rotinas acadêmicas do Campus, o aplicativo 

permitirá que pais e demais responsáveis possam acompanhar as atividades que ocorrem no 

turno oposto as suas aulas, bem como oferecer uma agenda para as atividades avaliativas 

agendadas nas turmas. O aplicativo também permitirá que as direções e coordenações de 

curso possam submeter mensagens ao aplicativo sobre datas de reuniões de pais, conselhos, 

entrega de boletins e resultados, início e término de unidades, sábados letivos e eventos que 

ocorrem no Campus. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O desenvolvimento deste aplicativo envolveu as etapas clássicas de um ciclo de 

desenvolvimento de software: 

 Levantamento e especificação de requisitos; 

 Modelagem do sistema e de dados; 

 Criação de tabelas para o modelo relacional de banco de dados; 

 Criação de interface gráfica interativa com fotos e textos; 
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 Codificação através de linguagem de programação das funcionalidade do 

aplicativo; 

 Testes de conectividade e de sistema; 

 Validação do sistema. 

Na especificação, são definidos os requisitos do sistema. De acordo com Sommerville 

(2007), os requisitos de sistema descrevem os serviços fornecidos pelo software e suas 

restrições operacionais. Nessa etapa, após entrevistas e pesquisas para levantamento de 

requisitos com a comunidade responsável pela administração do campus definiu-se todo o 

conteúdo a ser exibido no aplicativo, a maneira de exibição e a estrutura geral da aplicação. 

Na modelagem de sistema, foi utilizado diagramas da linguagem de modelagem unificada 

– UML para documentar o funcionamento do aplicativo. A base de dados foi desenvolvida a 

partir da construção do modelo relacional de dados, baseados em  tabelas e utilizando a 

linguagem de programação SQL. O sistema gerenciador de banco de dados utilizado foi o 

SQLite, disponibilizado nativamente em todo sistema operacional Android. 

Para a interface gráfica, foram seguidas as normas do “Material design”, que é um roteiro 

sobre os padrões de desenvolvimento de aplicativos para Android, disponibilizado pelo Google. 

O ambiente de desenvolvimento utilizado foi o Android Studio 2.1 com a linguagem de 

programação JAVA. 

O processo de validação é definido por Sommerville (2007) como um processo de 

engenharia de software utilizado para verificar se o sistema atende ao que foi especificado e 

compreende as funcionalidades esperadas pelos seus clientes e usuários. Como este software 

ainda está em desenvolvimento, pretende-se ao final do ciclo de desenvolvimento e testes, que 

mesmo seja submetido à avaliação por parte das direções e coordenações, como forma de 

validação do aplicativo. Após retorno dos mesmos, os ajustes necessários serão realizados e o 

software submetido a loja oficial de aplicativos do Android. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Para fins de compreensão geral da aplicação e do resultado do aplicativo, são descritas 

algumas de suas telas. 

A figura 01 apresenta a janela principal do aplicativo que é composta por um menu 

lateral de navegação para acesso as informações disponibilizadas pelo aplicativo. Esta janela 

também apresenta um “Float Button”, que de acordo com as normas do “Material Design” deve 

ser um botão para acesso rápido a uma função principal do aplicativo. Este botão, quando 

acionado pelo usuário, levará a janela para visualização das atividades e avaliações agendadas.  
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Figura 30. Janela principal do aplicativo manual do aluno do Campus Ilhéus 

 

A janela de atividades e avaliações é apresentada na figura 02. Esta janela faz uma 

integração com uma aplicação web na qual os professores agendam atividades no turno oposto 

e também as avaliações. O aplicativo comunica-se com esta aplicação e apresenta a relação 

destas atividades de acordo com a turma do estudante. 



 

862 

 

Artigos         Ciências Exatas e da Terra 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

 

Figura 31. Janela de agenda de atividades 

 

O acesso as funções do aplicativo é feita quando o usuário aciona uma opção do menu 

lateral. Na figura 03 são apresentadas informações sobre as rotinas acadêmicas do instituto. A 

figura 03 apresenta uma lista com as principais informações relacionadas a vida acadêmica do 

discente. Quando uma opção é acionada pelo usuário, o aplicativo redireciona para uma outra 

tela apresentando a descrição sobre o item selecionado. Na imagem é apresentada a opção 

“Renovação de matrícula”, após o usuário ter selecionado este item em rotinas acadêmicas. 

 



 

863 

 

Artigos         Ciências Exatas e da Terra 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

 

Figura 32. Janela de rotinas acadêmicas 

 

 A figura 04 apresenta a tela que relaciona o quadro de docentes do Campus com seu 

respectivo nome e endereço eletrônico. 

 

Figura 33. Janela de quadro de docentes 

 

A figura 05 apresenta a janela onde são mostrados os direitos e deveres de um estudante 

de acordo com o regulamento do instituto. 
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Figura 34. Janela de direitos e deveres 

 

As demais janelas do aplicativo seguem o mesmo princípio onde cada janela é carregada 

à medida que o usuário escolhe um item do menu lateral do aplicativo. Algumas janelas incluem 

além de informações textuais, fotos, tabelas e gráficos que ilustram alguns processos do 

instituto. 

 

CONCLUSÕES 

Este trabalho documentou a construção de um aplicativo móvel, desenvolvido através do 

programa de incentivo aprendizado (PINA), disponibilizado através de bolsa como política de 

assistência estudantil do IFBA, e formado por alunos do curso técnico em Informática do IFBA 

Campus Ilhéus, sob orientação de professores do curso. Esse software apresenta o 

funcionamento e normas do Campus, servindo como uma verdadeira porta de entrada para a 

instituição e como manual das normas e regimento acadêmico. 

Utilizou-se nesse projeto ferramentas, normas e padrões atuais de desenvolvimento para 

aplicativos móveis para a plataforma Android, atingindo o resultado esperado até o momento 
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deste ciclo de desenvolvimento. O aplicativo continua em fase codificação e a previsão de 

disponibilizar a ferramenta para uso geral é a partir do início do ano letivo de 2017. Os testes e 

apresentações iniciais com comunidade tem atingido um bom grau de aprovação e usabilidade 

por parte dos usuários que se disponibilizaram a testar as primeiras funções do aplicativo. 
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RESUMO: Este artigo apresenta o resultado do desenvolvimento de um sistema Web para apoiar o 

território do Sertão Produtivo visando recolher e gerenciar informações da agricultura familiar na 

região. Com isso os produtores poderão disputar por vendas e editais criados pelo governo de forma 

mais acessível, e o colegiado do território poderá criar estratégias mais focadas com as necessidades 

de cada localidade. Com a extinção do Ministério de Desenvolvimento Agrário, as políticas territoriais 

podem perder força, e para que isso não venha a acontecer, os territórios criam estratégias e meios, e 

a utilização do sistema desenvolvido neste trabalho vem a ser uma das maneiras para se obter maior 

reconhecimento mediante o governo, e lutar contra a extinção das políticas territoriais do estado da 

Bahia. O sistema foi desenvolvido seguindo os princípios de desenvolvimento de software SCRUM, 

utilizando linguagem PHP, assim como bibliotecas como o Google Charts para gerar gráficos. Com a 

implantação do sistema espera-se que sejam criadas possibilidades de propagação dos produtos 

cultivados a partir dos pequenos produtores regionais.  

 

Palavras–chave: sertão produtivo, políticas territoriais, agricultura familiar, desenvolvimento 

 

SYSTEM DEVELOPMENT INFORMATION STORAGE RURAL TERRITORIES SERTÃO 

PRODUCTIVE 
 

ABSTRACT: This article presents the results of the development of a Web system to support the 

territory of Productive Hinterland in order to collect and manage information from family farming in 

the region. With that producers can compete for sales and notices created by the government more 

accessible, and the collegiality of the territory can create more focused strategies to the needs of each 

locality. With the extinction of the Ministry of Agrarian Development, territorial policies may lose 

strength, and that does not happen, the territories create strategies and means, and using the system 

developed in this work has to be one of the ways to achieve greater recognition by the government, and 

fight against the extinction of the state of Bahia territorial policies. The system was developed following 

the principles of SCRUM software development using PHP, as well as libraries like Google Charts to 

generate graphics. With the implementation of the system is expected to spread possibilities are created 

from cultured products from small regional producers. 

KEYWORDS: Hinterland productive, territorial policies, family farming development. 

 

INTRODUÇÃO 

A abordagem de políticas territoriais tem se mostrado um mecanismo eficiente no auxílio 

do desenvolvimento dos municípios da Bahia. Neste sentido foram criados territórios de 

identidade, que tem como objetivo identificar as prioridades temáticas a partir da realidade 

local, possibilitando o desenvolvimento equilibrado e sustentável entre as regiões. O Sertão 

file:///C:/Users/THANATHOS/Desktop/eduardogbi51@hotmail.com
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Produtivo é um dos vinte e sete territórios de identidade da Bahia, que em busca de melhorar o 

acesso as informações sobre os produtores voltados para a agricultura familiar da região, 

possibilitou a demanda para o desenvolvimento de um sistema que pudesse gerenciar e 

organizar tais dados. 

 Através da câmara de inclusão produtiva foi criado um vínculo entre o CODESP 

(Conselho de Desenvolvimento do Território Sertão Produtivo) e o Instituto Federal Baiano 

Campus Guanambi a partir de projetos, palestras, seminários, entre outros eventos. Isso 

impulsionou a demanda por um sistema que gerenciasse os dados sobre agricultura familiar no 

Território Sertão Produtivo, para que o colegiado possa contar com essas informações 

atualizadas, pois com isso poderão ser criadas estratégias mais focadas em cada localidade, 

como também oferecer melhores oportunidades em disputas por editais de fomento e 

distribuição da produção. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Levantamento de requisitos 

 Ao iniciar o trabalho foi realizada uma reunião com os membros do CODESP para gerar 

uma definição de como o sistema seria desenvolvido. Para a realização desta reunião foi 

confeccionado um questionário ase para a estruturação dos requisitos mais relevantes do 

sistema, tais como a geração de arquivos em PDF, e a definição dos gráficos de maior relevância 

para o sistema. 

  A metodologia de desenvolvimento escolhida foi o Scrum, então foram definidos os 

Sprints baseado nos requisitos recolhidos na primeira reunião. Com isso foram sendo realizadas 

reuniões semanais com o orientador para o acompanhamento do sistema, e reuniões a cada 15 

dias para que os membros do CODESP estivessem cientes de como o trabalho estava sendo 

desenvolvido opinarem sobre melhorias ou adições. 

 

Modelagem e codificação do banco de dados 

 O banco de dados escolhido foi o MySQL, por se adequar melhor a realidade do sistema, 

e inicialmente foi desenvolvido e validado um modelo do banco para nortear a codificação do 

mesmo, com vinte e cinco tabelas, das quais se destacam as tabelas de produtor, usuário, 

instituição e produção como as principais. Logo após o banco ser codificado e validado 

utilizando a ferramenta Workbench, foi dado início a codificação do sistema. 
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Codificação do sistema 

 Para auxiliar na codificação do sistema foi utilizado o editor de textos Bluefish. Para a 

estruturação e estilização das páginas do sistema foram utilizadas as linguagens HTML e CSS, 

e para tornar o sistema dinâmico foi utilizada a linguagem PHP. Com a utilização do PHP foi 

possível desenvolver funções como o controle dos usuários por meio de sessão e a inserção e 

manipulação dos dados do formulário. 

 Para a validação dos dados inseridos no formulário, como datas e número de cpf, foi 

utilizada a linguagem Javascript, evitando assim que hajam inconsistências e erros na geração 

dos gráficos do sistema. 

 Inicialmente foi produzido um protótipo contendo o layout das páginas, que foi 

aprovado em uma das reuniões realizadas com os membros do colegiado, e então demos 

seguimento ao desenvolvimento da página de autenticação, onde o usuário informa um login e 

senha cadastrados pelo administrador. Para garantir a segurança dos usuários cadastrados no 

sistema as senhas são criptografadas utilizando a função MD5. A página de autenticação 

também possui um link para recuperação de senha, onde o usuário informa dados básicos como 

login e município do qual faz parte para que a recuperação possa ser efetuada. 

 Após o desenvolvimento da página de autenticação foram desenvolvidas as páginas do 

questionário. Esta página contém os formulários para inserção dos dados recolhidos, os 

formulários de edição e uma opção para excluir os dados já inseridos. 

 Logo após foi produzida a página de controle de usuários, que apenas os administradores 

do sistema têm acesso. Nela podem ser encontradas opções referentes a inserção, edição ou 

exclusão de um usuário do sistema. 

 O sistema também possui uma página para gerar um arquivo em PDF do questionário. 

Para o desenvolvimento desta página foi utilizada a biblioteca MPDF, que é uma biblioteca 

gratuita e livre. Foram desenvolvidos dois arquivos PDF, um contendo questões sobre 

instituições, e o outro sobre as informações do produtor. 

 Por fim foi desenvolvida a página de gráficos, utilizando a biblioteca Google Charts, 

empregando o uso de Javascript e PHP, onde os dados disponíveis no banco de dados são 

recolhidos e utilizados para gerar gráficos de diversos tipos, como gráficos sobre faixa etária 

dos produtores, sexo, escolaridade, entre outros. Os gráficos gerados podem ser refinados, 

utilizando um formulário para escolher o tipo da busca, permitindo gerar gráficos por município 

ou por instituição, possibilitando diversas possibilidades de cruzamento de dados. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Na Figura 1, se encontra a tela inicial do sistema, onde o usuário ou um administrador 

realizará o login ou poderá recuperar sua senha, caso haja necessidade. Existem dois tipos de 

usuários no sistema: Administrador e Usuário Comum, onde algumas páginas e ações são 

disponíveis apenas para usuários Administradores. 

 

 
Figura 1. Tela de Login do Sistema. IFBaiano, 2016. 

 

Na Figura 2 tem-se a página de boas-vindas ao sistema, onde se encontram informações 

sobre o Sertão Produtivo, logo após o usuário realizar o login com sucesso 

 
Figura 2. Página Inicial do Sistema. IFBaiano, 2016. 
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A página de controle de usuários fica visível apenas para administradores, onde é possível 

gerenciar as informações dos usuários do sistema, editar os dados, excluir, ou adicionar um 

novo usuário (Figura 3). 

 

 
Figura 3. Página de Usuários do Sistema. IFBaiano, 2016. 

 

Na Figura 4 temos um exemplo de formulário gerado no sistema para o recolhimento de 

dados, contendo campos para preenchimento de forma fácil e rápida. 

 

 
Figura 4. Formulário de produtor. IFBaiano, 2016. 
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A página do questionário foi subdividida em quatro partes, Instituição, Produtor, 

Produção e Outros, como podemos ver na Figura 5. Essa divisão foi feita para melhorar a 

experiência do usuário, pois são grandes volumes de dados e poderiam causar confusão e erros 

na inserção desses dados. Cada página do questionário dá a possibilidade de adicionar novos 

dados, excluir e editar, e possuem um controle de usuário, onde apenas o usuário que realizou 

a inserção do dado pode excluir ou editar, com exceção dos administradores, que tem acesso à 

edição e exclusão de todos os dados do sistema. 

 
Figura 5. Páginasdo Questionário. IFBaiano, 2016. 

  

CONCLUSÕES 

O desenvolvimento do sistema tratado neste trabalho foi concluído, e no momento, 

encontra-se em fase de implantação e os usuários serão treinados para poderem utilizar o 

sistema e usufruir das funcionalidades do mesmo, inserindo os dados dos questionários e 

analisando os gráficos. Serão realizados testes iniciais na secretaria de Ibiassucê, com o objetivo 

de encontrar possíveis falhas ou melhorias para o sistema. 

 Após ter sido concluído o sistema demonstrou potencial para ser uma grande ferramenta 

para o avanço das políticas territoriais na Bahia, servindo como ponto de incentivo para que o 

governo e a população tenham ciência de como é importante a discussão e a integração de 

políticas territoriais na sociedade. Com isso, está sendo estudada a possibilidade de se utilizar 

o sistema não apenas no Sertão Produtivo, como nos demais territórios da Bahia. 
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RESUMO: A tecnologia está presente em todos os meios (profissional, acadêmico ou social), 

facilitando os processos e proporcionando novas possibilidades. Uma dessas possibilidades é o 

uso de ambientes virtuais para simular ambientes reais, permitindo aos usuários, mesmo longe 

dos ambientes físicos possam ter a sensação de estarem imersos nele. Nesse contexto, o trabalho 

tem como objetivo desenvolver um software que utiliza Gamificação para solucionar, mesmo 

que em parte, o problema da falta de aulas práticas na cadeira de agenciamento de viagem de 

um curso tecnólogo de Gestão de Turismo de uma IES (Instituto de Ensino Superior). 

Trabalhando com corpo docente e alunos do curso, foi proposto um conjunto de requisitos que 

serviram de base para a criação de um protótipo, que foi submetido a um processo de teste de 

aceitação com alunos e professores da disciplina, o qual proporcionou feedbacks para correções, 

melhorias e novas funcionalidades. Como resultado final, o software apresentou uma boa 

aceitação pelos usuários, conseguindo atingir o objetivo esperado e possibilitou sua continuação 

através de trabalhos futuros. O presente estudo ainda teve um aspecto transversal e utilizou a 

metodologia de desenvolvimento XGD (Extreme Game Development).  

Palavras–chave: educação, software, jogo  

. 

DEVELOPMENT AND ACCEPTANCE OF A PROTOTYPE USING GAMIFICATION, 

FOR DISCIPLINE AGENCY OF TRAVEL COURSE TOURISM IFCE CANINDÉ. 
 

ABSTRACT: The technology is present in all media (professional, academic or social), 

facilitating the process and providing new possibilities. One such possibility is the use of virtual 

environments to simulate real environments, allowing users even away from physical 

environments can have the feeling of being immersed in it. In this context, the study aims to 

develop a software that uses gamification to solve, even in part, the problem of lack of 

practical classes in travel agency chair of a Tourism Management Technologist course of an 

IES (Institute of Higher education). Working with faculty and students of the course, it 

proposed a set of requirements that provided the basis for the creation of a prototype that 

has been subjected to an acceptance test process with students and teachers of the subject, 

which provided feedback for corrections, improvements and new features. As a final result, 

the software showed good acceptance by users, managing to achieve the expected goal and 

enabled its continuation through future work. This study also had a cross-cutting issue and 

used the XGD development methodology (Extreme Game Development). 

KEYWORDS: education, software, game 
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INTRODUÇÃO  

O curso de turismo vem em constante mudança e crescimento para melhoria da região 

de onde é ofertado. Normalmente, eles são ministrados em cidades que tenha demanda 

turística, como por exemplo, a cidade trabalhada nesse estudo que possui um grande número 

de romarias ao longo do ano, tendo um grande potencial turismo religioso. 

Os cursos na área de Turismo têm o objetivo de capacitar o aluno a compreender, 

através de uma perspectiva técnica, científica, socioculturais, ambientais e econômicas de 

situações adversas presente entre vários segmentos do campo de sua atuação, através de 

conhecimentos adquiridos em conjunto de disciplinas. (DIAS, REINALDO, 2005) Uma dessas 

disciplinas é a de “Agenciamento de Viagem”, onde é abordado um conjunto de 

conhecimentos que engloba desde gerenciar o estabelecimento até o entretenimento de 

futuros clientes. (DEBORA CORDEIRO BRAGA et al.,2008) 

Contudo, umas das dificuldades encontrada é proporcionar aos alunos a realização de 

atividades cotidianas de uma agencia de vagem real. As Instituições que não possuem um 

laboratório específico para realização de tais práticas, limitando-se quando possível, a visitas 

técnicas á agencias em atividades, fazendo com que os alunos muitas vezes não tenham uma 

real visão do que ocorre na prática, estagnando o conhecimento somente na área teórica. 

Uma forma de contornar esse tipo de problema é a utilização de ambientes virtuais que 

simulem os ambientes físicos reais. Outro problema encontrado é a capacidade de despertar 

o interesse dos alunos pelo estudo que está sendo ministrado. Esse problema pode ser 

minimizado usando a Gamificação que é o uso de mecanismo de jogos na solução de 

problemas práticos e diários na educação para desertar engajamento dos alunos (CRUZ 

JUNIOR et al.,2014). 

Essas atividades da Gamificação costumam apresentar algum tipo de recompensa, 

estimulando a competição para obter resultados em ambientes virtuais, agregando atividades 

corriqueira da entidade estabelecida, podendo conter nessas atividades: nível, classificação, 

barra de progresso e incorporação de outras atividades (PAGNOSSIN et al., 2014). 

Atualmente muitas empresas internacionais e nacionais, vem aderindo essa 

metodologia de Gamificação como abordagem, para estimular o engajamento de funcionários 

ou aprendizes independentes da área. (JUNIOR MENDONÇA et al., 2013). 

http://www.travessa.com.br/Debora_Cordeiro_Braga/autor/630fbb2c-1808-4354-963b-a6f0aa38b9a4
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 Porem em nosso pais, a educação é a pioneira em aplica-la tornando atividades e 

exercícios mais atraente independentemente da idade ou nível escolar (BEZERRA; AQUINO, 

2011). Um exemplo é o novo método que está sendo utilizado em autoescolas, que consiste 

em simuladores virtuais para o ensino da prática do ato de dirigir um automóvel. 

Diante dos problemas que foram observados no ensino da cadeira de agenciamento de 

viagem que são: a dificuldade em ensinar o conhecimento prático devido à ausência de 

recursos estruturais, financeiros e desmotivação dos alunos, o presente trabalho tem o 

objetivo de criar um protótipo de um software utilizando Gmaificação, oferecendo 

informações e conhecimento através de um ambiente virtual em três dimensões. A ideia desse 

ambiente é que os alunos possam apreciar com maior realismo as movimentações e as 

funções de uma agencia de viagem, para que tenha informações com maior precisão. Além 

disso, trabalhando visar uma alternativa para aulas práticas da disciplina de agencia de viagem 

do curso de turismo, utilizar a Gamificação como ferramenta de ensino, ampliar de forma real 

os conhecimentos dos alunos, trazer o lúdico para o processo de ensino do curso Gestão em 

Turismo. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Esse Trabalho constituiu em um estudo transversal, justificando que os públicos alvos 

foram estudados uma única vez, com finalidade de desenvolver e testar o protótipo que foi 

construído através de estudos feitos com docentes e alunos, como uma solução para os 

problemas de aulas práticas e atenção de alunos da cadeira de agencia de viagem do curso de 

turismo do campus IFCE Canindé. 

O processo do trabalho foi divido em 4 (quatro) etapas que são: (detecção, 

desenvolvimento, testes e análise) seguindo uma ordem cronológica para melhor resultado. 

A primeira etapa do trabalho foi a detecção, onde foi realizado entrevistas com 

professores relacionado a cadeira de agenciamento para a detecção dos problemas e 

possibilidades de soluções, extraindo os requisitos necessário para o desenvolvimento.  

Segunda etapa, a de desenvolvimento, foi utilizada a metodologia específica para 

desenvolvimento de jogos, a Extreme Game Development (XGD), que é uma adaptação da 
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metodologia Extreme Programming (XP), assim suprindo as dificuldades de causar conflitos 

entre etapas, atrasos, problemas como flexibilidade e dificuldade de gerenciar equipes 

multidisciplinares, mantendo assim os valores que foram utilizados, como: Comunicação, 

Simplicidade, Feedback, Coragem e Respeito. (DEMACHY,2003).  

Na etapa de teste, foi utiliza a técnica de caixa preta, que não considera a parte interna 

do Software, apenas avaliando a parte externa, também conhecida como teste 

comportamental ou funcional. Abordando os níveis necessários foi dividido em duas fases, 

teste de sistema e aceitação. O teste de sistema foi dividido em três categorias de teste, que 

são: Configuração, Layout e Multplayer, testados com suas configurações recomendadas, 

como requisito para o teste de aceitação, focando no funcionamento de cada função e se 

corresponde ao que foi proposto, e tendo como ferramenta de suporte o software 

VirtualBox4.3.12 pertencente a empresa Oracle. Testes de aceitação foram realizados, 

pesquisas quantitativa e qualitativa, disponibilizando o protótipo com um questionário misto 

de dez perguntas, para dois grupos individuais específicos de alunos e professores uma única 

vez, especificamente 17 alunos que estão e já cursaram a cadeira, e 2 professores com 

requisito de estar ou já terem lecionado a cadeira de agenciamento de viagem. Esse teste teve 

como objetivo testar aceitação dos usuários e possíveis melhorias nos pontos de utilização, 

conteúdo, aceitação da ideia, aceitação funcional, interesse, plataforma pretendida. 

A análise constituiu em coleta de dados em todas as etapas, onde as primeiras etapas 

de desenvolvimento e teste de sistema foram comparadas apenas com as saídas desejadas, já 

em teste de aceitação foram confrontados os dados entre alunos e professores para 

percepção de opiniões e se são homogenias.    

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As entrevistas feitas na etapa de detecção resultaram em 100% dos entrevistados, 

confirmaram a dificuldade de ministrar aulas pratica na cadeira de agenciamento de viagem, 

assim comprovando o problema existente e a importância de encontrar uma solução para o 

problema. Também foi extraído das entrevistas os requisitos funcionais e requisitos não 

funcionais. Requisitos funcionais foram: identificação, conteúdo, comunicação e modo de 
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avaliação. Requisitos Não Funcionais foram: ambiente três dimensões, acessibilidade, 

linguagem lúdica e compatibilidade. 

O desenvolvimento do protótipo com uso da metodologia especifica de jogo, possibilitou 

um desenvolvimento ágil, integrando de maneira rápida e funcional as ideias e requisitos no 

projeto. Como resultado, ele tem estruturas fixas e conteúdo flexível, ou seja, o conteúdo pode 

ser alterado facilmente no projeto, observa-se abaixo uma das telas principais do protótipo que 

foi utilizado para os demais testes. 

 

Figura 1. Layout do menu do protótipo que foi aplicado com alunos e professores. 

IFCE, 2016. 

 

O teste de sistema resultou na aprovação em todas as categorias (configuração, layout e 

Multplayer), que correspondeu todos os critérios de saída, assim possibilitando seguir para a 

próxima fase que é o teste de aceitação. O teste de aceitação teve resultados baseados nas 

respostas dos grupos de alunos e professores para cada ponto, que será mostrado a seguir. 
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Figura 2. Repostas dos alunos quanto a grau de satisfação dos pontos de Utilização, 

conteúdo, aceitação da ideia, aceitação funcional e interesse. IFCE, 2016. 
 

 

Figura 3. Repostas dos professores quanto a grau de satisfação dos pontos de 

Utilização, conteúdo, aceitação da ideia, aceitação funcional e interesse. IFCE, 

2016. 

 

De acordo com as figuras 2 e 3, observasse que os grupos estão divergindo em apenas 

Utilização e Conteúdo. Grupo de alunos com apenas 68,8% de resposta positiva para utilização 

e professores com 100% resposta positiva, e em conteúdos, alunos com porcentagem de 

87,60% de resposta positiva, contra 50% de resposta positiva de professores. Isso indica que 
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devem ser focados esses dois pontos, em possíveis melhorias para que aceitação seja mais 

satisfatória. 

Ainda nas repostas do questionário foi constatado a preferência da plataforma desejada 

de utilização dos usuários em ambos os grupos, foi totalizado uma média de 90 % preferem 

computador mais que o celular, indicando que uma versão para celular não seria tão bem 

aceita tão quanto para computador. 

Nas perguntas subjetivas foi abordado de formas aberta sobre pontos positivos, pontos 

negativos, conteúdos em falta e sugestões. Pontos positivos abordados nas respostas de 

ambos os grupos estão: Fácil manuseio, gráficos, ideia, conteúdo. Em pontos negativos foram 

abordados nas respostas os seguintes pontos: Grupo de alunos citou layout, conteúdo, erros, 

manuseio, e grupo de professores citaram modo off-line, manuseio, layout. No ponto 

“Conteúdo que está faltando”, agrupando os dois grupos as respostas foram: Países do 

Mercosul; Pacotes turísticos; Exemplos; Mais informações em geral sobre agência de viagem; 

Informações sobre as viagens; Tipologia de agenciamento e Guiamento. 

A última pergunta do questionário foi aberta para sugestões, e as respostas tabuladas 

agrupando ambos os grupos resultaram em: Mais situações de aprendizagem; Melhorar 

pontos negativos; Trocar imagens; Possibilidade de game over; Mapa; Animações; Maior 

dificuldade e Áudios. 

 

CONCLUSÕES 

Os dados indicam que o protótipo foi operante e com as funções respondendo aos 

critérios que foram propostos, além de indicar uma forte aceitação nos dois grupos sobre os 

pontos pesquisados, dando ênfase aos pontos de aceitação de ideia, aceitação funcional e 

interesse dos usuários, que tiveram 100% de respostas positivas, porem existe discordâncias 

em alguns pontos como conteúdo, utilização e várias sugestões de correções de erros, que 

deverão ser levadas em consideração para próximas versões e implementação. 

Conclui-se através desses resultados que as próximas versões poderão ser bem aceita 

pelo público alvo, fazendo a diferença e comprovando a necessidade da solução do problema, 

assim seguindo com as correções, sugestões e aplicações de todos os requisitos, por tanto 
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sendo uma alternativa bem aceita para a solução dos problemas da falta de pratica e atenção 

na cadeira de agenciamento de viagem.  

Pode-se estimar para uma futura pesquisa, a aplicação em outra disciplina e até mesmo 

em outro curso com os devidos ajustes, seguindo de uma forma linear para facilitar a utilização 

e correções. 
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RESUMO: Este trabalho apresenta procedimentos eletroanalíticos para a determinação de 

acidez total e cloreto na vinhaça. Estas análises fazem parte da caracterização físico-química 

do material. Como a vinhaça é uma suspensão escura, estas determinações são difíceis de serem 

feitas com os métodos volumétricos clássicos. O procedimento proposto para a determinação 

do cloreto envolve a titulação condutométrica da amostra com solução padrão de AgNO3. O 

resultado do método instrumental desenvolvido (690 mg L-1 Cl-) é mais exato que o do método 

clássico (657 mg L-1 Cl-), pois não está sujeito às incertezas decorrentes da determinação do 

branco e nem possui restrições ao pH, presentes nos métodos clássicos. É apresentado também 

um procedimento analítico para a determinação da acidez total na vinhaça por titulação 

condutométrica com solução padrão de base fraca. Utilizou-se solução padrão de amônia como 

titulante e a padronização da solução da base fraca também foi feita por titulação 

condutométrica. Acidez total de 1407 mg L-1 CaCO3 foi obtida com o método instrumental e 

1374 mg L-1 CaCO3 com o método clássico. A titulação da vinhaça com solução de base forte 

foi testada, mas não apresentou curva de titulação em conformidade com os critérios da 

titulação condutométrica. Em ambos os procedimentos propostos as curvas de titulação 

condutométricas são perfeitamente lineares e as concentrações do titulante foram escolhidas de 

modo que os volumes gastos para se atingir o ponto final fossem suficientemente pequenos, 

para minimizar a diluição da amostra, pois esta interfere na condutância.  

Palavras–chave: condutimetria, eletroquímica, volumetria  

 

TOTAL ACIDITY AND CHLORIDE DETERMINATIONS IN VINASSE BY 

CONDUCTOMETRIC TITRATION 
 

ABSTRACT: This paper presents electroanalytical procedures for determinations of total acidity and 

chloride in vinasse. Theses analyses are involved in the physical-chemical characterization of the 

material. It is difficult to make these determinations with classical volumetric methods owing to 

vinasse is a dark suspension. The developed procedure for determination of chloride involves a 

conductometric titration of the sample with AgNO3 standard solution. The result of the instrumental 

method proposed (690 mg L-1 Cl-) is more exact then that calculated with the classical method (657 mg 

L-1 Cl-), because it is not subjected to the blank uncertainty determination and also it has not any pH 

restrictions that are present in the classical methods. It is also presented an analytical procedure for 

the determination of total acidity in vinasse by conductometric titration with standard solution of weak 

base. It was used standard solution of NH3 as titrant and the standardization of the weak base was 

made also by conductometric titration. It was obtained total acidity equal to 1407 mg L-1 CaCO3 with 

the instrumental method and 1374 mg L-1 CaCO3 with the classical method. It was tested also the 

titration with strong acid solution but these analysis did not present titration curve in conformity with 

mailto:conceicao.barreto@ifs.edu.br
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the conductometric titration criteria. In both proposed procedures the conductometric titration curves 

are perfectly linear and the titrant concentrations were chosen in order to minimize the sample 

dilution due to its interference upon the conductance. 

KEYWORDS: conductimetry, electrochemistry, volumetry 

 

INTRODUÇÃO 

A vinhaça, também conhecida por vinhoto, vinhote ou restilo, é o principal resíduo da 

produção da agroindústria sucroalcooleira. É uma suspensão de cor escura, corrosiva, de odor 

ruim muito forte e com elevado poder poluidor (SILVA et al., 2012). A quantidade de vinhaça 

produzida a cada safra é considerável, pois são gerados 10 – 13 L do resíduo por cada litro de 

álcool produzido; logo, o seu descarte ou armazenamento constitui-se em um sério problema 

ambiental. (PREVITALI, 2011). O controle do lançamento da vinhaça no meio ambiente é um 

problema muito sério e vem sendo objeto de vários estudos e leis (BRASIL-PORTARIA 

323/1978; BRASIL-PORTARIA 158/1980). 

O alto poder poluidor da vinhaça deve-se principalmente à sua alta temperatura na saída 

do destilador (85 – 90 oC); ao pH baixo (< 4,5), ao alto conteúdo de matéria orgânica (DQO > 

100.000 mg L-1), e ao alto valor de DB (20.000 a 35.000 mg L-1). (SILVA et al., 2007). A matéria 

orgânica, sob a forma de ácidos orgânicos é o principal constituinte da vinhaça.  

Atualmente a vinhaça é utilizada como fertilizante no próprio canavial através da 

fertiirrigação. Vários estudos vêm sendo feitos para investigar o efeito deste procedimento 

sobre o desenvolvimento da planta ou sobre as propriedades físico-químicas e microbiológicas 

do solo. (SILVA et al., 2012; BARROS, 2012).  

Na caracterização físico-química deste resíduo são realizadas as seguintes análises: pH, 

acidez, alcalinidade, dureza, cloreto, condutividade elétrica, cor, DQO; DBO; sólidos 

sedimentáveis, sulfato e turbidez, entre outras.  As análises de acidez, alcalinidade, dureza e 

cloreto são normalmente feitas por métodos volumétricos clássicos, que se baseiam na 

utilização de um indicador específico, que muda de cor nas proximidades do ponto de 

equivalência da titulação. Acontece que a cor escura da vinhaça impede a visualização desta 

mudança de cor do indicador, inviabilizando a determinação. É preciso então utilizar um 

método analítico instrumental, cuja medida não depende da cor da solução. Neste trabalho, será 

utilizado o método da Titulação Condutométrica para determinar os valores de Acidez e Cloreto 

da Vinhaça. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

Obtenção da vinhaça 

A vinhaça, matéria prima deste trabalho, foi fornecida pela usina Junco Novo, de 

produção de etanol e cachaça da cidade de Capela no estado de Sergipe, da safra de 2015. No 

laboratório, a vinhaça foi armazenada em recipientes de polietileno e congelada até sua 

utilização.  

Equipamentos utilizados 

Condutivímetro digital GEHAKA 2000, acoplado a cela de condutância; pH-metro digital 

GEHAKA 1800 acoplado a eletrodo combinado de membrana de vidro; microcomputador HP. 

Metodologia 

O estudo envolveu as determinações de Acidez e Cloreto.  

Métodos Clássicos 

Acidez Total– Uma alíquota de 25 mL da amostra foi transferida para erlenmeyer de 250 

mL. Foram acrescentados 50 mL de água destilada e 4 gotas do indicador fenolftaleína. A 

titulação clássica foi feita com solução padrão de NaOH até a solução tornar-se cor de rosa. 

Com o volume gasto de NaOH calculou-se a acidez da vinhaça em termos de mg L-1 de CaCO3. 

Cloreto – Método de Mohr - Uma alíquota de 25 mL da amostra, tendo seu pH 

previamente ajustado para 6,5 com adição de solução de NaOH 0,5 mol L-1, gota à gota, foi 

transferida para erlenmeyer de 250 mL. Adicionou-se 1 mL do indicador Cromato de Potássio 

0,1 mol L-1 e procedeu-se a titulação com solução padrão de AgNO3 até aparecimento de 

precipitado de cor vermelho tijolo. Calculou-se o teor de cloreto na vinhaça em mg L-1. 

Metodologia desenvolvida 

Acidez total 

Titulação condutométrica com solução padrão de NaOH - Alíquota de 25 mL da vinhaça 

foi transferida para béquer de 100 mL. Acrescentou-se 50 mL de água destilada, a barra de 

agitação magnética e acomodou-se o béquer sobre o agitador magnético. Mergulhou-se a cela 

de condutância na solução. A solução padrão de NaOH foi colocada em bureta de 10 mL e 

posicionada sobre a solução. Procedeu-se a titulação fazendo-se adições da solução de NaOH 

e anotando-se o volume adicionado e a condutância resultante. Soluções padrão de NaOH de 

várias concentrações foram utilizadas a fim de se obter a curva de titulação condutométrica 

mais favorável. As soluções de NaOH foram padronizadas por método volumétrico clássico 

ácido-base. 
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Titulação condutométrica com solução padrão de NH3 - As titulações com solução 

padrão de NH3 foram feitas de forma semelhante ao procedimento com NaOH, apenas 

mudando o titulante. A padronização da solução de NH3 foi feita por titulação condutométrica 

pois a titulação por método clássico não apresentou resultados reprodutíveis. Já a 

padronização por titulação condutométrica foi extremamente favorável e precisa. 

Em cada caso, a curva de titulação foi traçada com o programa Excel colocando-se no 

gráfico a condutância em função do volume do titulante adicionado. O volume do titulante no 

ponto final da titulação foi determinado no gráfico, no ponto em que as duas retas se cruzam 

e a acidez total foi calculada em termos de mg L-1 de CaCO3 com a Equação 1. 

𝑚𝑔 𝐿−1 𝐶𝑎𝐶𝑂3 =
5,00𝑥104 .  𝑉 .  𝑀

𝑉𝐴𝑙
                                               Equação 1 

 

Em que: 5,00x104 = (Massa molar do CaCO3 x 1000)/2; V = Volume do titulante no ponto 

final da titulação, mL; M = Concentração da solução titulante, mol L-1; VAl = volume da alíquota, 

mL. 

Cloreto 

Na titulação condutométrica para determinação de cloreto na vinhaça, o procedimento 

experimental foi semelhante ao anterior, mudando apenas o titulante para ser a solução 

padrão de AgNO3. A concentração de cloreto na amostra foi calculada com a Equação 2: 

𝑚𝑔 𝐿−1 𝐶𝑙− =
35450 .𝑉 .  𝑀𝐴𝑔𝑁𝑂3

𝑉𝐴𝑙
                                               Equação 2                                                                                                                    

 

Na qual: 35450 = Massa Atômica do Cloro x 1000; V = Volume de AgNO3 gasto na 

titulação, mL; MAgNO3 = concentração da solução de AgNO3 em mol L-1; VAl = Volume da 

alíquota, mL. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Caracterização da vinhaça 

As propriedades físico-químicas da vinhaça são apresentadas na tabela 1. A acidez foi 

determinada pelo método clássico da titulação ácido-base. Observou-se muita dificuldade na 

visualização da cor no ponto final da titulação devido à cor escura da vinhaça. 

 

Tabela 1. Algumas propriedades físico-químicas da vinhaça. IFS, 2016. 

Condutância, 

mS cm-1 

 

 

 

pH Acidez, 

mg L-1 CaCO3 

Cl-,  

mg L-1 
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3,56 ± 0,6 4,46 ± 0,07 1374 ± 10 638 ± 14 

Média de 12 resultados ± desvio padrão de uma medida 

 

A determinação de metais foi feita por Espectroscopia de Absorção Atômica no Instituto 

Tecnológico de Pesquisas do Estado de Sergipe (ITPS). Os resultados aparecem na Tabela 2. 

 

Tabela 2. Concentração de alguns metais presentes na vinhaça. IFS, 2016 

Concentração, mg L-1 

Ca Co Cr Cu Fe K Mg Mn Na Pb  Zn 

76* 0,02 0,02 0,06 9,88 671 87,5** 2,22 15,7 0,02 0,65 

*= Média de 7 resultados; **= Média de 4 resultados; os demais, Média de 3 resultados. 

 

Determinação de cloreto 

A princípio foi feito um estudo para se descobrir a concentração da solução de AgNO3 

que resultasse em um volume de titulante baixo, para evitar diluição da solução titulada, pois a 

condutância depende do volume da solução.  Chegou-se à conclusão que a concentração ideal 

seria 0,1233 mol L-1, pois assim o volume da solução de AgNO3 necessário para alcançar o 

ponto final da titulação foi menor que 4 mL. Com este volume não foi preciso fazer correção 

da diluição nos valores da condutância. As curvas de titulação condutométricas obtidas foram 

as melhores possíveis, ou seja, duas retas perfeitas. Uma reta referente aos pontos antes do 

ponto final, e a outra englobando os pontos após o ponto final da titulação. O ponto final da 

titulação é o ponto de cruzamento das duas retas.   A titulação clássica pelo método de Mohr 

foi muito difícil de ser feita pois a cor escura da vinhaça dificultou enormemente a observação 

do ponto final da titulação.  

O método da titulação condutométrica apresentou excelente desempenho na 

determinação de cloreto. As curvas de titulação são bastante favoráveis, permitindo a fácil 

determinação do volume do ponto final da titulação, conforme pode ser visto na Figura 1. 
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Figura 1. Curva de titulação condutométrica da vinhaça com solução de 

AgNO3 0,1233 mol L-1. IFS, 2016. 

 

Na Figura 1 o volume calculado foi de 3,74 mL, resultando em uma concentração de Cl- 

de 636 mg L-1, após correção devida ao branco. O resultado final para a determinação de cloreto 

é apresentado na Tabela 3 e comparado com o resultado do método clássico. Pode-se concluir 

que o resultado do método condutométrico é mais exato e mais preciso pois no método clássico, 

a prova em branco, que corrige o volume do titulante no ponto final, é feito em uma solução 

clara, enquanto que a amostra real é escura, então o volume verdadeiro da prova em branco é 

certamente maior, e o resultado real deve ser menor, como ocorre no método condutométrico. 

 

Tabela 3. Teor de Cloreto. IFS, 2016 

Cl-, mg L-1 

Método 

Clássico Condutométrico 

690 ± 14* 657 ± 7** 

*   = 12 resultados;  ** = 6 resultados 

 

Outras vantagens do método instrumental para cloreto são: Não precisa fazer prova em 

branco como no Método de Mohr e não precisa corrigir o pH da amostra como nos métodos 

volumétricos clássicos de Mohr e de Volhard. 

Determinação da acidez total 

Iniciou-se o estudo da acidez da vinhaça através da titulação condutométrica com base 

forte. Foram feitas titulações condutométricas da amostra com soluções de NaOH com várias 

concentrações: 0,010; 0,02455 e 0,1245 mol L-1 mas as curvas de titulação não foram as 

esperadas pois não eram lineares. Partiu-se então para o estudo da titulação da vinhaça com 
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solução de base fraca. A padronização da solução de amônia também foi feita por titulação 

condutométrica e na Figura 4 é mostrada uma curva de titulação da padronização.  A titulação 

da vinhaça com a solução da base fraca forneceu resultados muito bons, conforme pode ser 

visto na Figura 5.  

 

 
Figura 4. Curva de titulação condutométrica da padronização de NH3 com 

solução padrão de H2SO4. IFS, 2016. 

 

A figura 5 mostra uma das curvas de titulação da vinhaça com solução padrão de amônia. 

Percebe-se que a curva de titulação é perfeitamente linear e o volume de titulante adicionado 

não provoca grande diluição na amostra. O resultado final da acidez da vinhaça é apresentado 

na Tabela 3, ao lado do resultado obtido com o método clássico. 
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Figura 5. Curva de titulação condutométrica da vinhaça com solução de NH3 

0,1644 mol L-1. 

 

Tabela 4. Resultados da acidez da vinhaça. IFS, 2016. 

Acidez, mg L-1 CaCO3 

Método 

Clássico Condutométrico 

1374 ± 10 * 1407 ± 16** 

*  = Média de  12 resultados;  ** = Média de 10 resultados 

 

 

CONCLUSÕES 

A metodologia proposta pode facilmente ser utilizada nos laboratórios das usinas de 

produção de açúcar, álcool e cachaça, tão abundantes no Brasil pois requer apenas um 

equipamento barato e de fácil manipulação. 

A incorporação de uma bureta automática facilitará ainda mais as operações. 

Pretende-se ampliar este estudo na determinação de Ca e Mg na vinhaça. 
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RESUMO: Com o objetivo de facilitar o trabalho de criadores de codornas europeias, 

principalmente no que diz respeito à definição do ponto de abate de cada ave, é descrita neste 

trabalho uma metodologia que possibilite estimar de forma automática o ponto correto de 

abate de cada ave por meio de visão computacional. O sistema idealizado traz como proposta 

a redução dos custos com a criação através determinação de uma época mínima ideal para o 

abate e também diminuindo o estresse causado ao animal com o manejo, uma das maiores 

dificuldades encontradas pelos criadores para a execução de tal tarefa. A metodologia 

proposta é implementada em linguagem C++, com o uso da biblioteca OpenCV, e realiza uma 

verificação da massa corporal de codornas europeias em diferentes idades. Para tanto, é feita 

no presente trabalho a análise da área superficial das aves exibidas em uma imagem digital, 

com vista a se encontrar um relação entre essa área e o peso da codorna. Cada amostra foi 

devidamente pesada e as informações de peso e de área superficial (em pixels) foram 

observadas para três períodos de vida das codornas possibilitando a determinação de medidas 

para base de construção do sistema. O sistema proposto utiliza o método de binarização 

Watershed para detecção da área superficial de cada animal, a partir da contagem dos pixels 

pretos (cálculo da área da forma plana), é possível determinar o peso e definir o animal que 

esteja no período correto para o abate. 

Palavras–chave: Visão Computacional, massa corporal de codornas, segmentação de 

imagens. 

 

DETERMINATION OF BODY MASS QUAILS EUROPEAN COURT FOR COMPUTER 

VISION MEDIA. 
 

ABSTRACT: In order to facilitate the work of European quail breeders, especially as regards 

the definition of slaughter point of each bird, it is described in this paper a methodology that 

allows estimate automatically the correct point of slaughter of each bird by computer vision. 

The idealized system brings the proposal to reduce costs with the creation by determining an 

ideal minimum age for slaughter and also reducing the stress caused to the animal with the 

management, one of the greatest difficulties encountered by developers to perform such a 

task. The proposed methodology is implemented in C ++ language using the OpenCV library, 

and performs a verification of the body mass European quails in different ages. Therefore, it 

is made in the present study the analysis of the surface area of the birds displayed in a digital 

image in order to find a relationship between this area and the weight of quail. Each sample 
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was suitably heavy and the weight of information and surface area (in pixels) were observed 

for three periods of life of quails enabling the determination of measures for system 

construction base. The proposed system uses the binarization method Watershed to detect 

the surface area of each animal from the count of black pixels (calculation of the flat shape 

area), you can determine the weight and set the animal that is in the correct period for 

slaughter. 

KEYWORDS: Computer vision, body mass quails, image segmentation. 

 

INTRODUÇÃO 

O elevado crescimento de coturnicultura tornou-se elemento propulsor da economia do 

país, uma vez que a procura por carne de qualidade, rápido crescimento dos animais, 

precocidade na produção e maturidade sexual, alta produtividade, baixo investimento inicial 

e o rápido retorno financeiro, são fatores característicos da ave. (Pinto et al, 2002). De acordo 

com Moraes e Ariki (2009) para ter sucesso com a criação e a produção de animais de corte é 

necessário foco na qualidade dos animais, controle sanitário, manejo e alimentação. 

Tomando como base as formas de pesagem e manuseio com as aves, Amaral (2012) diz 

que a pesagem dos animais é realizada semanalmente e feita de forma manual, o uso dessa 

técnica geralmente provoca estresse ao animal, podendo ocorrer ferimentos para as aves e 

para os trabalhadores envolvidos na atividade. 

Analisando fatores como: a redução de custo da criação de codornas, a segurança física 

das mesmas, se propõe nesse trabalho a utilização de um sistema de visão computacional 

para estimação da massa corporal de codornas europeias.  

Com essa proposta, o presente trabalho busca descrever uma metodologia para 

determinação da fase de abate de codornas de corte. A pesquisa baseia-se em imagens 

retiradas de viveiros, onde cada animal, em idades variando dos primeiros dias ao 25º dia de 

vida foi devidamente pesado e fotografado. As imagens foram utilizadas pela aplicação, para 

a construção dos parâmetros que estimam uma relação entre a área da codorna na imagem e 

o seu peso. O método Waltershed é utilizado para limiarizar as imagens, com o propósito de 

separar os objetos do fundo de cada imagem.  

O próximo tópico desse trabalho expõe a metodologia utilizada para extração de 

atributos aplicada para segmentação de um animal presente na imagem, previamente 
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apontada pelo usuário do sistema. Também é descrita a equação matemática que permite 

apontar a relação entre a área superficial (determinada pelos pixels) e o peso final dos animais. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Para a construção da base de dados utilizada no experimento, foram observadas 

codornas europeias em três fases de criação: fase inicial dos 15 primeiros dias de vida, fase 

intermediaria do 16º ao 25º dia de vida, e a fase final do 26º ao abate. Tal observação é feita 

por meio de imagens digitais, pelas quais é calculada a relação entre a massa corporal de uma 

codorna e a área da região de seu corpo, representada na imagem por uma vista superior. Tal 

relação é encontrada por meio da fórmula a seguir. 

𝑅𝐴𝑀 =
𝑃𝑒𝑠𝑜𝑐𝑜𝑑𝑜𝑟𝑛𝑎

Á𝑟𝑒𝑎 𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙𝑐𝑜𝑑𝑜𝑟𝑛𝑎

 

O peso das aves foi conseguido por meio de uma balança de precisão, no mesmo 

momento em que é feito o registro com a câmera digital de 294 dpi (dots per inch, ou pontos 

por polegada). Esse procedimento foi realizado com no mínimo 15 aves de cada fase, divididas 

em 14 imagens com no mínimo 5 aves por imagem, constituindo uma base de análise com 50 

aves de diferentes idades. 

Para o desenvolvimento do sistema proposto, é utilizado a linguagem C++, e a biblioteca de 

multiplataforma OpenCV (ITSEEZ, 2011). 

Analise das imagens para definição da massa corporal 

As etapas realizadas pelo sistema computacional para estimar a massa corporal das aves 

podem ser observadas a baixo na Figura 1: 
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Figura 1. Fluxograma das etapas realizadas pelo sistema de visão computacional. 

  

Ao varrer as imagens digitais, o sistema realiza o pré-processamento com o objetivo de 

diminuir os ruídos oriundos da câmera. De acordo com Filho e Neto (1999), o pré-

processamento é tida como a etapa da visão computacional responsável por melhorar e 

garantir a qualidade da imagem, para que assim, os objetos presentes na mesma sejam 

detectados com maior facilidade e precisão. 

Posteriormente, a imagem é transformada em escala de níveis de cinza, para em seguida 

ser feita a identificação do objeto em estudo. Para isto, é utilizado o método semiautomático 

Watershed. Cotrim e Paula (2011), afirmam que este método possui uma abordagem 

morfológica para identificação do objeto através da seleção feita pelo usuário, identificando 

assim, os pixels pertencentes a ele, possibilitando a segmentação da imagem, a qual descreve 

o objeto selecionado, enquanto o restante pertencerá ao fundo da imagem. Ainda de acordo 

com os autores, a segmentação é responsável por separar o fundo e o objeto pertencentes a 

imagem, através da binarização, responsável por transformar a imagem em apenas duas 

cores, preto e branco.  

Concluída esta etapa, o sistema irá realizar a contagem dos pixels pertencentes a área 

superficial das codornas, estes dados são armazenados e utilizados na identificação da fase de 
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vida de cada ave com base na sua área ocupada na imagem. Todas as etapas: pré-

processamento; transformação em escala de níveis de cinza; identificação do objeto e 

segmentação, podem ser observadas na Figura 2. 

 

 

Figura 2. a) Imagem pre-processada b) Imagem em escala de cinza c) Imagem com 

seleção do objeto pelo watershed  d) Imagem segmentada. 

 

Para identificação da fase de vida, foi atribuído ao sistema, valores padrões de áreas 

superficiais máximo e mínimo. Estes dados foram obtidos por meio das amostras de 

imagens em cada fase de vida das aves. De posse desses dados e com o auxílio do sistema, 

avaliaram-se os objetos em estudo, analisando a partir dos valores padrões, em qual fase 

se encaixavam, conforme a Tabela 1. 

 

Tabela 1. Representação dos valores padrões da idade da codorna em dias e a área 

superfecial que cada fase de idade pode representar.  

Idade (em dias) 
Área superficial (pixel) 

Mínimo Máximo 

15 1580 2300 

16-25 2857 4680 
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25 ao abate 4795 6489 

 

Os dados da relação do peso da codorna e a sua área superficial provenientes do 

sistema implementado foram analisados e posteriormente comparados apenas com os dados 

proveniente da pesagem das aves. Dessa forma foi possível a classificação da fase de cada ave, 

e a indicação da fase de abate. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados discutidos neste tópico demonstram o potencial do método proposto na 

discriminação do período de vida da codorna. Dos três períodos de vida observados, sabe-se 

que o terceiro (a partir do 26º dia) é o ideal para o corte, tais informações podem significar 

redução de gastos para o produtor. 

A base de imagens utilizada para os testes do sistema é composta por 5 imagens de cada 

uma das fases de vida da codorna, totalizando 15 imagens. Cada uma dessas imagens 

possuem, no mínimo, três codornas que passam por análise durante os testes.  

Os resultados obtidos podem ser observados na Tabela 1, e indicam que 84% das 

codornas analisadas foram devidamente classificadas, em quanto que 16% tiveram seu 

período de vida estipulado de forma errônea. Cabe ressaltar que esses números são obtidos 

por averiguação sobre 50 codornas contidas em diferentes imagens.  

 

Tabela 1. Resultados obtidos com os testes do sistema proposto. 

Dias 
Total de 

imagens 

Codornas por 

imagem 

Total de 

codornas 
Acertos Erro 

até 15 5 3 15 12 3 

16 a 25 4 5 20 17 3 

26 ao abate 5 3 15 13 2 

  

Os erros do processamento possivelmente foram provenientes da falta de precisão com 

relação à distância entre a câmera e cada animal, o que interferiu na contagem exata dos 

pixels que constituem a área superficial de uma codorna exibida na imagem. 
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Notou-se ao longo do desenvolvimento do trabalho e a partir dos resultados obtidos na 

Tabela 1, a ocorrência de erros ocasionados também pela falta ou incidência extrema de luz. 

Pois esse fator interfere diretamente no resultado da binarização das imagens, etapa essa 

crucial para o reconhecimento dos objetos, no caso, as codornas. 

A implementação da metodologia para a obtenção do peso válido, as medidas de peso 

para cada etapa, permitiu calcular a partir da fórmula descrita o peso aproximado, em que, 

cada ave está determinada pela fase em que se encontram. 

 

Tabela 2. Média dos pesos obtidos com uma balança e a média de peso calculada pelo sistema 

pelo sistema porposto.  

Dias Total de codornas Média de peso do sistema(g) Média do peso de teste(g) 

até 15 15 59.58 68g 

16 a 25 20 116.2 111 

26 ao abate 15 160.76 164 

 

Os resultados acima descrevem um bom funcionamento da aplicação, uma vez que as 

médias de peso correspondem a valores bem próximos. Os valores de peso descritos para fase 

de 26 dias ou mais, que caracterizam o período propício ao abate e a média estudada em 

comparação com o resultado obtido por meio do software apresentaram valores próximos, o 

que indica que os animais se encontram na fase indicada ao abate. 

 

CONCLUSÕES 

Os resultados obtidos por meio da aplicação da metodologia, permitiram perceber o 

crescimento positivo do peso variando com a área medida superficialmente de cada ave, 

apresentando assim uma correlação entre esses fatores. 

O modelo experimental aplicado, mostrou-se bastante adequado para a verificação da 

massa de corte de codornas europeias, para idades variando entre os primeiros dias de vida até 

a fase final de abate, onde os valores apresentados atingiram médias de peso de até 170 g. Os 

resultados encontrados apontam para uma validação da metodologia proposta, uma vez que os 

resultados esperados foram relativamente atendidos. 



 

900 

 

Artigos         Ciências Exatas e da Terra 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

A presente pesquisa ainda se encontra em andamento, e espera-se que, em trabalhos 

futuros, o uso de marcações padrão no solo, próximo aos animais, tragam uma referência por 

meio de proporção geométrica, para uma notável melhoria da precisão dos cálculos.  
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RESUMO: As leguminosas possuem em sua composição diversos elementos minerais 

essenciais presentes em nível traço, tais como molibdênio e níquel. Entretanto, vale ressaltar a 

possível presença de contaminantes inorgânicos que podem apresentar riscos ao organismo 

humano devido à toxicidade, a exemplo de arsênio e bário. O trabalho realizado teve objetivo 

de determinar os elementos traços essenciais e tóxicos (As, Ba, Mo e Ni) em três espécies de 

leguminosas, Vigna unguiculata L. Walp (caupi); Cajanus cajan L. (guandu) e Lablab 

purpureus L. Sweet (mangalô), dos municípios de Feira de Santana e Juazeiro, Bahia, Brasil. 

As amostras foram submetidas à etapa inicial de pré-tratamento. Parte das amostras passaram 

por uma etapa de processamento térmico condutivo a pressão atmosférica, simulando as 

condições de cocção doméstica. A determinação dos analitos foi realizada empregando 

espectrômetro de emissão ótica com plasma indutivamente acoplado. O método apresentou 

baixos LOQ, µg g-1, para As (0,7); Ba (0,18); Mo (0,06) e Ni (0,20).Os analitos foram 

determinados em todas as espécies de leguminosas investigadas com exceção de Ba em caupi 

e Mo em mangalô. Houve variação significativa das concentrações dos analitos considerando 

as diferentes espécies. As concentrações dos analitos, em geral, foi reduzida com o 

processamento térmico. 

 

Palavras–chave: concentração, elementos traços, processamento térmico 

 

DETERMINATION OF As, Ba, Mo E Ni USING ICP OES IN LEGUMES 

SAMPLES PRODUCED IN THE STATE OF BAHIA, BRAZIL 

 

 

ABSTRACT: In their composition, the legumes have a variety of essential mineral elements 

that are present in a trace level, like molybdenum and nickel. However, is important to highlight 

that is possible the presence of some inorganic contaminants that can put in risk the human 

organism because of their toxicity as barium and arsenic. This project purpose was  to determine 

the quantity of essential  and toxic trace elements (As, Ba, Mo e Ni)in three species of legumes, 

Vigna unguiculata L. Walp (caupi); Cajanus cajan L. (guandu) e Lablab purpureus L. Sweet 

(mangalô) from the cities of Feira de Santana and Juazeiro, Bahia, Brazil. The samples were 

submitted first to a pre-treatment. Part of the samples suffered a conductive thermal processing 

at atmospheric pressure to simulate the conditions of home cooking. The analytes determination 

were realized with a Inductively Coupled Plasma-Atomic Emissiom Spectrometry. The method 

presented  a low  LOQ, µg g-1, para  As (0,7); Ba (0,18); Mo (0,06) e Ni (0,20). The analytes 

were determinate din every specie of legume investigated except for Ba in caupi and Mo in 

mangalô. There were a significant variation of  the concentrations considering all of the 

different species. In general, all the  concentrations were reduced by the thermal processing. 
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KEYWORDS: concentration, trace elements, thermal processing 

 

INTRODUÇÃO 

Apenas seis países são responsáveis por cerca 61% da produção mundial de grãos 

leguminosas, especialmente o feijão comum (Phaseolus v.) sendo o Brasil o terceiro maior 

produtor. Os maiores produtores destes grãos também são grandes consumidores (CONAB, 

2016). Tratando-se do cenário nacional, a Bahia destaca-se como principal produtor do 

Nordeste.  

Existem diversas variedades de culturas de leguminosas no Brasil, tais como: feijão preto; 

mulatinho; carioca; fradinho; feijão-caupi; feijão fava; mangalô; gandu. Em meio à 

diversidades de leguminosas cultivadas no país, a região nordeste destaca-se com a maior 

produção: de cultivo principalmente da espécie Vigna unguiculata (L.) Wap também conhecido 

como caupi, feijão de corda e massacar (EMBRAPA, 2016). Outras espécies em destaque são: 

Lablab purpureus L. Sweet (mangalô) e Cajanus cajan L.(gandu), este bastante utilizado em 

iguarias na região como: acarajé e abará.  

As leguminosas são um grupo de alimentos que possuem grande destaque na alimentação 

das pessoas, devido à presença de minerais, vitaminas e proteínas que são necessárias para o 

bom funcionamento do corpo humano. Possuem na sua composição diversos elementos 

minerais, como: K, P, Ca, Cu, Fe e Zn. Entretanto, vale ressaltar a presença de alguns elementos 

traço que são contaminantes inorgânicos que podem apresentar riscos ao organismo humano 

devido a sua toxicidade (SIQUEIRA et al 2012). Os elementos As, Ba, Mo e Ni estão presentes 

em nível traço, de um modo geral, pouca informação se tem na literatura sobre quantidade 

desses elementos presentes nos alimentos. É de suma importância determinar suas quantidades, 

já que o excesso ou a falta estão relacionados à saúde humana e às doenças, assim levando as 

mudanças fisiológicas nos indivíduos (FÁVARO, et al., 2000). 

O arsênio é encontrado em seus diversos estados de oxidação, no entanto suas ações 

biológicas estão intensamente ligadas a sua forma química. As principais vias de contaminação 

para ser humano são: atmosférica, hídrica ou alimentar. O aparecimento de diversas doenças é 

associado quando o homem se expõe de forma crônica e aguda ao arsênio (SILVA; BARRIO; 

MOREIRA, 2014). Os compostos solúveis de bário são venenosos e causam alterações no 

tecido muscular esquelético e cardíaco (WELZ, 1990; COZZOLINO, 2005; FENNEMA, 

2010). Sua ingestão, mesmo em pequenas quantidades, pode causar danos à saúde: vômito, 

cólica, dificuldade respiratória, alteração da pressão sanguínea, dentre outras complicações. 
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Porém, sua principal forma de toxicidade é pelo cátion livre e os compostos muito 

solúveis(CETESB, 2016).  

O molibdênio é constituinte de nitrogenases que participam da fixação de nitrogênio 

nas plantas verdes (FERREIRA et al., 2003, EMBRAPA, 2010). Apesar da essencialidade do Mo 

para as plantas, especialmente para as fixadoras de N2 atmosférico, a quantidade desse 

elemento requerida pelas plantas é consideravelmente reduzida (LEITE et al., 2009). O níquel 

é um dos metais pesados comum em solos. Quando consumido de forma moderada e aguda 

causa danos à saúde, sintomas estes que não são bem definidos para estágios iniciais 

(BERTON, 2006). Entretanto, o Ni é o elemento mais recentemente identificado como 

essencial para as plantas superiores (IPNI, 2014). A sua função em organismos superiores  

ainda  não  é  totalmente  conhecida, embora seja essencial para animais e plantas. O Ni é 

importante  catalisador  de  muitas  enzimas fundamentais  em  rotas  bioquímicas  em  

vegetais, afetando  a  ciclagem  de  C  e  N  e  também  dos metabólitos  secundários. são:  A 

monóxido de carbono desidrogenase, hidrogenase,  metil  coenzima  M  redutase são 

exemplos de outras enzimas conhecidas como dependente do Ni (CAMPANHARO, 2013). 

O objetivo do trabalho foi avaliar os teores de elementos traços essenciais e tóxicos (As, 

Ba, Mo e Ni) em três espécies de leguminosas (caupi, gandu e mangalô) na forma in natura e 

após processamento térmico condutivo a pressão atmosférica, empregando espectrômetro de 

emissão óptica com plasma indutivamente acoplado (ICP OES). 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Os estudos foram conduzidos com amostras de leguminosas em grão das espécies Vigna 

Unguiculata L. Walp (caupi); Cajanus cajan L. (guandu) e Lablab purpureus L. Sweet 

(mangalô).As amostras foram adquiridas na feira popular da cidade de Feira de Santana Bahia, 

sendo que as amostras de guandu e mangalô são da própria região e de caupi é da cidade de 

Juazeiro Bahia, elas foram submetidas à etapa inicial de pré-tratamento.  Essa etapa constou da 

seleção, lavagem, liofilização, moagem, acondicionamento e armazenamento. Para tal 

procedimento, os grãos foram submetidos ao processo de seleção, lavagem com água destilada 

e ultrapura, com resistividade específica de 18,2 MΩcm-1, de um sistema de purificação Milli-

Q® (Millipore, Bedford, MA, USA). Nessa etapa, os grãos que estavam em estado de 

deterioração foram descartados. 

Em seguida, parte das amostras foi submetida a tratamento térmico nas seguintes 

condições: massa 50g, tempo de cozimento de 6 min, volume de água de 150 ml. A amostra foi 
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acondicionada em potes virgens de vidros, posteriormente cobertos com filme plástico (PVC), 

todos os potes foram previamente descontaminados em banho contendo 10% (v/v) de HNO3 

por 24h; em seguida, foram mantidas sob temperatura de congelamento de –31oC.Para a 

conservação das amostras, os grãos foram liofilizados por um período de 48 horas. A 

liofilização das amostras foi realizada em um liofilizador LIOTOP (modelo L101), acoplado a 

uma bomba a vácuo. Após liofilização, os grãos foram moídos em moinho analítico (modelo 

IKA A11), acondicionados em frascos de polietileno e mantidos em dessecador até o momento 

da digestão ácida assistida por micro-ondas. 

As amostras foram decompostas por digestão ácida em forno com cavidade, modelo 

ETHOS One (Milestone, Itália). Nesse procedimento, utilizou-se 9,0 mL de ácido nítrico 65% 

(m/m)(Merck, Alemanha), 4,0 mol L-1, 1,0 mL de peróxido de hidrogênio 30% v/v (Vetec, 

Brasil)e 500 mg da amostra. O programa de aquecimento escolhido constou de quatro etapas, 

conforme Tabela 1. O volume da mistura digerida foi ajustado para 15,0 mL com água ultrapura 

e as soluções armazenadas em tubos de polietileno (tubos Falcon) de 50 mL, previamente 

descontaminados. 

A partir das considerações expostas e do procedimento já realizado, prosseguiu-se para a 

determinação dos metais nas amostras selecionadas. A determinação foi realizada por um ICP 

OES modelo OPTIMA 7300 DV (Perkin Elmer, Brasil). 

 

 

Tabela 1.Programa de aquecimento para o procedimento de digestão assistida por micro-

ondas em forno com cavidade Ethos EZ e ácido nítrico diluído. IFBA, 2016. 

Etapa Temperatura (oC) Tempo (min) Potência (W) Pressão (bar) 

1 90 6 1000 45 

2 90 4 1000 45 

3 190 18 1000 45 

4 190 7 1000 45 

Ventilação 20    

 

A curva analítica foi preparada em meio de HNO3 2,0 mol L-1 nas seguintes 

concentrações dos analitos (mg L-1): 0.05; 0,10; 0,30; 0,50; 0,70; 1,00; 1,50; 2,00; 2,50; 3,00; 

4,00 μL. A curva foi preparada em balões volumétricos de 10,00 mL. As condições operacionais 

do espectrômetro estão apresentadas na Tabela 2.  
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Tabela 2. Condições operacionais de medida do espectrômetro de emissão óptica com plasma 

indutivamente acoplado (ICP OES). IFBA, 2016. 

Parâmetros operacionais 

Potência de medida (W) 1300 

Tempo de integração do sinal (s) 1,0 

Vazão do gás do plasma (L min-1) 15 

Vazão do gás auxiliar (L min-1) 0,20 

Vazão do gás de nebulização (L min-1) 0,80 

Vazão de bombeamento da amostra (mL/min) 1,5 

Elementos e comprimentos de onda (nm) 
Ar 188,979; Ba 233,527;  

Mo 202,031; Ni231,604 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As curvas analíticas obtidas (Figura 1) apresentaram coeficientes de determinação R² 

maiores que 0,998, evidenciando o ajuste ao modelo. Na região de trabalho, foi obtida uma 

relação linear entre o sinal analítico e as concentrações das soluções padrões dos analitos. 

Foram calculados os limites de detecção e de quantificação dos analitos. O limite de 

detecção (LOD) é a concentração mínima da analito que pode ser identificada com certo nível 

de confiança. 

 

Figura 1. Curvas analíticas dos analitos em meio ácido: As (a), =188,979 nm; Ba (b), 

=233,527 nm; Mo (c), =202,031 nm; Ni (d), =231,604 nm. IFBA, 2016. 
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Pode ser calculada pela seguinte equação: LOD = 3x
σ

S
 .O limite de quantificação que é 

a concentração mínima de analito que pode ser quantificada, com certa exatidão e precisão. 

Calculada pela seguinte expressão: LOQ = 10x
σ

S
. Onde σ é desvio padrão das intensidades dos 

brancos das amostras e S é o coeficiente angular da curva analítica (BRITO et al., 2003). Os 

valores de LOD e LOQ obtidos considerando o sinal analítico de dez ensaios do branco estão 

apresentados na Tabela 3. 

 

Tabela 3. Limite de detecção (LOD) e Limite de quantificação (LOQ) em µg g-1 (n=10). IFBA, 

2016. 

Analitos LOD (µg g-1) LOQ (µg g-1) 

As 0,70 2,3 

Ba 0,18 0,61 

Mo 0,06 0,21 

Ni 0,15 0,50 

 

Com esses dados obtidos foi possível calcular a concentração dos analitos, conforme 

Tabelas 4 e 5. Comparando as espécies nas condições in natura e submetidas ao processamento 

térmico, para os elementos arsênio e bário, verificou-se a presença do arsênio nas três espécies, 

sendo que em maior concentração para o gandu e menor na espécie mangalô. O elemento bário 

não foi quantificado nas amostras da espécie caupi. 

 

Tabela 4. Concentração média (n=2) dos elementos tóxicos As e Ba em µg g-1com 95% de 

confiança em amostra de feijão in natura (IN) e após processamento térmico (AP). 

 IFBA, 2016. 

Espécies 
As Ba 

IN AP IN AP 

Gandu 4,26±1,28 3,85±0,07 10,67±0,07 9,77±0,18 

Caupi 2,76±0,02 3,19±0,29 ˂LOQ ˂LOQ 

Mangalô 1,25±0,02 1,24±0,10 1,85±0,10 1,80±0,37 

 

A concentração de As para a espécie caupi diferiu significativamente, ao nível de 95% 

de confiança (p<0,05), considerando as amostras in natura e processadas termicamente, 

observando-se um aumento na concentração de As nestas últimas. Já nas amostras de gandu, o 

elemento Ba comportou-se de maneira inversa, considerando as condições in natura e após 

processamento térmico, ou seja, as amostras processadas apresentaram menor (p<0,05) 

concentração de Ba, i. e., pode-se supor que houve lixiviação desse elemento durante a cocção 

na espécie guandu. 
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Tabela 5. Concentração média (n=2) dos elementos essenciais Mo e Ni em µg g-1com 95% de 

confiança em amostra de feijão in natura (IN) e após processamento térmico (AP).  

IFBA, 2016. 

Espécies 
Mo Ni 

IN AP IN AP 

Gandu 1,06±0,01 0,76±0,05 3,35±0,09 1,94±0,05 

Caupi 0,26±0,05 0,18±0,11 1,14±0,06 1,15±0,32 

Mangalô 3,73±0,11 2,25±0,09 ˂LOQ ˂LOQ 

 

O elemento Mo foi determinado nas três espécies de leguminosas, nas diferentes 

condições. As amostras in natura, apresentaram  maior quantidade na espécie mangalô, quando 

comparadas às demais espécies. O processamento térmico afetou a concentração de Mo, 

havendo redução da concentração desse elemento. Observou-se diferença significativa, ao nível 

de 95% de confiança (p<0,05), nas médias das concentrações de Mo para as três espécies de 

leguminosas in natura e processadas termicamente. 

Já o Ni não foi determinado nas amostras in natura e nas amostras processadas 

termicamente da espécie mangalô. A presença desse elemento foi maior na espécie gandu 

quando comparada à caupi. Observou-se diferença significativa, ao nível de 95% de confiança 

(p<0,05), para Ni na espécie gandu antes e após a cocção, ou seja, a cocção resultou na redução 

dos teores de Ni nesta espécie. Este comportamento não foi observado para espécie caupi. 

 

CONCLUSÕES 

Conclui-se, mediante aos resultados obtidos, que a espécie gandu apresentou todos 

os quatros analitos estudados, sendo o bário o constituinte majoritário. A concentração dos 

analitos varia entre as espécies de leguminosas investigadas. Percebe-se também que o 

processamento térmico influenciou na concentração dos analitos. Para a maioria dos analitos 

as concentrações foram diminuídas nas amostras das leguminosas após processamento. 

Comportamento oposto foi observado apenas para o As, para a amostra de caupi. 
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RESUMO: A presente pesquisa teve por objetivo identificar as classes de metabólitos 

secundários presentes em frutos maturados de M. ciliata e O. Puberela com a finalidade de 

verificar seu potencial de risco de consumo. As classes identificadas mostraram que os 

compostos presentes M. ciliata e O. Puberela indicam que está primeira apresenta 

superioridade em diversidade de classes e é provavelmente de consumo seguro, entretanto, os 

frutos de O. Puberela tem forte indicativo de que seu consumo pode não ser seguro, 

apresentando-se a explicação para o sabor relativamente desagradável na carne de animais que 

se alimentam do mesmo em determinadas épocas do ano. O método utilizado consta na 

literatura científica e é baseado na análise qualitativa da presença ou não de compostos 

pertencentes as classes de metabólitos secundários ou aleloquímicos no extrato alcoólico dos 

frutos. 

Palavras–chave: aleloquímicos, fitoquímicos, consumo seguro 

 

DETERMINATION OF SECONDARY METABOLITES IN FRUITS OF CAMPINA DA 

GALEGA OCOTEA PUBERULA (RICH.) NEESE CHUMBINHO MICONIA CILIATA 

 
ABSTRACT: This research aimed to identify the classes of secondary metabolites present in 

matured fruits of M. ciliata and O. Puberela in order to verify their potential risk consumption. 

The identified classes showed that the compounds ciliata M. and O. Puberela indicate that is 

first presented superiority diversity of classes and it is probably safe consumption, however, 

the fruits of O. Puberela is strong indication that consumption can not be insurance, with the 

explanation for the relatively unpleasant taste in the meat of animals that feed on it at certain 

times of the year. The method reported in the scientific literature and is based on qualitative 

analysis of the presence or absence of compounds belonging to the classes of secondary 

metabolites or allelochemicals the alcoholic extract of the fruits. 

KEYWORDS: allelochemicals, phytochemicals, safe consumption 

 

INTRODUÇÃO 

Os metabolitos secundários são denominados aleloquímicos, é por meio da ação dessas 

substâncias que ocorrem as interações bioquímicas entre as plantas e outros seres vivos e 

neste caso no que tende ao fruto ser ou não comestível, no seu potencial farmacológico e 
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outros. A quantidade e a diversidade de compostos químicos são tão grandes que é impossível 

enumerar cada um dos compostos considerados hoje como alelopáticos. Compostos como 

taninos, glicosídeos cianogênicos, alcalóides, sequiterpenos, flavonoídes, ácidos fenólicos e 

outros, destacam–se como classes de metabólitos secundários com atividade alelopática (Tur 

et al. 2010; Santos, 2012). A existência de constituintes como tais pode determinar se um fruto 

será “venenoso” ou não, sendo a presença de algumas destas classes um sinal de aviso de que 

o fruto além de um alimento, pode ser também uma droga. 

Frutos de Ocoteapu berula (Rich.) Neese e de miconia ciliata são consumidos por 

animais, sendo este último também consumidos por humanos. Os frutos de O. Puberula (Rich.) 

Neese, são consumidos por diversos pássaros silvestres, consumidos pelo homem no Pará, 

sendo relatado que os frutos da espécie quando consumidos por determinado pássaro, o 

mesmo adquiri sabor não apreciável, tendendo ao amargo, neste viés é faz-se necessário que 

sejam analisadas suas propriedades quanto aos metabolitos secundários, afim de garantir a 

seguridade e sadia das pequenas sociedades que os consomem, seja direta ou indiretamente, 

bem como seu potencial medicinal. 

Essas moléculas ou classes de metabolitos secundários aumentam a probabilidade de 

sobrevivência de uma espécie, pois são responsáveis por diversas atividades biológicas com 

este fim como, por exemplo, podem atuar como antibióticos, antifúngicos e antivirais para 

proteger as plantas dos patógenos, e também apresentando atividades antigerminativas ou 

tóxicas para outras plantas (LI et al., 1993 apud FUMAGALI, 2008). Alguns destes compostos 

podem também atacar o metabolismo humano, seja como droga medicamentosa ou veneno, 

dois quais, segundo Matos (1997), Araújo (2010) e Fumagali (2008) destacam-se os alcaloides, 

cujo os grupos moleculares (em sua maioria) tem ação direta sobre o sistema nervoso central, 

atuando por exemplo como alucinógenos, antidepressivos, soníferos dentre outros. 

Nesta perspectivo o presente trabalho teve por objetivo identificar as classes de 

metabolitos secundários presente nos frutos maturados de Ocoteapu Puberula (Rich.) Neese e 

de miconia ciliata e comparar com sua utilização. Procurando-se relacionar o consumo com 

suas propriedades fitoquímicas, afim de oferecer uma análise preliminar sobre os riscos e 

benefícios dos mesmos, quando inseridos na alimentação humana. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

Os frutos destas duas espécies não entrado no estado do Pará, em Vigia de Nazare, os 

quais foram coletados e armazenados em ambiente sob refrigeração e levados ao laboratório de 

química do IFMA- campus Zé Doca, onde foram desidratados em estufa à 40°C, obtendo-se o 

extrato por via hidro alcoólica. O qual foi submetido à triagem fitoquímica para detecção das 

principais classes de metabólitos secundários através de reações químicas que resultam no 

desenvolvimento de coloração e/ou precipitado, característico para cada classe de substâncias 

(MATOS, 1997, SIMÕES et al., 2004 apud ARAÚJO, 2010). Para tanto fez-se uso do manual 

de Barbosa (2001) e do artigo de Oliveira (2010). Todos os testes foram realizados em triplicata. 

Açucares redutores 

 Dissolveu-se alguns miligramas do extrato seco em 5 mL de água destilada. Filtrou-se 

quando necessário. Adicionou-se 2 mL do reativo de Fehling A (CuSO4) e 2 mL do  reativo de 

Fehling B (KNaC4H4O6 . 4H2O). Aqueceu-se em banho Maria em ebulição durante 5 min. O 

aparecimento de um precipitado vermelho tijolo, indica reação positiva. 

Ácidos orgânicos 

 Dissolveu-se alguns miligramas do extrato seco em 6 mL de água destilada. Filtrando-se 

quando necessário. Transferiu-se 2 mL para um tubo de ensaio e adicionou-se gotas do reativo 

de Pascová. Quando houve descoloração do reativo, a reação foi considerada positiva. 

Alcaloides 

 Dissolveu-se alguns miligramas do extrato seco em 10 mL de solução de HCl a 5% e 

filtrou-se. Separou-se seis porções de 1 mL em tubos de ensaio enumerados para dois reativos 

e adicionou-se gotas dos reativos de Bouchardat  e de Mayer separadamente, se ocorreu 

precipitado laranja avermelhado o resultado e positivo para este primeiro e se ocorreu 

precipitado branco o resultado é positivo para este ultimo. 

Esteroides e triterpenoides 

Dissolveu-se alguns miligramas do extrato seco em 10 mL de clorofórmio e filtrou-se 

sobre carvão ativado. Transferiu-se o filtrado para um tubo de ensaio completamente seco. 

Adicionou-se 1 mL de anidrido acético e agitou-se suavemente, em seguida, adicionou-se 

cuidadosamente, 3 gotas de H2SO4 concentrado. Tornou-se a agitar suavemente. Se houver 

rápido desenvolvimento de cores, que vão do azul evanescente, ao verde persistente o 

resultado é positivo. 
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Flavonoides chalconas 

 Em um tubo de ensaio acrescentou-se 2 mL do extrato diluídos em 2 mL de água 

destilada, adicionados 2 mL de solução de hidróxido de sódio 1 N. Uma coloração verde indica 

reação negativo. 

Fenóis e taninos 

 Dissolveu-se alguns miligramas de extrato seco em 5 mL de água destilada, filtrou-se 

quando necessário e adicionou-se  2  gotas de solução alcoólica de FeCl3 a 1%. Mudanças na 

coloração ou formação de precipitado é indicativo de reação positiva, quando comparado com 

o teste em branco (água + Sol. de FeCl3). Coloração inicial entre o azul e o vermelho, é 

indicativo da presença de fenóis, quando o teste em branco for negativo. Precipitado escuro 

de tonalidade azul indica presença de taninos pirogálicos (taninos hidrolisáveis) e verde, 

presença de taninos catéquicos. 

Purinas 

Em uma cápsula de porcelana, juntou-se alguns miligramas do extrato seco, 3 gotas de 

solução de HCl 6 N e duas gotas de H2O2 concentrado (30%). Evaporou-se em banho maria. 

Deve haver formação de um resíduo corado de vermelho. Juntou-se 3 gotas de solução de 

NH4OH 6 N. Se houver o surgimento de coloração violeta, indica reação positiva. 

Polissacarídeos 

Dissolveu-se alguns miligramas do extrato seco em 5 mL de água destilada e filtrou-se. 

Adicionou-se duas gotas de lugol. Se houver aparecimento de cor azul o resultado é positivo. 

Saponinas espumídicas 

Dissolveu-se alguns miligramas do extrato seco em 5 mL de água destilada. Em seguida, 

diluiu-se para 15 mL e agitou-se vigorosamente durante 2 min em tubo fechado. Se a camada 

de espuma permanecer estável por mais de meia hora, o resultado é considerado positivo 

para saponina espumídica. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As os metabólitos secundários das plantas analisados podem ser observados na Tabela 1.  

Onde percebe-se que existem grandes diferenças metabólica entre os frutos de M. ciliata 

denominados chumbinho e Campina da Galega O. buberula. Sendo os prováveis compostos 

que tornam os frutos de O. buberula pouco apreciáveis, os alcaloides, depsídios e depsidonas, 

os quais podem impregnar no organismo e conferir o sabor amargo, especialmente os alcaloides 
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que são compostos alcalinos, relatado por populares na carne de espécies que se alimentam do 

mesmo.  

 

Tabela 1. Metabolitos secundários encontrados em frutos de O. berula e M. ciliata.IFMA, 

2016. 

 

Classes O. berula M. ciliata  Reação  

Purinas  - - - - NH4OH 

Saponinas espumídicas - - - Espuma 

Alcalóides + + - Bouchardat e Mayer 

Ácidos orgânicos  + + ++ Pascová 

Polissacarídios - - -- Lugol 

Açucares redutores - - ++ Fehling A e B 

Fenóis  + ++ FeCl3 

Taninos + ++ FeCl3 

Esteroides  + + ++ H2SO4 

Triperpenoides + + ++ H2SO4 

Flavonoides - - +++ Mg + HCl 

Flavonóis  - - + HCl + Mg+calor 

Flavanonas - - + HCl + Mg+calor 

Flavanonóis - - + HCl + Mg+calor 

Xantonas - - + HCl + Mg+calor 

Catequinas - - + HCl + calor 

Depsideos  + + - - CH3OH + FeCl3 

Antraquinonas - - + NH3OH + tolueno 

Depsidonas + + - - CH3OH + FeCl3 

 

A bioatividade dos alcalóides está relacionada com sua interação com o DNA. Esses 

metabólitos podem se intercalar na cadeia de DNA ou ligar-se ionicamente com os grupos 

fosfatos dos ácidos nucleicos compromentendo a síntese proteica (SILVA, 2004). Além de 

atuarem em diversos outros sistemas, sendo classificados por alguns pesquisadores como o 

grupo de atividade metabólica mais acentuada nos organismos, a presença destes compostos 

exige estudos mais profundos sobre sua função biológica e cautela no consumo de tais frutos. 

Os taninos são compostos que possuem sabor adstringente e são divididos em 

condensados e hidrolisáveis. Os taninos condensados se originam pela polimerização 

oxidativa das catequinas e flavona-3,4 diois e são apenas parcialmente clivados pelo 

aquecimento drástico com ácidos concentrados para liberar cloretos de cianidinas. Os taninos 

hidrolisáveis contem ligações ésteres, os quais podem ser hidrolisados pelo aquecimento com 

ácido mineral diluído (SOUZA FILHO; ALVES, 2002; SANTOS, 2012).  Como não foi relatado 
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sabor adstringente nos referidos frutos, é provável que sua concentração seja baixa, que os 

grupos apresentem  pH ameno ou tenham substancias mascarantes como açucares. 

Nesta perspectiva, ressalta-se que o pH dos frutos maturados de M. Ciliata foi de 3,86 

enquanto frutos maturados de O. Pubetula apresentaram pH 5,8. Provavelmente em função 

de uma maior quantidade de metabólitos alcalinos. 

Os frutos de M. ciliata são mais ricos em variedades de compostos secundários e 

apresentam características ou grupos mais comuns em frutos consumidos pelo homem. 

Indicação de certa segurança em seu consumo, o que não ocorre em O.Pu berula que 

apresenta características negativas para fins nutritivos quanto alguns metabolitos, 

especialmente quando comparados com os relatos de populares a respeito de seus prováveis 

resíduos na carne de animais que os consomem. Entretanto, para Martins (et. al. 2014) a 

presença de tais metabólitos é indício de provável atividade farmacológica, podendo significar 

ações antimicrobiologicas e medicamentosos, por tanto, a espécie deve ser melhor estudada 

em caráter farmacognostico. 

A espécie O. Puberula não havia sido relatado no estado do Pará, apenas na região 

sul do País, sento esta pesquisa ao que tudo indica a primeira fonte sobre tais frutos no 

referido estado, bem como da relação dos mesmos com o sabor da carne de pássaros que os 

consomem. 

 

CONCLUSÕES 

A triagem fitoquímica de frutos de M. ciliata permite inferir que seu consumo tem fortes 

indícios de ser seguro e nutritivo, em termos metabólitos secundários, porém frutos de O. 

Puberula necessitam de estudos mais detalhados para afirmar se podem ou não ser consumidos, 

uma vez que a presença de alguns metabólitos podem ser um indicativo de risco. O presente 

estudo permitiu evidenciar que os frutos de M. ciliata também são superiores em variedades de 

classes de substancias secundárias em relação a frutos de O. Puberula e a determinação do pH 

em comparação com as classes de metabólitos permite inferir que os metabolitos presentes em 

M. ciliata a conferem maior acidez, fator que é mascarado pela quantidade de açúcares 

presentes no mesmo. 
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RESUMO: O termo TEA (Transtorno do Espectro Autista) é utilizado para definir um conjunto de 

sintomas relacionados à atividade cognitiva e de comunicação. Entre os sintomas que caracterizam o 

TEA, destacam-se perturbações na linguagem, dificuldade para a comunicação e comportamentos 

estereotipados e repetitivos. A autismo pode estar presente em 0,6% da população. Uma das maiores 

dificuldades enfrentados no tratamento do autismo diz respeito ao início tardio nos procedimentos que 

visam melhorar a qualidade de vida dos indivíduos diagnosticados com o transtorno. O diagnóstico 

porém, não é tão simples de ser realizado, pois devem ser avaliados diversos fatores na área social, na 

área da comunicação e linguagem e na área do comportamento e pensamento. A escala de rastreamento 

M-CHAT (Modified Checklist for Autism in Toddlers) é uma das ferramentas utilizadas no auxílio do 

diagnóstico e tem como objetivo identificar traços de autismo em crianças de idade precoce. Essa escala 

deve ser preenchida pelo responsável com informações do cotidiano da criança, e pode fornecer ao 

profissional informações importantes que deem indícios sobre o grau de comprometimento do portador 

e qual a melhor estratégia para tratamento. A lógica nebulosa é uma ferramenta matemática 

desenvolvida para tomar decisões em situações que as entradas disponíveis geralmente são imprecisas 

ou qualitativamente interpretadas. Por meio da lógica nebulosa é possível tratar estados do sistema que 

não são completamente verdadeiros ou mesmo completamente falsos e pode ser aplicada a situações de 

análise de escalas como a M-CHAT em ambientes de diagnóstico auxiliado por computador.  Esse 

artigo apresenta um aplicativo DTEALN (Diagnóstico para Tratamento do Transtorno do Espectro 

Autista com base em Lógica Nebulosa) para  auxiliar os profissionais a identificar o grau de autismo em 

crianças de 12 a 36 meses de idade através de um conjunto de respostas fornecidas pelo responsável.  

 

Palavras–chave: avaliação, autismo, criança, sintomas, comprometimento. 

 

Diagnosis Treatment of Autistic Spectrum Disorder to based on Fuzzy Logic 

 

ABSTRACT: The term ASD (Autistic Spectrum Disorder) is used to define a set of symptoms 

related to cognitive activity and communication. Among the symptoms that characterize the 

TEA stand out disturbances in language, difficulty in communication and stereotyped and 

repetitive behaviors. Autism may be present in 0.6% of the population. One of the biggest 

difficulties faced in the treatment of autism concerns the late start procedures to improve the 

quality of life of individuals diagnosed with the disorder. The diagnosis however, is not so 

simple to be realized, as several factors must be evaluated in the social area, in the area of 

communication and language and in the area of behavior and thinking. The screening scale M-

CHAT (Modified Checklist for Autism in Toddlers) is one of the tools used to aid diagnosis and 
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aims to identify autism traits at an early age children. This scale should be completed by the 

responsible with the child's everyday information, and can provide important information to 

the professional that give clues about the degree of carrier commitment and the best strategy 

for treatment. Fuzzy logic is a mathematical tool developed to make decisions in situations 

that the entries available are generally inaccurate or qualitatively interpreted. By means of 

fuzzy logic it is possible to treat the system states that are not completely true or completely 

false, and can be applied to situations analysis scales as M-CHAT in computer aided diagnosis 

environments. This paper presents a DTEALN application (Diagnosis Treatment of Autistic 

Spectrum Disorder based on Fuzzy Logic) to help professionals identify the degree of autism 

in children 12-36 months of age through a set of answers provided by the person responsible. 
 

KEYWORDS: assessment, autism, child, symptoms, commitment. 

 

INTRODUÇÃO 

O termo TEA (Transtorno do Espectro Autista) é utilizado para definir um conjunto de sintomas 

relacionados à atividade cognitiva e de comunicação (MARINHO, 2009). Entre os sintomas 

que caracterizam o TEA, destacam-se perturbações na linguagem, dificuldade para a 

comunicação e comportamentos estereotipados e repetitivos (SILVA NETO, 2013). De acordo 

com pesquisa realizada pelo órgão norte-americano Center of Diesease Control and Prevention 

em 2011 (SILVA NETO, 2013), o autismo pode estar presente em 0,6% da população. 

 Os autistas apresentam grande variação no grau de inteligência, estando ele associado 

tanto a graus profundos de deficiência mental quanto a performances acima da normalidade em 

alguns testes psicométricos (LORD & RUTTER, 1994). O diagnóstico e a intervenção precoce 

são questões importantes e estão podem diminuir os deficits e comportamentos anormais 

associados ao transtorno, aumentando a qualidade de vida e independência funcional dos 

portadores do transtorno. Entre as estratégia para diagnóstico do autismo, a M-CHAT (Modified 

Checklist for Autism in Toddlers) é uma escala de rastreamento que auxilia os profissionais a 

identificar traços de autismo em crianças de idade precoce (ROBINS ET AL., 2001).  

 A tomada de decisões em procedimentos de diagnóstico é comum em várias áreas da 

atividade médica. Na medicina clínica, existem situações em que o computador pode auxiliar 

nas decisões como por exemplo realizando análise de grandes quantidades de sintomas 

informados e resultados de exames de um determinado paciente e fornecendo ao profissional 

uma sugestão de diagnóstico com base em informações previamente armazenadas 

(SABBATINI, 1985).  
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 Diante disso, artigo apresenta um aplicativo DTEALN – Diagnóstico para Tratamento 

do Transtorno do Espectro Autista para com base em Lógica Nebulosa (GIUPPONI & PEZEZ-

NEIRA, 2008) para  auxiliar os profissionais a identificar o grau de autismo em crianças de 12 

a 36 meses de idade através de um conjunto de respostas fornecidas pelo responsável. Essas 

perguntas foram desenvolvidas com base na escala de rastreamento M-CHAT, utilizada para 

identificar traços de autismo em crianças de idade precoce (ROBINS ET AL., 2001).  

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

O termo autismo foi usado por Eugene Bleuler em 1911, para descrever um sintoma da 

esquizofrenia, definido como “estreitamento com o mundo exterior” (FRITH, 1989). 

Atualmente utiliza-se TEA (Transtorno do Espectro Autista) para definir o conjunto de 

sintomas relacionados à atividade cognitiva e de comunicação das pessoas portadoras do 

autismo.  

 O autismo pode ser identificado nos primeiros anos de vida, já que as crianças autistas 

tem inadaptação para estabelecer relações normais com outras pessoas. Isso deve-se 

principalmente pelo atraso na aquisição da linguagem e, quando ela se desenvolve, uma 

incapacitação de lhe dar um valor de comunicação. Autistas apresentam estereótipos gestuais, 

uma necessidade de manter imutável seu ambiente material, ainda que deem provas de uma 

memória frequentemente notável (BOSA, 2000). 

 O diagnóstico não é tão simples de ser realizado, pois devem ser avaliados diversos 

fatores na área social, na área da comunicação e linguagem e na área do comportamento e 

pensamento.  

 Uma das estratégias utilizadas pelos profissionais que trabalham com autismo para o 

diagnóstico é a escala de rastreamento M-CHAT (Modified Checklist for Autism in Toddlers), 

que tem como objetivo identificar traços de autismo em crianças de idade precoce (ROBINS 

ET AL., 2001).  

 A lógica nebulosa, também conhecida como lógica fuzzy, é uma ferramenta matemática 

desenvolvida para tomar decisões em situações que as entradas disponíveis geralmente são 

imprecisas ou qualitativamente interpretadas. Por meio da lógica nebulosa é possível tratar 

estados do sistema que não são completamente verdadeiros ou mesmo completamente falsos 
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(GIUPPONI & PEZEZ-NEIRA, 2008) e pode ser aplicada a situações de análise de escalas 

como a M-CHAT em ambientes de diagnóstico auxiliado por computador. 

 

METODOLOGIA 

O desenvolvimento do DTEALN foi dividido um de protótipo de acordo com técnicas de 

prototipação da engenharia de software (PRESSMAN, 2016) em 3 etapas: fundamentação 

teórica e análise de requisitos,  projeto e desenvolvimento do protótipo para a plataforma JAVA 

e testes . 

 Na etapa de fundamentação teórica e análise de requisitos, foram estudados os conceitos 

relacionados ao TEA, bem como as principais estratégias utilizadas para o diagnóstico e 

tratamento dos portadores do transtorno com faixa etária de 12 a 36 meses, sendo adotada e 

aprofundada a técnica de rastreio M-CHAT. 

 Após a coleta de informações relevantes ao autismo, na fase de projeto e 

desenvolvimento, foi desenvolvida uma aplicação para a plataforma JAVA baseada em lógica 

nebulosa que analisa o comprometimento do indivíduo usando um mecanismo que recebe 

informações do responsável pela criança na interface do aplicativo e transforma essas respostas 

em entradas para o sistema de inferência nebulosa que fornece como saída o nível de autismo 

dessa criança classificado como “LEVE”, “MODERADO” ou “SEVERO”. 

 

DTEALN 

A aplicativo DTEALN visa auxiliar os profissionais a identificar o grau de autismo em crianças 

de 12 a 36 meses de idade através de um conjunto de respostas fornecidas pelo responsável. As 

perguntas foram desenvolvidas com base na escala de rastreamento M-CHAT. A interface do 

aplicativo (Figura w) apresenta ao usuário 23 perguntas com três opções de resposta ao usuário 

cada (“sempre”, “às vezes” e “nunca”), que devem ser indicadas de acordo com as ações do 

dia-a-dia da criança com suspeita de autismo.  
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Figura 1. Tela de coleta de informações do DTEALN. IFPI, 2016. 

 

 Após a coleta das informações na interface do aplicativo, essas respostas são 

transformadas em valores para serem inferidos pelo sistema de inferência nebuloso. Para cada 

pergunta, o sistema sistema nebuloso avalia o grau de pertinência para cada resposta com base 

em dois valores “aceitável”, “não aceitável”. 

 Com as respostas transformadas em variáveis nebulosas, o sistema nebuloso, faz uma 

avaliação (inferência nebulosa) com base nas respostas ideais indicadas para o M-CHAT e 

sugere o grau de autismo em três níveis: “leve”, “moderado” e “severo”, conforme apresentado 

na Figura 2. 

Figura 2. Tela de resultados do DTEALN. IFPI, 2016. 
 

 Apesar do DTEALN ser um sistema capaz sugerir um diagnóstico de uma criança com 

suspeita de autismo, é importante ressaltar a necessidade de validação desse diagnóstico por um 
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profissional capacitado pois além do método de rastreio M-CHAT, outras metodologias devem 

ser aplicadas para confirmação do diagnóstico. 

 

CONCLUSÕES 

A utilização de uma técnica computacional para a tomada de decisões pode ajudar os 

profissionais da área da saúde a melhorar os diagnósticos de crianças com suspeita de autismo. 

A avaliação e o diagnóstico precoce de crianças com suspeita de autismo pode melhorar 

consideravelmente  atividade cognitiva e a comunicação das pessoas portadoras do transtorno. 

 O DTEALN surge como uma ferramenta computacional que com base em lógica 

nebulosa, que faz uma análise de respostas de perguntadas, desenvolvidas com base no 

mecanismo de rastreio M-CHAT, fornecidas pelos responsáveis pela criança.  

 A ferramenta é capaz de sugerir um diagnóstico baseado em inferência nebulosa por 

meio de cálculo realizado com valores recebidos do usuários.  

 A lógica nebulosa conseguiu tratar de forma eficiente as várias situações de diagnóstico 

em que foram impostas ao sistema, apresentando resultados compatíveis com diagnósticos de 

crianças diagnosticas precocemente com o TEA. 

 É importante ressaltar, que mesmo que a aplicação tenha sido desenvolvida com uma 

técnica de inteligência artificial eficiente, não pode substituir o diagnóstico realizado por um 

profissional capacitado.  
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RESUMO: Neste trabalho calculamos as energias e as constantes espectroscópicas 

rovibracionais dos sistemas D2O-D2, D2O-N2, D2O-O2, D2O-CH4, ND3-D2, ND3-O2 e ND3-CH4. 

As curvas de energia potenciais foram obtidas a partir da forma analítica Improved Lennard-

Jones (ILJ). De posse desta forma analítica as energias rovibracionais e as constantes 

espectroscópicas foram obtidas através de duas abordagens distintas. A primeira combina as 

energias obtidas via solução da Equação de Schrödinger nuclear com uma equação 

espectroscópica. Na segunda aplica-se o método de Dunham. As constantes espectroscópicas 

obtidas pelas duas metodologias estão em excelente acordo. 

Palavras–chave: água, constantes espectroscópicas, dunham, DVR, energias rovibracionais 

 

Dynamics and Spectroscopy of van der Waals complexes D2O-D2, D2O-N2, D2O-

O2, D2O-CH4, ND3-D2, ND3-O2 and ND3-CH4 

 
ABSTRACT: In this work we calculated the rovibrational energies and spectroscopic constants of the 

systems D2O-D2, D2O-N2, D2O-O2, D2O-CH4, ND3-D2,ND3-O2 and ND3-CH4. The potential energies 

curve were obtained from the analytic form of Improved Lennard-Jones(ILJ). From this analytic form, 

the rovibrational energies and spectroscopic constants were obtained via two different approaches 

The first one combines the solution of the nuclear Schrödinger’s equation with a spectroscopic 

equation. On the second one, were applied the Dunham’s method. Both methods yielded 

spectroscopic constants in excellent agreement with each other. 

 

KEYWORDS: Dunham, DVR, rovibrational energies, spectroscopic constants, water 

 

INTRODUÇÃO 

Sistemas que envolvem amônia e água em interação com outras moléculas simples como 

hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e metano afetam a dinâmica de vários processos elementares 

que ocorrem em atmosferas planetárias e nuvens interestelares (PIRANI et al., 2013; 

VALIRON et al., 2008). Uma compreensão completa de tais processos baseia-se em 

comparações detalhadas entre experiência e teoria, as quais por sua vez dependem da 

disponibilidade de superfícies de energia potenciais precisas. Existem várias superfícies 

potenciais ab initio desenvolvidas para o sistema H2O-H2 (BALASUBRAMANIAN et al., 

1993; PHILLIPS et al ., 1994), bem como resultados experimentais com o qual pode –se testar 

esses potenciais ( WEIDA et al., 1999 ; SLANKA; KEIL, KUPPERMANN, 1979). 

mailto:salvino.filhol@ifma.edu.br
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A superfície da energia potencial H2O-H2 é de grande importância para a química 

quântica, pois fornece casos para testes de interações entre a água e outras moléculas 

(VALIRON et al., 2008). Dessa forma esse conhecimento é necessário para a compreensão 

detalhada de importantes processos astrofísicos, tais como a excitação colisional da água, 

incluindo o bombeamento de maser de água e a formação de hidrogênio molecular em grãos de 

poeira interestelar geladas. 

Os complexos de van der Waals de espécies moleculares são de importância fundamental 

para a compreensão das interações químicas fracas. Vários trabalhos teóricos e experimentais 

procuraram aumentar o conhecimento sobre os potenciais interatômicos devan der Waals. 

Experiências de feixes moleculares realizadas por Pirani et al. (2013) mostraram que os 

sistemas aqui estudados podem ser descritos por um potencial radial simples. Assim, na gama 

intermediária ou longa, esses sistemas podem ser tratados como um sistema diatômico, cuja 

energia de interação é dada por um potencial efetivo radial V(R). 

Sistemas diatômicos no estado eletrônico fundamentais podem apresentar várias energias 

de dissociação diferentes. Para que o sistema seja considerado estável, além da energia de 

dissociação ser mínima, o sistema deve conter também pelo menos um estado de vibração de 

energia menor do que a energia de dissociação da molécula. Como as interações não covalentes 

são muito difíceis de tratar explicitamente de forma ab initio, as curvas de energia dos sistemas 

D2O-D2, D2O-N2, D2O-O2, D2O-CH4, ND3-D2,ND3-O2 e ND3-CH4 utilizadas nesse trabalho 

foram obtidas por Roncaratti e colaboradores com experiência de feixes moleculares na 

universidade de Perugia. 

Por razões de comparação, também foram obtidas as constantes espectroscópicas por 

aplicação do método de Dunham que utiliza a teoria de perturbação para encontrar uma 

expressão para as constantes espectroscópicas de cada sistema, em termos das derivadas da 

curva de energia potencial. É importante notar que os dois métodos produziram constantes 

espectroscópicas numa boa concordância, portanto, esse fato indica que a nossa metodologia 

foi adequada para o tratamento desse tipo de sistema. 

  

MATERIAL E MÉTODOS 

As moléculas estão sujeitas a duas forças distintas, no limite de menor e maior separação. 

Essas forças são respectivamente, a força repulsiva em menores distâncias e a fora atrativa a 

longas distâncias. O potencial de Lennard–Jones (LJ) descreve este comportamento das 

moléculas. O modelo Improved Lennard–Jones (ILJ) (PIRANI et al., 2008), considerado 

adequado para a formulação V(R) para vários sistemas de natureza diferente e de crescente 
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complexidade (CAPPELLETTI et al.,2012; AQUILANTI et al., 2009; BELPASSI, et al., 

2010). Destaca-se como um modelo interessante que elimina a maioria das insuficiências do 

modelo LJ original, particularmente aquelas de curto e longo alcance. Isso é feito de uma forma 

elegante através da consideração de um único parâmetro extra. A função potencial IJL é dada 

da seguinte forma: 

𝑉(𝑅) = ε[
6

𝑛(𝑅) − 6
(
𝑅𝑒

𝑅
)𝑛(𝑅) − 𝑛

(𝑅)

𝑛(𝑅) − 6
(
𝑅𝑒

𝑅
)6] (1) 

Onde: 

𝑛(𝑅) = β + 4(
𝑅

𝑅𝑒
)2 (2) 

 

Nas equações acima ε e rm representam respectivamente a profundidade do potencial 

(energia de dissociação) e a sua localização (distância de equilíbrio), β é um fator associado à 

dureza das espécies químicas envolvidas, determinando a forma do potencial na região do poço, 

o valor de β foi constante para os sistemas homólogos. Para os sistemas descritos foi utilizado 

β = 9, um valor típico para interações moleculares fracas entre as espécies neutras (BELPASSI,  

et al., 2010). Os parâmetros possíveis para cada sistema D2O-D2, D2O-N2, D2O-O2, D2O-CH4, 

ND3-D2, ND3-O2 e ND3-CH4 são representados na Tabela 1. 

 

Tabela1: Parâmetros potenciais para cada sistema molecular. IFMA, 2016.  

Sistema ε(meV) Re(Å
 ) 

D2O-D2 8.2 3.45 

D2O-N2 13.4 3.72 

D2O-O2 13.7 3.73 

D2O-CH4 17.5 3.80 

ND3-D2 7.0 3.73 

ND3-O2 13.5 3.88 

ND3-CH4 19.0 39.2 
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 Usando os dados da Tabela 1 na equação 1, obtemos as curvas de energia potencial 

(CEP) de cada sistema, conforme a Figura 1. 

Figura 1: Curvas de energia potencial de cada sistema. IFMA, 2016. 

 

As constantes espectroscópicas rovibracionais foram então avaliadas por duas abordagens 

distintas. A primeira consiste na representação da variável discreta (DVR), que é uma 

aproximação que se baseia na expansão da função de onda em conjunto de funções de base 

ortonormal e utilização de regras de quadraturas para computar as integrais envolvidas 

(SOARES NETO; COSTA, 1998; OSTLUND; SZABO, 1996). 

Assim os elementos de matrizes de energia potencial (calculados apenas nos pontos de 

quadraturas gaussianas) tornam-se diagonais e os elementos de matrizes do operador energia 

cinética passam a ser calculados analiticamente. Portanto, as energias rovibracionais Eυ,J, onde 

υ e J, representam respectivamente a vibração e os números quânticos rotacionais, ambos 

surgem a partir da equação de Schrödinger nuclear (MURRELL, 1984). 

𝐸υ,𝐽 = (υ +
1

2
)ω𝑒 − (υ +

1

2
)2ω𝑒𝑥𝑒 + (υ +

1

2
)3ω𝑒γ𝑒+. . .

+[𝐵𝑒 − α𝑒(υ +
1

2
) + γ𝑒(υ +

1

2
)2+. . . ]𝐽(𝐽 + 1)+. . .

 (3) 

 

Nesta expressão 𝐵𝑒 =
ℏ

2𝐼ℎ𝑐
, é a constante rotacional de equilíbrio, h a constante de Planck, 

e c a velocidade da luz e µ a massa reduzida do sistema. 

Substituindo os valores das energias rovibracionais Eυ,J obtidas através da resolução da 

equação de Schrödinger nuclear pode-se montar um sistema de equações para as constantes 

espectroscópicas rovibracionais, como segue: 
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A segunda abordagem utilizada para encontrar as constantes espectroscópicas, foi o 

método de Dunham (DUNHAM, 1932). Através da teoria da perturbação é possível encontrar 

uma expressão para a energia rovibracional de uma molécula diatômica em termo das derivadas 

do potencial na distância internuclear de equilíbrio Re : 

𝑉(𝑅) = 𝑉(𝑅𝑒) +
1

2!
(
𝑑2𝑉

𝑑𝑅2
)𝑅𝑒

(𝑅 − 𝑅𝑒)2 +
1

3!
(
𝑑3𝑉

𝑑𝑅3
)𝑅𝑒

(𝑅 − 𝑅𝑒)3

1

4!
(
𝑑4𝑉

𝑑𝑅4
)𝑅𝑒

(𝑅 − 𝑅𝑒)4 + 𝐶

 (5) 

 

Relacionado as equações (3) e (5), obtemos as constantes espectroscópicas rovibracionais 

dada abaixo: 

ω𝑒 =
1

2π𝑐
√

𝑑2

𝑚

α𝑒 = −6𝐵𝑒
2(ω𝑒

−1 +
𝑅𝑒𝑑3

3ω𝑒𝑑2
)

ω𝑒𝑥𝑒 =
𝐵𝑒𝑅𝑒

8𝑑2
{
𝑑2

𝑅𝑒
2

[15(1 +
α𝑒ω𝑒

6𝐵𝑒
2 )2] − 𝑑4}

 (6) 

Com:  (
𝑑2𝑉

𝑑𝑅2)𝑅𝑒
= 𝑑2,(

𝑑3𝑉

𝑑𝑅3)𝑅𝑒
= 𝑑3, and (

𝑑4𝑉

𝑑𝑅4)𝑅𝑒
= 𝑑4. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A fim de melhor apresentar e comparar os nossos resultados, os sistemas analisados são 

apresentados em ordem crescente de energia de dissociação, ou seja, D2O-D2 < D2O-N2 < D2O-

O2 < D2O-CH4 < ND3-D2 < ND3-O2 < ND3-CH4. Começamos nossa analise, apresentando os 

resultados para os primeiros quinze níveis de energia, juntamente com a curva de energia 

potencial de cada sistema. A Tabela 2 apresenta as energias menores do que a energia de 

ω𝑒 = {141[𝐸(1,0) − 𝐸(0,0)] − 93[𝐸(2,0) − 𝐸(0,0)] + 23[𝐸(3,0) − 𝐸(1,0)] } 24⁄

ω𝑒𝑥𝑒 = {13[𝐸(1,0) − 𝐸(0,0)] − 11[𝐸(2,0) − 𝐸(0,0)] + 3[𝐸(3,0) − 𝐸(1,0)] } 4⁄

ω𝑒γ𝑒 = {3[𝐸(1,0) − 𝐸(0,0)] − 3[𝐸(2,0) − 𝐸(0,0)] + [𝐸(3,0) − 𝐸(1,0)] } 6⁄ }

α𝑒 = {−12[𝐸(1,1) − 𝐸(0,1)] + 4[𝐸(2,1) − 𝐸(0,1)] + 4ω𝑒 − 23ω𝑒γ𝑒 } 8⁄ }

γ𝑒 = {−2[𝐸(1,1) − 𝐸(0,1)] + [𝐸(2,1) − 𝐸(0,1)] + 2ω𝑒 − 9ω𝑒γ𝑒 } 8⁄ }

 (4) 
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dissociação para cada sistema. Pode-se observar pela Tabela 2 que a contribuição rotacional 

(J=1) nos níveis de energia de cada sistema e bem pequena, sendo estes níveis quase que 

predominantemente vibracionais (J=0), o que esta de acordo com a literatura. 

Os cálculos das constantes espectroscópicas seguem duas abordagens diferentes. 

Começando com a metodologia DVR, primeiro devemos observar que o calculo não foi 

realizado para o sistema D2O-D2 e ND3-D2. Esta é uma consequência do pequeno numero de 

estados vibracionais excitados presentes para esse sistema.  Pode-se ver na Tabela 2, que estes 

sistemas apresentam menos de cinco estados excitados (mais precisamente dois). Como 

fazemos uso da equação 4, a pouca quantidade de energias disponíveis renderia um sistema 

indeterminado, uma vez que existem 5 constantes espectroscópicas desconhecidas. 

 

Tabela 2: Energias rovibracionais Eυ,J em cm−1 para cada sistema. IFMA, 2016. 

υ J 
D2O-D2 D2O-N2 D2O-O2 D2O-CH4 ND3-D2 ND3-O2 ND3-CH4 

0  28.553565 20.043943 19.367319 20.42482 23.0160356 13.79870 1.45572 

1  59.824069 53.383716 51.667571 55.88522 49.6005319 38.23481 4.34350 

2  -- 78.144993 75.781750 84.41478  58.58618 7.20003 

3  -- 94.942026 92.279888 106.3216  74.99483 10.02536 

4  -- 104.79985 92.279888 122.0641  87.65906 10.02536 

5  -- 109.31624 106.73542 132.3316  96.86321 15.58260 

6  -- --  138.0982  103.00857 18.31462 

7  -- --  140.7379  106.62456 21.01563 

8 0 -- --    108.42634 23.68568 

9  -- --     26.3248 

10  -- --     28.93311 

11  -- --     31.51060 

12  -- --   -- -- 34.05734 

13  -- --  -- -- -- 36.57338 

14  -- --  -- -- -- 39.05879 

         

0  29.295891 20.242446 19.556644 20.58407 23.5753829 13.89232 1.45643 

1  60.298882 53.562540 51.838410 56.03247 49.978711 38.32239 4.34421 
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2  -- 78.301245 75.931431 84.54874  58.66718 7.20073 

3  -- 95.071934 92.404934 106.44063  75.06856 10.02606 

4  -- 104.89887 102.20401 122.16628  87.72473 12.82023 

5  -- 109.38069 106.79893 132.41468  96.91987 15.58330 

6  -- --  138.1596  103.05521 18.31531 

7  -- --  140.78120  106.66010 21.01632 

8 1 -- --   108.45231  23.68636 

9  -- --     26.32550 

10  -- --     28.93379 

11  -- --     31.51127 

12  -- --   --  34.05801 

13  -- --  -- -- -- 36.57405 

14  -- --  -- -- -- 39.05946 

 

Uma maneira simples de descrever as dificuldades da metodologia DVR é aplicar o 

método de Dunham. Através deste procedimento, todas as constantes espectroscópicas podem 

ser obtidas de uma aproximação tão precisa quanto se deseja. Os resultados de ambas as 

metodologias são apresentados na Tabela 3, para uma melhor comparação.  

 

Tabela 3: Constantes espectroscópicas em cm−1 para cada sistema. IFMA, 2016. 

Sistema Método ωe ωexe ωeγe αe γe 

D2O-D2 DVR -- -- -- -- -- 

Dunham 66.01088 18.76645 0.46663 0.09301 -0.01292 

D2O-N2 DVR 42.50692 4.74993 0.10237 0.00839 -0.00072 

Dunham 42.295247 4.56620 0.04397 0.00873 -0.00046 

D2O-O2 DVR 41.03260 4.52056 0.09500 0.00790 -0.00066 

Dunham 40.83880 4.35226 0.04137 0.00822 -0.00043 

D2O-CH4 DVR 42.68646 3.69646 0.05134 0.00534 -0.00032 

Dunham 42.60494 3.62489 0.02754 0.00547 -0.00023 

ND3-D2 DVR  - - - - - 

Dunham 52.68218 13.98188 0.32550 0.06485 -0.00843 

ND3-O2 

 

 

 

DVR 28.65694 2.14887 0.02366 0.00274 -0.00013 

Dunham 28.62506 2.12061 0.01403 0.00278 -0.00010 

      DVR 2.919066 0.01565805 7.73x10-6 1.52x10-6 -3.77x10-9 
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ND3-CH4 Dunham 2.919092 0.0156566023 7.51 x10-6 1.49 x10-6 -3.97 x10-9 

 

Duas características merecem destaque na Tabela 3. Primeira, podemos observar uma boa 

concordância entre as duas metodologias o que indica a boa qualidade dos nossos resultados, 

bem como a adequação de ambas as abordagens aos sistemas tratados. A segunda é a ausência 

de padrão na constante espectroscopia harmônica (ωe) devido ao fato de que estes sistemas são 

altamente anarmônicos, como o valor apreciável das outras constantes sugere. 

 

CONCLUSÕES 

Neste trabalho apresentamos as energias rovibracionais e as constantes espectroscópicas 

calculados para os complexos D2O-D2, D2O-N2, D2O-O2, D2O-CH4, ND3-D2, ND3-O2 e ND3-

CH4. Nossos cálculos foram baseados em curvas de energias potenciais obtidos através de 

experiências de dispersão de feixe moleculares. As constantes espectroscópicas rovibracionais 

calculadas com as metodologias de DVR e Dunham estão em excelente acordo. Esta é uma 

forte indicação da adequação de nossa metodologia para descrever estes complexos. Embora os 

complexos D2O-D2 e ND3-D2 tenham uma pequena profundidade do poço de potencial, 

observou-se que estes possuem dois estados vibracionais. Este resultado sugere que estes 

sistemas podem permanecer ligados mesmo com energia de dissociação pequena. O presente 

estudo foi motivado pela importância das ligações moleculares fracas em áreas que vão desde 

a química de processos elementares a bioquímica. A melhor compreensão desses sistemas 

possibilitará a formulação de potenciais capaz de descrever adequadamente tanto a estática e as 

propriedades dinâmicas destes e de mais sistemas. 
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RESUMO: A determinação de perfis de densidade das rochas em função da profundidade (ou 

do raio na Terra) é um problema de grande interesse geofísico, pois muitas propriedades do 

interior terrestre dependem do parâmetro densidade. Neste trabalho determinam-se perfis de 

densidade em função da profundidade (ou do raio) no interior da Terra. Para isso, utilizam-se 

dados das velocidades das ondas sísmicas P e S do modelo ak135-f do PREM, uma aproximação 

de Taylor de primeira ordem da densidade e a equação de Adams-Williamson em sua forma 

analítica, o que permite construir uma fórmula numérico-iterativa que possibilita o tratamento 

computacional do problema aliado a diversos métodos de interpolação das velocidades. 

Interpola-se os dados das velocidades das ondas P e S por funções: polinomiais, irracionais, 

linear por partes e spline cúbica. Produz-se perfis de velocidades e de densidade para cada um 

dos métodos interpoladores e comparam-se seus resultados com os dados do PREM. Os 

resultados mostram que a aproximação de Taylor utilizada forneceu bons resultados para 

algumas técnicas interpoladoras até a base do manto terrestre (interface manto-núcleo). Duas 

delas exibiram resultados aceitáveis para o topo do núcleo externo. Entretanto, nenhum dos 

métodos interpoladores usados forneceu bons resultados para o interior do núcleo terrestre e 

concluiu-se que a aproximação proposta, utilizando a equação de Adams-Williamson, não é 

suficiente para descrever a variação da densidade no núcleo da Terra. Isto provavelmente, 

devido às fortes restrições impostas pelo modelo de autocompressão. 

 

Palavras–chave: Densidade terrestre, PREM, interpolação, velocidades sísmicas, modelo de 

autocompressão.  

 

DENSITY DISTRIBUTION WITHIN THE EARTH USING THE ADAMS-

WILLIAMSON EQUATION 

 

ABSTRACT: Determination of rock density profiles in function of depth (or radius) is a 

geophysical problem of great interest, because many Earth interior properties depend on the 

density parameter. In this work, Earth density profiles are determined in function of depth or 

radius. For this, seismic velocities functions interpolated from PREM data are used inside 

Adams-Williamson equation. A numerical iterative version of this equation is constructed 

using a first order Taylor approximation of it. It allows a computational treatment of the 

problem with help of some interpolation methods of velocities. The used interpolation 

techniques of velocities from PREM data were functions such as: polynomials, irrationals, 

piecewise linear and cubic splines. It was produced velocities and density profiles for each 

interpolation method. All tecniques show satisfactory results for the mantle. Two of them 

produced acceptable results for the begining of the external core. For the inner core all results 
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were inacceptable relatively to the PREM and they ground that the proposed approximation 

using the Adams-Williamson equation is not sufficient to describe the variation of density in 

the Earth’s core. This is probably due to the severe restrictions imposed by the self-

compression model. 

 

KEYWORDS Earth density, PREM, interpolation, velocities seismics, self-compression model. 

 

INTRODUÇÃO 

O conhecimento da distribuição de densidade no interior da Terra é de fundamental 

importância para o entendimento da sua estrutura interna, pois muitas outras propriedades 

de seu interior dela dependem. Por exemplo: velocidades de propagação das ondas sísmicas, 

pressão, gravidade, módulos elásticos, constituição litológica, etc. Além disso, a distribuição 

de densidade é uma informação importante nas equações que expressam a cinemática e a 

dinâmica: de propagação das ondas sísmicas, nas oscilações livres da Terra, nas equações das 

marés, do fluxo de convecção no manto e no núcleo da Terra. A densidade afeta, também, a 

dinâmica de rotação da Terra e representa a distribuição das fontes dos campos de gravidade 

internos e externos. Acrescenta-se ainda que ela é um dos parâmetros de estado que controla 

a termodinâmica do interior da Terra. Desse modo, a distribuição da densidade pode ser 

derivada de observações originadas em diversas áreas, tais como: geofísica, geodésia e 

astronomia; e pode ser determinada a partir da combinação de dados delas provenientes. 

Estimativas bastante precisas da densidade média da Terra são conhecidas desde o 

tempo de Newton (1642-1727) que, a este tempo, foi dada entre 5,0 e 6,0 g/cm3. Cavendish 

(1731-1810) usou a constante universal da gravitação e determinou, em 1798, uma densidade 

média de 5,5 g/cm3 para a Terra, o que é quase o dobro das rochas comuns encontradas na 

superfície (2,7 a 3,3 g/cm3). Ficou evidente, portanto, que a densidade deve aumentar com a 

profundidade na Terra. Para provar isto, foi preciso esperar a evolução do conhecimento 

sobre a estrutura estratificada da Terra, o que se deu somente após as medições dos tempos 

de trânsito das velocidades sísmicas. 

Em um artigo seminal, (ADAMS-WILLIAMSON), propuseram um modelo de Terra que 

ficou conhecido como “modelo de autocompressão” (self-compression model). Eles 

consideraram a Terra esférica e formada por finas cascas esféricas concêntricas homogêneas 

e assumiram que “a densidade no interior da Terra aumenta com a profundidade somente 

por causa da compressão devida ao peso do material que está acima”, desconsiderando 
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outras influências, tais como: gradiente de temperatura e mudança de composição dos 

materiais. Com isto, deduziram uma equação que mostra como a densidade varia em relação 

à profundidade na Terra, conhecida como equação de Adams-Williamson. O presente 

trabalho utiliza dados das velocidades das ondas sísmicas P e S do Preliminary Reference Earth 

Model (PREM); a equação de Adams-Williamson em sua forma analítica, Eq. (1), e na sua 

versão versão numérico-iterativa, Eq. (3´); e diversos métodos interpoladores das velocidades 

fornecidas pelo PREM, visando inferir a distribuição radial de densidade das rochas no interior 

da Terra. 

Modelos sismológicos da Terra normalmente usam os perfis de velocidade versus 

profundidade e uma equação de estado relacionando r  e K para obter perfis de pressão, 

densidade e módulos elásticos. Por iniciativa da Associação Internacional de Sismologia e 

Física do Interior da Terra (International Association of Seismology and Physics of the Earth's 

Interior, IASPEI), um Modelo Preliminar de Referência da Terra (Preliminary Reference Earth 

Model, PREM) foi criado (DZIEWONSKI-ANDERSON). Embora novas tabelas com valores de 

tempos de trânsito globais e modelos de velocidade estejam sempre sendo atualizadas e 

divulgadas, o PREM ainda é, na prática, o modelo mais utilizado atualmente como referência 

de dados globais de sismologia. 

As tabelas de dados do modelo ak135-f divulgadas por (KENNETT 95), representam uma 

atualização das tabelas de tempo de trânsito iasp 91 para tentar igualar o comportamento de 

uma ampla gama de fases. A produção do modelo ak135-f foi baseada em novas tabelas de 

tempos de trânsito empíricos obtidos deslocando eventos usando o modelo iasp 91. Tal como 

o seu antecessor, ak135-f é um modelo de velocidade radial estratificado e as tabelas de 

tempo de trânsito são derivadas deste modelo, de modo que existe uma base consistente para 

todas as fases. Os tempos de trânsito da onda P são muito semelhantes aos do iasp 91, mas 

as alterações mais significativas são introduzidas para a onda S e, particularmente, as fases 

principais. 
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Figura 1: Perfil das velocidades das ondas P e S e o perfil da 

distribuição de densidades baseados no modelo ak135-f. 

EQUAÇÃO NUMÉRICO-ITERATIVA DA DENSIDADE 

Considere a Terra esférica e simétrica formada por cascas esféricas concêntricas de raio 

r . A derivada da densidade 
d

dr

r
 para cada casca na Terra pode ser dada pela equação de 

Adams-Williamson: 

  (1) 

Onde 11 3 26, 67 10 m / kg sG -= × ×  é a constante universal da gravitação; 

2

0
4 ( )

r

r
M u u dupr= ò  é a massa da região esférica de raio r ; 

2 2( ) ( ) (4 / 3) ( )r r ra bF = -  e 

a  e b  são, respectivamente, a velocidade das ondas de corpo P e S; 0 r R£ £ , onde r R=  

corresponde à superfície da Terra e 0r =  ao seu centro. 

Considerando o raio 0,r Ré ùÎ ê úë û
, onde R  é o raio da Terra, toma-se uma partição do 

intervalo 0, Ré ù
ê úë û

 na qual cada subintervalo tem tamanho rD . Usando-se a expansão de Taylor 

até a primeira ordem para ( )rr  e para um rD  suficientemente pequeno, tem-se: 

 (2) 

Substituindo a equação (1) em (2) tem-se 

 

(3) 

Isto significa que conhecendo a densidade ( )rr
 
numa casca esférica de raio r , pode-se, 

via equação (3), determinar a densidade ( )r rr - D  numa casca esférica de raio r r- D . 

Então, em cada estágio de cálculo, trabalhando da superfície da Terra para dentro, todos os 

termos do lado direito da equação (3) referem-se ao material fora ou sobre o raio que já foram 

determinados. Em termos algorítmicos pode-se imaginar o raio da Terra inteira como sendo 

o segmento 0, Ré ù
ê úë û

 de tamanho R . Tomando uma partição desse intervalo { }1 2
, , ...,

N
r r r  onde 

1
r R=  e 0

N
r = , tem-se um segmento constituído de N  partes de tamanhos 

i
rD , onde 
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1

N

i
i

R r

=

= Då . Interessa a determinação da densidade numa camada 

de raio 
1i

r
+

 a partir do conhecimento de informações das camadas anteriores, ou seja, 

informações da camada de raio 
i

r . Nesses termos, escreve-se (3) na forma: 

 

(3´) 

 

Onde a massa 
i

r
M  será determinada fazendo 

i i
r T C

M M M= -  onde 
T

M  é a massa 

total da Terra (conhecida de estudos sobre os períodos de rotação de satélites e de medidas 

diretas da gravidade) e 
i

C
M  é a massa da coroa circular limitada entre a esfera de raio R  e a 

esfera de raio 
i

r . Basta ver que i i i
C C C

M Vr=
, onde 

 e 
i i

C C
Vr

 podem ser calculados para 

cada .i  

              

 

 

 

Figura 2: Figura representativa para a equação (1). E figura 

representativa para a equação (3´). 

A Equação (3’) é a equação numérico iterativa de Adams-Williamson em sua versão 

computacional. 

Neste trabalho, utilizam-se os dados do PREM, mais especificamente, os dados do 

modelo ak135-f, para as velocidades das ondas P e S. Essas velocidades foram interpoladas 

pelos seguintes tipos de função: (i) polinômios; (ii) irracionais (polinômios de graus 

fracionários); (iii) linear por partes e (iv) spline cúbica. 
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As velocidades obtidas por interpolação são inseridas na Eq. (3’) para gerar valores da 

densidade em função do raio (ou da profundidade) via implementação computacional para, 

posteriormente, comparar os perfis obtidos com aqueles presentes na Tabela A, de dados do 

PREM. A implementação computacional foi feita em linguagem FORTRAN 95 e os resultados 

são apresentados na seção seguinte. Em todas as interpolações foi utilizado um espaçamento 

de 0,1kmrD = . 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Compara-se os perfis de velocidades e densidade gerados pelas interpolações numéricas 

propostas anteriormente. Para isto, segue-se o algoritmo simplificado: 

1º.  Passo: Entrada dos dados do PREM: 
, , ,

p s
r z V V

. 

2º. Passo: Escolhe-se um método interpolador das velocidades p
V

 e 
s

V : (i) polinomial, 

(ii) irracional, (iii) linear por partes, e (iv) spline cúbico; 

3º. Passo: Calculam-se as velocidades interpoladas  a  e b ; 

4º. Passo: Insere-se a  e b  na equação numérico iterativa, Eq. (3´); 

5º. Passo: Calculam-se os valores das densidades r  em função do raio na Terra; e 

6º. Passo: Geram-se os perfis das velocidades interpoladas e das densidades calculadas. 

Resultados para a interpolação por polinômios: As velocidades a  e b  são interpoladas 

por polinômios de graus 5, 7 e 9 em função do raio r  e obtém-se, através da Equação de 

Adams-Williamson em sua forma numérico iterativa, Eq. (3´), os respectivos perfis de 

densidade. A maioria dos resultados foi satisfatória até a interface manto-núcleo. Nenhum 

dos polinômios testados forneceu valores satisfatórios da densidade para profundidades 

abaixo da interface manto-núcleo. Dentre todos os polinômios utilizados, a velocidade 

interpolada por um polinômio de grau 9 forneceu a melhor aproximação para a densidade.  
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Figura 3: Perfis de velocidades e densidades para interpolação polinomial. 

Resultados para a interpolação por funções irracionais: Apresentam-se os resultados 

para a interpolação das velocidades sísmicas por funções irracionais com expoentes 5,5; 7,5 e 

9,5. As figuras mostram os perfis das velocidades das ondas P e S fornecidas pelo PREM e 

aquelas obtidas interpolando tais dados por funções irracionais e as respectivas distribuições 

de densidade. Dentre todas as funções irracionais utilizadas, a melhor aproximação da 

densidade para os dados do PREM (pelo menos até a metade superior do núcleo externo) foi 

produzida pela função irracional de potência 7,5. 

   

 

   

 

   

 

Figura 4: Perfis de velocidades e densidades para interpolação por funções irracionais. 

  Resultados usando interpolação linear por partes. Nesta seção são exibidos resultados 

obtidos utilizando uma interpolação linear por partes para as velocidades sísmicas P e S que 

foram depois utilizadas na equação numérico iterativa de Adams-Williamson para produzir a 

distribuição de densidades no interior da Terra. Observa-se que a interpolação linear gera os 

dados de velocidades do PREM com perfeição (exato). Entretanto, isso não se refletiu na 
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obtenção de um perfil de densidade idêntico àquele fornecido pelo PREM, apesar de, em 

termos globais, ter ocorrido uma melhora significativa com respeito às interpolações 

polinomial e irracional. 

 

 

 

 

Figura 5: Perfis de velocidades e densidades para interpolação linear por partes. 

Resultados usando interpolação por spline cúbica. Nesta seção são exibidos resultados 

obtidos utilizando-se interpolação por spline cúbica para as velocidades sísmicas P e S dadas 

pelo PREM e que foram depois utilizadas na equação numérico iterativa de Adams-Williamson 

para produzir o perfil de densidades no interior da Terra. Nota-se que a interpolação dos 

dados do PREM das velocidades P e S por spline cúbica gera os dados de velocidades do PREM 

com quase perfeição. Assim como no método linear por partes, não produziu os mesmos 

valores de densidades do PREM. No entanto, dentre todos os métodos aqui utilizados, em 

termos globais, foi o método que forneceu os melhores resultados para densidade. 

 

 

 

   

Figura 6: Perfis de velocidades e densidades para interpolação por spline cúbica. 

Na Figura são exibidos os melhores perfis de distribuição de densidade obtidos pelas 

técnicas interpoladoras propostas nas seções anteriores. Observando-se que até no manto e 

no início do núcleo externo as interpolações das velocidades por polinômios ou funções 

irracionais fornecem melhores aproximações para densidade do que quando utiliza-se as 

interpolações linear por partes ou spline cúbica. No núcleo externo, os métodos de 

interpolação por polinômios e funções irracionais não se mostraram úteis para o cálculo da 

densidade pois exibiram oscilações extremas. Para esta região da Terra, os métodos de 
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interpolação linear por partes e spline cúbica fornecem resultados mais próximos dos valores 

do PREM. 

 

Figura 7: Comparação dos melhores perfis de densidades. 

 

CONCLUSÕES 

Os resultados obtidos por todas as técnicas numéricas propostas de interpolação dos 

dados do PREM não geraram perfis de velocidade e densidade iguais aos fornecidos pelo 

modelo ak135-f do PREM. No entanto, os resultados obtidos para as interpolações de 

velocidades usando polinômios e funções irracionais foram muito bons quando comparados 

com os dados do PREM na região do manto. 

Embora as interpolações linear por partes e spline cúbica tenham gerado perfis de 

velocidades iguais ao fornecidos pelos dados do PREM, nenhum dos modelos propostos 

respondeu bem para profundidades que incluem a parte mais inferior do núcleo externo e, 

menos ainda, o núcleo interno. Conclui-se que as hipóteses do modelo de autocompressão e 

a equação de Adams-Williamson derivada dessas hipóteses, não são suficientes para 

descrever como varia a densidade dentro de toda a Terra. Segundo (FOWLER), o núcleo 

claramente tem uma composição diferente do manto e mudanças dramáticas nas velocidades 

sísmicas ocorrem no contato manto-núcleo que dificilmente poderia ser devido apenas à 

pressão. Um novo valor de densidade de partida deve ser escolhido para o topo do núcleo, e, 

deste modo, as densidades dentro do núcleo podem ser calculadas pela equação de Adams-

Williamson. 

 



 

944 

 

Artigos         Ciências Exatas e da Terra 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

REFERÊNCIAS 

BROWN, G. C. e MUSSETT, A. E. (1981) The Inaccessible Earth. George Allen & Unwin, 

London. 

BULLEN, K. E. (1975) The Earth’s Density. Chapman and Hall, London. 

DZIEWONSKI, A. M. e ANDERSEN, D. L. (1981) Preliminary reference Earth model. Phys. 

Earth Planet. Inter., 25:297–356. 

FOWLER, C. R. M. (2005) The Solid Earth. Cambridge University Press, New York, USA. 

KENNETT, B. L. N. (1998) On the density distribution within the Earth. Geophys. J. Int., 

132:374–382. 

KENNETT, B. L. N.; ENGDAHL, E. R. e BULAND, R. (1998) Constraints on seismic velocities 

in the Earth from travel times. Geophys. J. Int., 122:108–124. 

STACEY, F. D. e Davis, P. M. (2008) Physics of the Earth. Cambridge University Press, 

New York, USA. 

WILLIAMSON, E. D. e ADAMS, L. H. (1923) Density distribution in the Earth. J. 

Washington Academy Sciences, 13:413–428. 

  

  



 

945 

 

Artigos         Ciências Exatas e da Terra 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL E ROTEIRIZAÇÃO A PARTIR DA 

GEOCODIFICAÇÃO: O CASO DO LICEU PARAIBANO  
 

Thalles Ramon Pinheiro de Sousa1, Fagner Lucas de Pontes Silva2 
 
1Discente de graduação em Geoprocessamento - IFPB. e-mail: thallesrps0@gmail.com; 2Discente do curso de 

graduação em Geoprocessamento - IFPB. e-mail: fagnerlucas0@gmail.com.  

 

RESUMO: O conhecimento a cidade em que se vive torna-se extremamente necessário com o 

elevado crescimento das cidades e sua população. Dessa forma, os estudos de viabilidade na 

localização de unidades escolares são indispensáveis e devem ser incorporados no processo 

de planejamento dos espaços urbanos. Portanto, as técnicas de geoprocessamento servem 

para subsidiar a análise do comportamento espacial dos objetos, auxiliando assim na 

resolução dos problemas e tomadas de decisões inteligentes. Uma destas técnicas refere-se à 

geocodificação que é um processo de transformação de endereços listados em planilha 

eletrônica em objetos espaciais, atribuindo-os coordenadas geográficas de latitude e 

longitude. Através do desenvolvimento deste trabalho observou-se que a metodologia 

apresentada pode vir a contribuir para o entendimento da distribuição espacial dos alunos na 

cidade, utilizando como estudo de caso os alunos do Colégio Liceu Paraibano e serve de 

embasamento para futuras instalações educacionais de ensino médio, permitindo um melhor 

planejamento das instalações educacionais pelos gestores. 

Palavras–chave: Distribuição espacial. Geocodificação. Roteirização. Liceu Paraibano. 
 

SPATIAL DISTRIBUTION AND ROUTING FROM THE GEOCODING: THE LICEU 

CASE 

ABSTRACT: The knowledge of the city in which we live becomes extremely necessary due to 

the high growth of cities and their population. Therefore, the geoprocessing techniques used 

to support the analysis of the spatial behavior of objects, thereby assisting in the resolution of 

problems and intelligent decision-making. One such technique refers to the geocoding is a 

process of transformation of the addresses listed in spreadsheet objects in space, assigning 

the geographic coordinates of latitude and longitude. Through the development of this work 

it was observed that this methodology can come to contribute to the understanding of the 

spatial distribution of students in the city, using as a case study students of the College Liceu 

Paraibano and serves as a foundation for future high school educational facilities, allowing 

better planning of educational facilities by managers. 

KEYWORDS: Spatial distribution. Geocoding. Routing. Liceu Paraibano. 

 

INTRODUÇÃO 

Os estudos de viabilidade na localização de unidades escolares são indispensáveis e 

devem ser incorporados no processo de planejamento dos espaços urbanos, de forma a 

identificar e avaliar a localização de infraestruturas e seus acessos à população, alcançando 

assim o provimento de uma rede de ensino que atenda satisfatoriamente a sociedade.  
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Neste sentido, as ferramentas e técnicas de geoprocessamento servem para subsidiar a 

análise do comportamento espacial dos objetos, além de oferecer um grande conjunto de 

funções analíticas que podem revelar relações, padrões, e tendências que não são aparentes, 

auxiliando assim na resolução dos problemas e tomadas de decisões inteligentes. Nos dias 

atuais, com o aperfeiçoamento das geotecnologias e necessidade do conhecimento do espaço 

geográfico, faz-se imprescindível a utilização dos Sistemas de Informação Geográfica (SIG) que 

permitem obter informações espaciais georreferenciadas do objeto em estudo, e 

disponibilizam ferramentas para o tratamento de dados espaciais. 

O termo SIG é aplicado para sistemas que realizam o tratamento computacional de 

dados geográficos e armazenam a geometria e os atributos dos dados que estão 

georreferenciados, isto é, localizados na superfície terrestre e representados numa projeção 

cartográfica. (CÂMARA et al., 2004). Concomitantemente, Cumbe e Candeias (2014) afirmam 

que os SIG comportam um conjunto de ferramentas que permitem reunir informações 

geoespaciais de diversas origens em base única e possuem uma extensão de análise espacial 

capaz de realizar análises integradas tornando-se numa ótima ferramenta de auxílio para a 

tomada de decisões seguras e confiáveis. 

Dessa maneira, verifica-se a importância do geoprocessamento, em especial a análise 

espacial de fenômenos no espaço geográfico. A ênfase da Análise Espacial é mensurar 

propriedades e relacionamentos, levando em conta a localização espacial do fenômeno em 

estudo de forma explícita, ou seja, a ideia central é incorporar o espaço a análise que se deseja 

fazer. (CÂMARA et al., 2004) 

Portanto, a análise espacial permite compreensão da distribuição dos dados advindos de 

fenômenos ocorridos em certa região geográfica. O tipo de dado utilizado neste trabalho é o de 

eventos pontuais, expressos através de ocorrências identificadas como pontos localizados na 

área de estudo.   

O presente trabalho tem por objetivo apresentar uma metodologia de análise espacial 

utilizando técnicas de geoprocessamento para espacialização e avaliação de indicadores 

educacionais relacionados aos alunos do Colégio Liceu Paraibano, pertencente à rede pública 

de ensino médio do estado da Paraíba.  Tais técnicas auxiliarão na identificação dos fluxos de 

deslocamento diários dos estudantes e definição precisa da distribuição geográfica dos mesmos 

na área de estudo. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

Materiais 

Os materiais utilizados neste trabalho foram os dados socioeducacionais dos alunos do 

Colégio Liceu Paraibano, programas para manipulação desses dados e equipamentos, os quais 

serão relacionados a seguir. 

 Questionário de socioeducacional dos alunos e indicação de opção de curso superior; 

 Tabela de caracterização social dos alunos no formato CVS;  

 Shapefile dos municípios pertencentes à região metropolitana de João Pessoa. 

 Software de SIG QGIS Nodebo 2.16 com os plug-in MMQGIS Geocode e Routing Mapper; 

 

Localização e caracterização da área em estudo 

A área de estudo deste trabalho (Figura 1) compreende aos municípios da região 

metropolitana de João Pessoa, Estado da Paraíba. A região metropolitana de João Pessoa, 

criada através da Lei Complementar Estadual 59/2003, possui doze municípios, área total de 

2.793,549 km², população de 1.253.930 habitantes e densidade demográfica de 448,87 

hab/km² (IBGE, 2010).  

 
Figura 1. Mapa de localização da área de estudo 

 

Fluxo de atividades 

O fluxo de atividades para desenvolvimento da pesquisa pode ser visto na Figura 2. A 

metodologia adotada neste trabalho consiste em cinco fases: (1) Aplicação de questionário 

socioeducacional para obtenção de dados junto aos alunos; (2) Criação do shapefile de 
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Alunos_liceu; (3) Espacialização geográfica em SIG; (4) Roteirização das rotas; e (5) 

Disponibilização em ambiente web. 

 
Figura 2. Fluxograma descrevendo a metodologia de trabalho adotada 

 

Coleta de dados e criação do shapefile 

A coleta de dados foi realizada através da aplicação de questionário socioeducacional 

simplificado aplicado aos alunos do terceiro ano do ensino médio do Liceu Paraibano, colégio 

da rede publica de ensino do Estado da Paraíba. Esta etapa teve objetivo de obter os dados 

pessoais, de localização da residência e identificar as opções de interesse de cursos e 

instituições de ensino superior pretendida pelos alunos ao fim do ensino médio. 

Desta forma, foi possível criar uma base de dados consistente, utilizada posteriormente 

na espacialização geográfica e análise espacial dos fluxos diários de deslocamento. 

Como os dados vetoriais adquiridos estavam no formato CSV, os mesmos precisaram 

ser convertidos para o formato shapefile, que é um formato nativo da maioria dos SIG. Este 

processo foi bastante simples, já que o software QGIS permite a importação de dados no 

formato CSV, como também possui a opção de exportação para shapefile. 

 

Espacialização geográfica 

Nesta etapa foi utilizado o plug-in MMQGIS que permite geocodificar vários endereços 

ao mesmo tempo através de uma planilha em formato CSV com a codificação UTF-8. 

A geocodificação é um processo que permite transformar endereços listados em 

planilha eletrônica em objetos espaciais, atribuindo-os coordenadas geográficas de latitude e 

longitude. 

No mesmo sentido, o INPE (2010) explica que o processo de geocodificação de 

endereços necessita de um plano de informação espacial com segmentos de ruas, com a faixa 

de endereços (numeração) de cada lado do segmento, sendo assim usado como referência ou 

base para o processo de geocodificação.  

Para a espacialização dos alunos foi necessário utilizar a tabela no formato CSV adquirida 

através da aplicação do questionário.  O plug-in MMQGIS possui um algoritmo que envia os 

endereços para a base de informação do Google e retorna o resultado em shapefile. Os 
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endereços que não obtiveram êxito na geocodificação são armazenados em outro arquivo do 

tipo CSV para correção das informações. 

 
Figura 3. Parâmetros de configuração do plug-in 

MMQGIS Geocode 

Os parâmetros de configuração exibidos na figura 3 que são necessários para execução 

da geocodificação estão listados abaixo: 

 Input CSV File: inserir o arquivo CSV; 

 Address Field, State Field, City Fiel e Country Field: marcar a coluna correspondente para 

cada item (endereço, estado, cidade e país); 

 Web Service: Serviços web para utilizado na geocodificação; 

 Output shapefile: caminho e nome do arquivo novo que será criado; 

 Not Found Output List: caminho e nome do arquivo CSV criado com os endereços que 

não foram encontrados. 

A distribuição espacial dos alunos poderá ser conferida na figura 4, seção de resultados.  

 

Roteirização geográfica 
As análises de rede são amplamente utilizadas em SIG para obtenção do caminho mais curto, 

podendo ter diferentes aspectos como caminho mais curto para a distância, tempo ou outros critérios. 

A roteirização consiste na determinação da melhor rota entre dois pontos desejados a 

serem cumpridas em uma malha viária pré-determinada. Segundo Ballou (2001), o problema 

tradicional de roteirização consiste em determinar os melhores roteiros, assegurando o 

melhor nível de serviço e o menor custo possível. 

A utilização do SIG permite combinar ferramentas nativas de análise espacial com 

algoritmos específicos para cada objeto de estudo, promovendo a capacidade de processar 
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grande quantidade de informação em ambiente estável, alta usabilidade e visualização dos 

resultados. 

No caso concreto da criação das rotas dos alunos ao colégio Liceu foi utilizado o plug-in 

Routing Mapper, complemento disponível na biblioteca do QGIS. Além disso, como base de 

dados de referência da rede viária urbana foi escolhida o serviço online Google Direction API, 

serviço este utilizado para calcular as rotas a partir da informação escolhida pelo usuário das 

coordenadas geográficas de início e fim da rota.  

 

Disponibilização e configuração da aplicação WEBGIS 
Conforme Colas (2000), um aplicativo de webmapping ou SIG-Web é um serviço que usa a 

Internet para distribuir mapas interativos e outros dados espaciais, derivados de um SIG. No mesmo 

sentido, Cabral e Alves (2004) definem webmapping como o ato de disponibilizar um mapa na internet 

a partir de uma requisição feita pelo usuário através de um navegador Web. Dessa forma, o objetivo 

desta etapa é proporcionar maior disponibilidade das informações usando o ambiente Web, podendo 

assim gerar o acesso aos dados de forma distribuída e democrática, abrangendo todas as pessoas 

interessadas na utilizando as mesmas rotinas e funções de um SIG tradicional.  

A disponibilização dos dados da distribuição espacial dos dados de alunos foi possível através da 

configuração do framework Leaflet. Este framework tem objetivo de facilitar a disponibilização de 

dados geoespaciais contendo um conjunto de recursos de navegação e geração de mapas, e é baseado 

num conjunto de outros softwares de código aberto.  

Com a base de dados já finalizada, partiu-se para o desenvolvimento e configuração da 

aplicação WEBGIS, para tanto foram seguidas as seguintes etapas: 

 Exportação dos shapefiles para o formato GeoJson; 

 Criação do arquivo HTML com as instruções de importação das camadas em JavaScript; 

 Modificação do layout de apresentação das camadas; 

 Disponibilização em servidor web. 
 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A distribuição espacial dos alunos realizada através do plug-in MMQGIS Geocode 

mostra-se satisfatório e pode ser conferida através da Figura 4. Dentre os 116 alunos 

entrevistados e estudados neste trabalho, o MMQGIS Geocode encontrou 114 endereços 

corretamente, cerca de 98% da totalidade. 
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Figura 4. Mapa da distribuição espacial dos alunos do Liceu Paraibano 

A partir da análise da distribuição dos alunos, é possível perceber uma grande 

concentração de alunos nas áreas periféricas da cidade e alguns casos na região metropolitana. 

A análise da roteirização mostra que entre os alunos residentes na cidade de João Pessoa, a 

média de distância entre suas residências e o Liceu Paraibano é de 6,93 km, sendo a mínima 

distância de 1,29 km e a máxima distância de 14,8 km. Dentre os alunos residentes nas cidades 

da região metropolitana de João Pessoa, a média de distância entre suas residências e o Liceu 

Paraibano é de 21,07 km, sendo a mínima distância de 11,07 km e a máxima distância de 39,9 

km. 

Dessa forma, verificam-se dois fatores predominantes nesta análise: (1) Os alunos 

buscam, apesar da distância das suas residências, o ensino de qualidade oferecido pela 

instituição Liceu Paraibano; (2) Falta de atendimento educacional nas proximidades de suas 

residências, causado por falta de planejamento e identificação do quantitativo de alunos na área 

afetada. 

A figura 6 apresenta a disponibilização dos dados do aplicativo WEBGIS desenvolvido 

utilizando o framework Leaflet. O principal objetivo desta ferramenta é permitir ao público o 
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acesso aos dados de forma interativa, sendo permitido ao usuário final manipular diferentes 

níveis de informações, de forma rápida e atualizada de acordo com a necessidade e interesse. 

 

Figura 6. Disponibilização da geocodificação e roteirização referente aos alunos do colégio 

Liceu Paraibano. 

O WEBGIS desenvolvido contempla uma ferramenta interativa de divulgação com o 

usuário, para melhor entendimento e identificação dos recursos oferecidos. A partir dos 

procedimentos metodológicos realizados, pôde-se chegar a resultados satisfatórios de 

distribuição espacial e roteirização, além da disponibilização dos recursos em ambiente Web. 

 

 

CONCLUSÕES 

O objetivo proposto para o trabalho, a respeito da distribuição espacial e analise dos 

dados foi alcançado plenamente e com sucesso. A metodologia proposta nesta pesquisa 

atende as necessidades.  

O resultado deste trabalho possibilita uma metodologia que se aplicada na totalidade 

das instituições escolares, permite que se conheça a distribuição dos alunos no espaço 

geográfico, serve como embasamento para o planejamento de novos centros educacionais 

por gestores, além de possibilitar a centralização de informações em uma ferramenta 

interativa de visualização e consulta acessível a qualquer usuário.   

Diante do exposto, pode-se concluir que a emprego de geotecnologias no processo de 

espacialização da informação de localização permitiu que as informações tabulares tivessem 

o estabelecimento de coordenadas geográficas, facilitando assim o processo de entendimento 

posterior dos fluxos de deslocamento e distribuição dos alunos e possibilitando gerar novas 

informações através da análise espacial. 
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Como trabalho futuro, pretende-se construir um questionário online e criar uma 

divulgação do mesmo na rede educacional, visando à obtenção dos dados do maior número de 

alunos. Posteriormente, será possível construir a roteirização entre as residências e a escola, 

servindo de embasamento para futuras instalações educacionais de ensino médio, visando 

aproximar os alunos da instituição de ensino e identificar a demanda da população.  
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RESUMO: Uma das principais preocupações de toda atividade de produção animal é a 

incidência de enfermidades. Aliado a isto, tem-se a necessidade do bom diagnóstico da 

patologia incidente, uma vez que pelo desconhecimento do agente causador da mortalidade, 

pode-se gerar problemas subsequentes relativos a má gestão ou má aplicação do processo 

terapêutico. Nesse sentido, pelo menos, ter uma noção mínima de qual agente patogênico está 

afetando os animais é crucial para evitar tomar decisões erradas. Devido ao déficit de 

aplicativos para auxiliar o profissional na aplicação de conhecimentos para o diagnóstico de 

enfermidades e patologias aquáticas das Tilápias, além da ausência de aplicativos educacionais na 

área de aquicultura para um maior aprendizado pelos discentes, este trabalho tem como objetivo 

desenvolver um aplicativo para dispositivos móveis que utiliza algoritmos de aprendizagem de máquina 

para diagnosticar, de acordo com os sintomas apresentados, as enfermidades mais prováveis que acometem 

as Tilápias do Nilo (Oreochromis niloticus), além de disponibilizar um glossário interno e a anatomia de 

peixes. Experimentos realizados revelaram que o aplicativo diagnostica corretamente as enfermidades da 

Tilápia de acordo com os sintomas identificados pelo usuário. 
Palavras–chave: aplicativo móvel, aquicultura, inteligência artificial; 

 

DOCFISH: TOOL FOR DIAGNOSIS OF TILAPIAS DISEASES USING MACHINE 

LEARNING 

 

ABSTRACT: One of the main concerns of all animal production activity is the incidence of 

disease. Allied to this, there is a need for good diagnosis of the pathology incident, once by 

the ignorance of the causative agent of mortality, it can generate subsequent problems of 

mismanagement or incorrect application of the therapeutic process. In that sense, at least, 

have a minimum sense of what pathogen is affecting the animals is crucial to avoid making 

wrong decisions. Due to the application of deficit to assist the professional in applying 

knowledge to diagnose diseases and aquatic diseases of Tilapias, in addition to the absence of 

educational applications in aquaculture area for higher learning for students, this work aims 

mailto:raquel_silveira@ifce.edu.br
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to develop an application for mobile devices that uses machine learning algorithms to 

diagnose, according to the symptoms, the most likely diseases that affect the Nile Tilapias 

(Oreochromis Niloticus), in addition to providing an internal glossary and fish anatomy. 

Experiments revealed that the application correctly diagnose the diseases of Tilapia according 

to the symptoms identified by the user. 

KEYWORDS: mobile application, aquaculture, artificial intelligence. 

 

INTRODUÇÃO 

É cada vez mais constante o aumento no número de enfermidades que afetam as 

pisciculturas na atualidade, sejam por meio do estresse provocado por manejo e/ou condições 

adversas, má alimentação, altas densidades de estocagem, condições climáticas, dentre outros 

(FOOD, 2008). Estes fatores contribuem para a perda gradativa do potencial combativo do 

sistema imunológico animal que gera, assim, a susceptibilidade às enfermidades, e fazendo com 

que estas se alastrem mais rapidamente. O diagnóstico preliminar de uma enfermidade ajuda 

diretamente em um combate mais efetivo, apresentando um resultado mais positivo, reduzindo 

consequentemente a quantidade de produtos combativos utilizados e que seriam lançados na 

água. 

Recentemente tem surgido aplicações que fazem uso de técnicas de inteligência artificial 

para diagnosticar doenças em humanos e em animais de forma inteligente, auxiliando ao médico 

no diagnóstico de enfermidades. Porém estes aplicativos com técnicas de inteligência voltadas 

para peixes, ainda possuem uma grande carência no mercado tecnológico e acadêmico. Um dos 

traços que marcam a sociedade contemporânea é a disseminação das Tecnologias da 

Informação e Comunicação (TICs). As TICs possibilitaram a elaboração de ferramentas para 

auxiliarem as pessoas, incorporando ao seu cotidiano dispositivos, ferramentas e aplicações. 

Com a popularização dos smartphones, aplicações desenvolvidas para este tipo de dispositivo 

móvel são cada vez mais comuns, inclusive aplicações com foco acadêmico e de pesquisa. 

Contudo, aplicativos mobile na área de Aquicultura ainda são quase inexistentes, mesmo com 

o crescimento constante desta área. Segundo o Banco Mundial, a FAO (Organização das 

Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura) e o Instituto Internacional de Pesquisa sobre 

Políticas Alimentares (IFPRI, sigla em inglês) estimam que em 2030, a Aquicultura venha a 

abastecer cerca de dois terços do consumo global de peixes (AQUICULTURA, 2014). 

Neste contexto, o objetivo deste trabalho é desenvolver o DocFish, aplicativo que faz uso 

de algoritmos de aprendizagem de máquina para realizar a identificação do diagnóstico mais 

provável das enfermidades que acometem a Tilápia do Nilo a partir de um conjunto de sintomas 

observados pelo usuário. O aplicativo auxiliará diretamente e indiretamente o sistema 
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produtivo, uma vez que, após as análises das condições ambientais, da observação dos sintomas 

e do diagnóstico apresentado pelo aplicativo, será possível para os piscicultores tomar medidas 

que visam a melhoria das condições de cultivo, do bem-estar animal, refletindo diretamente no 

ganho econômico da produção, redução da manifestação de enfermidades e melhorias na 

qualidade do ambiente de cultivo. 

Este trabalho é organizado da seguinte forma: a seção 2 apresenta o material utilizado e 

os métodos; a seção 3 disponibiliza resultados e discussão; e, na seção 4 é apresentada a 

conclusão. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O Docfish, é um aplicativo móvel desenvolvido para plataforma Android, que foi 

projetado a princípio como uma ferramenta didática que será utilizada pelos discentes dos 

cursos em Aquicultura, para conhecer melhor os sintomas das enfermidades que acometem os 

cultivos de tilápia do Nilo (Oreochromis niloticus) e, durante a realização de aulas de campo, a 

fim de facilitar a compreensão de quais agentes patogênicos estão afetando os animais 

observados durante as visitas.  

Para o desenvolvimento do aplicativo móvel foi utilizada a IDE Android Studio, com a 

linguagem de programação Java. Para a implementação do componente de aprendizagem do 

diagnóstico, utilizou-se o framework Weka (HALL, 2009), que disponibiliza algoritmos de 

aprendizagem de máquina, escolhendo assim o algoritmo Random Forests. 

O aplicativo possui as interfaces de Sintomas, Glossário e Anatomia do Peixe, conforme 

Figura 1 a seguir. Na interface Sintomas é possível selecionar os sintomas observados na 

Tilápia. A partir dos sintomas selecionados, o aplicativo irá sugerir as possíveis enfermidades 

e suas taxa de probabilidades. Além do diagnóstico, o aplicativo sugere uma forma de 

tratamento, destacando que a principal forma de tratar uma enfermidade é entrar em contato 

com profissional especializado. Além disso, o aplicativo possui as interfaces de glossário, onde 

define termos da área e anatomia de peixe, onde o usuário pode visualizar a anatomia externa e 

interna dos peixes. 
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Figura 1. Imagem das telas do aplicativo 

 

2.1 Coleta de dados 

A princípio a coleta de dados utilizados no DocFish sobre a incidência de enfermidades 

na tilapicultura seria realizada a partir do acompanhamento, por um período de 12 meses, da 

incidência de enfermidades que acometem a Tilápia no Nilo no Açude Castanhão (Nova 

Jaguaribara – CE). O acompanhamento foi realizado com a coleta de materiais e animais, com 

o recolhimento de relatos de enfermidades, sintomas ocorridos e mortandades observadas por 

parte dos criadores de tilápia, segundo a metodologia descrita a seguir. 

Nos dias de coleta, os animais que apresentaram sintomas ou características de estarem 

enfermos foram recolhidos e acondicionados em caixas térmicas com água do ambiente de 

cultivo e mantidos a uma temperatura confortável, e um pouco de sal (0,9%) para manutenção 

da regulação osmótica e redução do estresse. Os animais capturados foram, então, conduzidos 

para laboratório para anotação de dados zootécnicos como comprimento (cm) e peso (g) e 

observação dos sintomas externos e internos característicos de uma enfermidade suspeita. 

 Identificação de parasitos: Foram realizadas raspagens da superfície do tegumento dos 

peixes para a retirada de muco e observada a presença de parasitas na superfície 

corporal do animal. Foram observadas também a superfície das brânquias para 

constatação de parasitas nestas regiões, para critérios de quantificação e pontuação, 

que serviram como dados para a elaboração de uma tabela de escores para cada tipo 

e espécie parasitária: zero (0) àquele animal que não apresenta nenhum ou ausência 

de parasitas, um (1) baixa incidência de parasitas, dois (2) infestação leve, três (3) 
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infestação moderada, quatro (4) infestação de moderada a grave e grau cinco (5) 

infestação elevada e riscos à saúde do animal. 

 

 Identificação do tipo de bactérias: Para análise do tipo bacteriano foi observado 

através do muco a presença de bactérias e os tipos pelo método de coloração de Gram 

(negativo ou positivo). Este método simples, consiste em, após uma raspagem 

superficial da pele do animal para a retirada do muco, com o uso de uma lâmina de 

vidro, onde é feita a secagem deste muco, e assim a lâmina é então corada com um kit 

de coloração de gram. A alteração na coloração indica o gram bacteriano (negativo ou 

positivo), assim, se a lâmina apresentar coloração violeta  (roxo) estamos tratando com 

a incidência de bactérias gram positivas, dentre estas as espécies do gênero 

Streptococcus assumem uma maior importância quando se encontra em ambiente de 

cultivo, uma vez a coloração da lâmina seja rosa as bactérias encontradas no muco dos 

peixes são do tipo gram negativo, sendo as bactéria dos gêneros Aeromonas, 

Pseudomonas e Flavobacterium as mais representativas. Uma observação sobre este 

teste, é que se trata de um método indireto para identificar a espécie bacteriana. 

 

 Parâmetros de qualidade de água in loco: Com o uso de sondas específicas foram 

observadas as condições de cultivo dos animais e que refletem diretamente no bem-

estar dos mesmos. Oxigênio dissolvido, temperatura, pH, salinidade, transparência da 

água são alguns dos parâmetros observados no ambiente de cultivo. 

 

 Análise de água: Foram coletadas amostras de água, acondicionadas em recipientes 

plásticos e dispostos em caixas térmicas com gelo para manutenção da qualidade das 

amostras. Em seguida levadas para laboratório, para verificação e quantificação de 

compostos nitrogenados e fosfatados. Estes parâmetros, em conjunto com os 

parâmetros observados em campo relatam como se encontra a qualidade da água de 

cultivo, sendo assim, um dos agentes precursores de enfermidades. Todas as amostras 

foram realizadas por colorimetria. 
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Os dados coletados foram consolidados baseados na literatura especializada, resultando 

em um conjunto de enfermidades que acometem a Tilapicultura não só no Estado do Ceará, 

mas a nível nacional: (i) Tricodina, (ii) Monogenoides, (iii) Saprolegnia, (iv) Streptococcus, 

(v) Columnariose, (vi) Septicemia por Aeromonas, (vii) Septicemia por Edwardsiella Tar e 

(viii) Francisella, além dos sintomas observados para cada enfermidade identificada, conforme 

apresentado na Tabela 1 onde os sintomas sombreados em cinza se repetem em duas ou mais 

enfermidades, enquanto que os sintomas não sombreados, são exclusivos da respectiva 

enfermidade.  

Tabela 1. Tabela das doenças e sintomas do aplicativo 

 

2.2 Concepção do aplicativo 

Nesta abordagem trabalhou-se o conceito de aprendizagem de máquina supervisionada 

com a finalidade de dada uma referência do objetivo que deseja ser alcançado, o algoritmo 

de aprendizagem irá realizar a extração do conhecimento passado neste ambiente. Com esta 

extração, o algoritmo deve ser capaz de produzir saídas corretas com as próximas entradas 

que serão inseridas. A Figura 2 ilustra a arquitetura interna do aplicativo, esquematizando os 

dados de entrada e cada etapa efetuada ao longo do processo para inferir o diagnóstico 

adequado. 
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Figura 2. Arquitetura interna do aplicativo. 

 

A arquitetura do aplicativo é dividida em três etapas de processos: (i) entrada de dados, 

(ii) componente de aprendizagem e (iii) saída de dados. Por ser um aplicativo que funciona sem 

internet, o usuário em qualquer hora entra com um ou mais sintomas, cuja finalidade é descobrir 

quais as enfermidades que se encaixam no conjunto de sintomas informados pelo usuário. Com 

isso, os dados de sintomas são encaminhados para a etapa de aprendizagem. Como não é aceito 

pela nossa problemática o retorno de apenas a patologia mais provável, mas sim todas as 

patologias prováveis para os sintomas informados, é utilizado o Random Forests por retornar 

predições, com suas respectivas probabilidades, baseadas em cada exemplo.  

Random Forests (RF) é um tipo de algoritmo de aprendizagem que combina as predições 

de um conjunto de nt árvores de decisão (RUSSEL, 2004). Para ser aplicado no nosso contexto, 

nós usamos 50 árvores de decisão treinadas e cada árvore estima o score para atribuir a uma 

enfermidade ek, dado um conjunto de sintomas Si, ou seja, a probabilidade P(Si|ek) de um 

conjunto de sintomas Si representar o diagnóstico de uma enfermidade. A média dos scores 

dados por cada árvore é usada para definir a probabilidade final da enfermidade. 

Inicialmente um conjunto de exemplos, E = { (s1, s2, ..., sn, ek), (s1, s2, s3, ..., sn, ek), ..., (s1, 

s2, s3, ..., sn, ek)}, é fornecido para o treinamento pelo algoritmo de aprendizagem de máquina. 

Onde, s1, s2, ..., sn  S representam os sintomas e ek representa a enfermidade, ou seja, a classe, 

para o conjunto de sintomas. Após o treinamento, o algoritmo gera o modelo de aprendizagem 

de dados. Este modelo é utilizado para a inferência de novos exemplos. Os sintomas 

selecionados pelo usuário são aplicados ao modelo de aprendizagem de dados e o componente 

de aprendizagem realiza a inferência e produz como saída a enfermidade, com sua respectiva 

probabilidade. 
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Para exemplificar a visualização do processo realizado pelo aplicativo. Serão citados 

abaixo exemplos de duas das oito doenças que foram verificadas no aplicativo. Vale ressaltar 

que as doenças são classes dentro do sistema e cada classe passa pelo mesmo processo de 

aprendizado. 

No primeiro exemplo o usuário escolheu os seguintes sintomas: letargia, escurecimento 

do corpo, abdômen distendido (Ascite), perda de apetite e olhos opacos, que não são específicos 

de determinada doença. Neste caso os dados passam pelo mesmo processo dos dados 

específicos, porém é realizado um cálculo de probabilidade para retornar a porcentagem de cada 

doença em ordem decrescente para o usuário. Caso o usuário tivesse escolhido despigmentos 

de pele e crescimentos das hifas que são sintomas específicos de apenas uma doença, deve ser 

retornado para o usuário a doença junto com sua probabilidade de 100% e o tratamento 

apropriado. 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A proposta consegue suprir uma ausência de desenvolvimento de aplicativos que utilizem 

inteligência artificial para o diagnóstico de doenças na área de aquicultura, resultando na 

aproximação tanto de produtores como os discentes no uso de novas tecnologias de interação e 

inovação que aumentam a aprendizagem e facilitam as práticas diárias, com uma metodologia 

que transpõe o tradicional, abrindo portas para um novo campo do conhecimento. Para os 

alunos, a proposta tem como foco aproximá-los do setor produtivo, mostrar as atividades 

desenvolvidas nas pisciculturas, além de oferecer uma oportunidade inteiramente nova de 

aprendizagem por meio da interatividade que envolve o desenvolvimento de aplicativos e seus 

fins. 

Como trabalhos futuros é possível realizar a ampliação para outras espécies de peixe, 

incluindo assim outras enfermidades, assim como novas interfaces no próprio aplicativo. Além 

disso, avaliar a arquitetura do componente de aprendizagem, através da comparação da proposta 

abordada com outros algoritmos de aprendizagem de máquina, realizando assim um estudo e 

análise dos algoritmos. 
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CONCLUSÕES 

A proposta consegue suprir uma ausência de desenvolvimento de aplicativos que utilizem 

inteligência artificial para o diagnóstico de doenças na área de aquicultura, resultando na 

aproximação tanto de produtores como os discentes no uso de novas tecnologias de interação e 

inovação que aumentam a aprendizagem e facilitam as práticas diárias, com uma metodologia 

que transpõe o tradicional, abrindo portas para um novo campo do conhecimento. Para os 

alunos, a proposta tem como foco aproximá-los do setor produtivo, mostrar as atividades 

desenvolvidas nas pisciculturas, além de oferecer uma oportunidade inteiramente nova de 

aprendizagem por meio da interatividade que envolve o desenvolvimento de aplicativos e seus 

fins. 

Como trabalhos futuros é possível realizar a ampliação para outras espécies de peixe, 

incluindo assim outras enfermidades, assim como novas interfaces no próprio aplicativo. Além 

disso, avaliar a arquitetura do componente de aprendizagem, através da comparação da proposta 

abordada com outros algoritmos de aprendizagem de máquina, realizando assim um estudo e 

análise dos algoritmos. 
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RESUMO: A sociedade atual produz mais lixo do que consume. Essa afirmação implica dizer 

que o modelo de produção e consumo não respeita a capacidade do meio ambiente, 

danificando assim o acesso das futuras sociedades aos recursos naturais. Dentro desta 

conjuntura, objetivando sensibilizar a comunidade escolar no sentido de ajudar a despertar 

uma consciência ecológica para uma reflexão cidadã, a disciplina de Laboratório com 

Materiais Alternativos I do curso de licenciatura em Química do Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia da Paraíba (IFPB) campus João Pessoa fora criado com o intuito de 

contribuir na formação do pensamento sustentável, possibilitando para os docentes 

conhecimentos básicos sobre os aspectos práticos da reutilização de materiais, visando a 

melhor compreensão dos impactos ambientais que podem ser minimizados. O presente 

trabalho tem por objetivo expor os resultados das atividades realizadas por uma turma desta 

disciplina, utilizando de entrevistas com os alunos como ferramenta de análise, a fim de 

depreender a importância da mesma. Os acessórios produzidos durante as aulas foram 

carteira, garrafa decorativa, Puff com garrafa PET, várias decorações, utilizando sempre nas 

confecções materiais que seriam descartados, minimizando assim a poluição na natureza, 

além de produzir materiais de baixo custo e sustentáveis, para melhor qualidade de vida do 

ser humano e do meio ambiente. 

 

Palavras–chave: consumo, materiais alternativos, meio ambiente. 

 

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN FOCUS ON A CHEMISTRY TEACHERS DEGREE 

COURSE 
 

ABSTRACT: Our society produces more garbage than consumption, in other words, the 

production and consumption model do not respect the capacity of the environment, so it has 

been decreasing the access of future societies to natural resources. Aiming to sensitize the 

school community and help to develop an environmental awareness for a citizen reflection, the 

subject named Laboratory with Alternative Materials I from the teacher’s degree program at 

the Federal Institute of Education, Science and Technology of Paraíba (IFPB) campus João 

Pessoa was created in order to contribute as a tool for the student´s basic learning about the 

practical aspects about reuse of materials, in order to get a better understanding of how the 

impacts in the environment can be minimized. The purpose of this study is to expose the 

activities results conducted by students based on surveys with other students aiming find out 

how important is this subject for them. During the classes it was produced many products such 
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as wallet, decorative bottle, Puff with PET bottle, several decorations, always using the garment 

material, which would be discarded. Helping to minimize pollution in nature, in addition to 

produce low-cost materials. Which contributes for better life quality for the human being and 

the environment. 

 

KEYWORDS: consumption, alternative materials, environment 
 

 

INTRODUÇÃO 

Conforme Santos et. al (2014) a nossa sociedade alterna-se entre modelos de produção e 

consumo que não respeitam a capacidade do meio ambiente, danificando assim o acesso das 

futuras sociedades aos recursos naturais. Precisamente, esse é um problema que vem 

preocupando a nossa atual geração e trazendo à tona várias pesquisas que buscam encontrar 

soluções adequadas para diminuir as consequências geradas. Diante disso, a Educação 

Ambiental (EA) surge como um dos elementos de mudança e transformação indispensáveis nas 

relações sociais e de poder entre sociedade, natureza e o meio ambiente (MORIN, 2003), e a 

construção de uma sociedade mais sustentável.  

Aprovada no ano de 1981, a Política Nacional de Meio Ambiente, que estabeleceu a 

necessidade de incluir a EA em todos os níveis e modalidades de ensino e a Constituição 

Federal (1988) inclui a ED como dever do estado e como direito de todos os cidadãos. Segundo 

Pequeno et al (2009) o inciso VI, Art. 225, determina como incumbência do Poder Público: 

“prover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para 

a preservação do meio ambiente”.  

O Programa Nacional de Educação Ambiental (ProNEA) estabelece a inclusão da EA nas 

instituições de ensino (IES), e determina a “inclusão de disciplinas sobre meio ambiente na 

formação universitária, tornando esse tema transversal ao ensino, à pesquisa e à extensão” e 

a “inclusão de disciplinas que enfoquem o aspecto metodológico da EA no currículo dos cursos 

de licenciatura” (ProNEA, p. .47-50, 2005).  

Diante dessa conjuntura, a disciplina de Laboratório com Materiais Alternativos I fora 

criado com o objetivo de contribuir para que o aluno possa adquirir conhecimentos básicos 

sobre os aspectos práticos da reutilização de materiais, visando a melhor compreensão dos 

impactos que podem ser minimizados. E também auxiliar o aluno a tomar decisões, solucionar 

problemas e propor alternativas de acordo com os princípios da ética profissional. 
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Dessa forma, o presente trabalho tem como objetivo expor os resultados das atividades 

realizadas por uma turma desta disciplina, tendo como análise o discurso, através de 

entrevistas com os alunos a fim de depreender a importância da mesma. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Para o desenvolvimento deste trabalho foi utilizada a pesquisa participante que, segundo 

Severino (2008, p. 120), é definida como ― aquela em que o pesquisador, para realizar a observação 

dos fenômenos, compartilha a vivência dos sujeitos pesquisados, participando, de forma sistemática e 

permanente, ao longo do tempo da pesquisa, das suas atividades. A pesquisa qualitativa também foi 

utilizada, a qual se caracteriza pelo enfoque interpretativo, tendo como premissas a observação das 

ações humanas e sua interpretação, a partir do ponto de vista das pessoas que praticam as ações (TEIS; 

TEIS, 2013, p. 1).  

A realização deste trabalho aconteceu na turma de Materiais Alternativos I do curso de 

Licenciatura em Química do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia da Paraíba (IFPB) campus João 

Pessoa, durante as aulas práticas, e tinha como objetivo a confecção de objetos a partir do uso de 

materiais alternativos. As aulas eram ministradas três vezes na semana, com duração de cinquenta 

minutos cada. Neste artigo, serão expostos os resultados de algumas aulas executadas durante o 

primeiro semestre de 2016, utilizando a entrevista como instrumento de coleta de dados. Seguem, na 

Tabela 1, algumas práticas realizadas: 

 

Tabela 1: Práticas executadas na disciplina de Materiais Alternativos I 

Prática I Cesta de pão ou fruteira 

Prática II Carteira de caixa de leite 

Prática III Garrafa decorativa 

Prática IV Puff com garrafa pet 

 

Os utensílios necessários para a confecção dos materiais alternativos foram recolhidos de 

atividades que realizamos no nosso cotidiano como, por exemplo, na embalagem de alimentos. 

Na maioria das vezes essas embalagens são descartadas em lixo comum quando, na verdade, 

poderiam ser reciclados. Foram recolhidos materiais como: papelão, garrafas PET, garrafas de 

vidro, jornais, revistas e etc. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Com base nas atividades desenvolvidas da disciplina materiais alternativos I, foi possível 

perceber que os discentes se sensibilizaram com a questão tocante do reaproveitamento dos resíduos 

sólidos, deste modo despertando uma visão crítica-transformadora no que se refere à educação 

ambiental. Quando os mesmos tomaram conhecimento da necessidade urgente da reutilização e da 

reciclagem, não só apenas ao ser humano, mas também para o meio ambiente, percebeu-se um 

grande estímulo e interesse por partes dos discentes com a disciplina, como a aluno [1] afirma em seu 

depoimento durante a entrevista: 

Aluno [1]: “A disciplina é importante para a formação docente, pois nos concede uma visão de 

mundo sustentável, e nos fornece artifícios para a execução da nossa futura profissão, uma vez que 

nos possibilita trabalhar com materiais recicláveis dentro de uma proposta de metodologia 

diferenciada que poderá ser aplicada em sala de aula contribuindo para formar cidadãos conscientes”. 

A reciclagem e a reutilização dos resíduos sólidos tem papel fundamental na preservação do 

meio ambiente, onde diminui a extração de recursos naturais, assim devolvendo para a terra uma 

parte de seus produtos, além de reduzir o acúmulo de resíduos que seriam descartados (MARTINS et 

al, 2011). 

A reutilização dos resíduos sólidos favorece tanto a sociedade, a economia e o meio ambiente, 

pois segundo dados da Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais 

(ABRELPE) cerca de 40% de todo o resíduo sólido do país são de recicláveis que poderiam ser separados 

e reinseridos na cadeia produtiva, gerando emprego e renda para muitas famílias (ABRELPE, 2014). 

Observe os comentários dos alunos [2] e [3]: 

Aluno [2]: “Onde moro não existe coleta de lixo seletiva e tudo sempre ia para o lixo, mas agora 

vou poder dar um fim mais útil aos materiais recicláveis no meu dia-a-dia”. 

Aluno [3]: “Eu já tinha ouvido falar sobre reutilização, mas não tinha a ideia de que simples 

materiais podem se tornar outros, por exemplo, achava que uma caixa de leite só poderia ser um 

papelão para reutilização e não se tornar uma carteira”. 

Foi produzido durante a disciplina, carteira, garrafa decorativa, Puff com garrafa PET, várias 

decorações, utilizando sempre nas confecções materiais que seriam descartados, assim minimizando 

um pouco a poluição na natureza, além de produzir materiais de baixo custo, para melhor qualidade 

de vida do ser humano e do meio ambiente. 

CONCLUSÕES 

As atividades apresentadas neste artigo mostram-se eficientes para os discentes 

adquirirem uma nova visão na parte artesanal e ambiental, contribuindo para uma nova gestão 
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sustentável para ser aplicado na sociedade, revigorando o processo de ensino aprendizagem, 

trazendo conscientização sobre o meio ambiente a sociedade e gerando novos conceitos e 

valores. Através dessa compreensão os novos educadores poderão proporcionar ao aluno a 

formação de opiniões em prol de uma resposta para a situação vivenciada. 
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RESUMO: A presente pesquisa tem por objetivo apresentar concepções acerca do programa 

etnomatemática em caráter conceitual, dimensional e vincular propostas pedagógicas a partir 

do referido programa, bem como demonstrar a etnomatemática como metodologia alternativa 

para o ensino da matemática. Os Parâmetros Curriculares Nacionais de Matemática procura 

estimular a inserção da etnomatemática de modo que ela seja uma alternativa pedagógica e 

justifica que a mesma possui forte enfoque cognitivo. Sobre o referido tema procura despertar 

questionamentos, como por exemplo: Como sincronizar as práticas pedagógicas com a 

etnomatemática? As inovações das tecnologias da informação e comunicação pode ser 

trabalhada a partir da etnomatemática como práticas pedagógicas? O tema etnomatemática é 

um vasto campo para pesquisa, assim por meio de pesquisa em livros, artigos, dissertações e 

teses disponíveis na internet buscou-se ressaltar a importância do uso da etnomatemática no 

ensino da matemática e apresentar propostas que possam auxiliar os professores em suas aulas. 

Com o presente estudo foi possível identificar que a etnomatemática aplicada à disciplina de 

matemática dentro e fora da escola contribui para elevar a capacidade cognitiva dos educandos 

e tornará o ensino de matemática um ensino transformador. 

 

Palavras–chave: Etnomatemática, educação matemática, prática pedagógica 

 

MATHEMATICS EDUCATION: THE ETHNOMATHEMATICS HOW TO PRATICAL 

PEDAGOGICAL IN TEACHING LEARNING 
 

ABSTRACT: This research aims to present conceptions of Ethnomathematics program 

conceptual dimensional character and link educational proposals from the program, as well as 

demonstrate the Ethnomathematics as an alternative methodology for teaching mathematics. 

The National Curriculum Standards of Mathematics aims to stimulate the inclusion of 

Ethnomathematics so that it is an educational alternative and justify that it has a strong cognitive 

focus. On that theme seeks to awaken questions such as: How to synchronize the pedagogical 

practices with Ethnomathematics? The innovations of information and communication 

technologies can be worked out from the Ethnomathematics as pedagogical practices? The 

Ethnomathematics theme is a vast field for research, and through research in books, articles, 

dissertations and theses available online sought to emphasize the importance of using 

Ethnomathematics in mathematics education and to make proposals that can assist teachers in 

their classes. With this study we observed that the Ethnomathematics applied mathematics 

discipline inside and outside the school helps to raise the cognitive ability of students and make 

math education a transforming education. 

 

KEYWORDS: Ethnomatematics, mathematics education, pedagogical practice 
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INTRODUÇÃO 

 

A preocupação com o ensino da matemática desperta um olhar crítico para esse 

componente curricular, tornando-o objeto de estudo para docentes e pesquisadores que 

anseiam por mudanças. Considerar diversas possibilidades de práticas de ensino é, sem 

dúvida, colaborar para uma melhor formação de discentes, pois, eles não aprendem de modo 

homogêneo, sendo assim, quanto mais recursos, metodologias e práticas de ensino forem 

trabalhadas, a sala de aula se tornará um espaço significativo para o discente, com uma 

perspectiva transformadora do ensino e da aprendizagem escolar.  

 

Assim, o presente trabalho busca conhecer a etnomatemática em caráter conceitual, 

dimensional e vincular propostas pedagógicas a partir do referido programa e apresenta-la 

como metodologia alternativa para o ensino da matemática que pode ser utilizada para elevar 

a qualidade do ensino. Cabe salientar que este estudo a priori terá como foco o ensino 

fundamental. 

 

A proposta de vincular a Etnomatemática como prática pedagógica, consiste em fazer 

com que o método de ensino da matemática seja o mais próximo do contexto sócio histórico 

e cultural do educando. Desta forma, aproximar os conteúdos programáticos da disciplina com 

os conceitos matemáticos informais construídos a partir da realidade dos educandos. 

 

METODOLOGIA 

 

Em termos metodológicos, o presente estudo tem uma abordagem qualitativa em 

relação ao objeto. O presente trabalho foi produzido a partir de estudos realizados durante o 

desenvolvimento de um projeto de pesquisa intitulado “Metodologias para o Ensino da 

Matemática e sua Utilização em uma Escola do Município de Cacoal-Rondônia”, que 

desenvolvido entre o período de agosto de 2015 a setembro de 2016, por uma professora do 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia-IFRO/Campus Cacoal, 

coordenadora do projeto, por um grupo de acadêmicos do curso de Licenciatura em 

Matemática do IFRO/Campus Cacoal e por um professor colaborador do IFRO/Campus Cacoal.  
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A coleta dos dados aqui apresentados, foram realizadas por meio da leitura prévia de 

livros, artigos, dissertações e teses disponíveis na internet durante o período dos meses de 

fevereiro a julho de 2016, tempo esse dedicado às discussões sobre de que maneira vincular 

a etnomatemática em seus respectivos aspectos nas salas de aula do ensino fundamental.   

 

1 A ETNOMATEMÁTICA O QUE É? 

 

A primeira impressão quando ouvimos o termo etnomatemática, é de uma matemática 

cultural, étnica e pode ser entendida como a “matemática de cada cultura”, de fato quando 

D´Ambrósio afirma que; Etnomatemática retorque a raízes de uma cultura. Portanto o 

objetivo da Etnomatemática é constatar e compreender as especificidades culturais de dado 

povo (D’AMBRÓSIO, 2008). Além de buscar esse resgate cultural das várias matemáticas 

existentes, não se deve vincular a etnomatemática apenas ao passado, o programa 

etnomatemática está presente na atualidade. A evolução constante das tecnologias da 

informação e comunicação as (TIC´S) exige cada vez mais vincular o saber matemático as novas 

culturas tecnológicas. 

É importante entendermos que a Etnomatemática pode colaborar muito para a prática 

pedagógica dos professores, uma vez que o programa tem sua essência em entender e 

registrar conhecimentos e fatos das práticas sejam elas do passado ou contemporâneas, visto 

que como afirma Kinjnik (1993, p.5), 

  
[...] uma abordagem da etnomatemática parte da investigação das 

concepções, tradições e práticas matemáticas de um grupo social subordinado e o 

trabalho pedagógico que se desenvolve na perspectiva de que o grupo interprete e 

codifique seu conhecimento; adquira o conhecimento produzido pela matemática 

acadêmica, utilizando, quando se defrontar com situações reais, aquele que lhe 

parecer mais adequado.  

 

D´Ambrósio (2001, p. 110) também define etnomatemática como uma, 

 

Meta-definição etimológica, pois faz elaborações sobre as etnos, os matemas, 

e as ticas, na tentativa de entender o ciclo do conhecimento, ou seja, a geração, a 

organização intelectual, a organização social, e a difusão do conhecimento adquirido 

pelos grupos culturais. Nesta dinâmica cultural, não existe uma História da 

Matemática como um processo, mas sim como um registro seletivo dos fatos e das 

práticas que serviram para esta apropriação. Este fato faz brotar a vertente histórica 

do programa etnomatemática através da releitura da História do Conhecimento. 
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Vergani define etnomatemática como “O estudo comparativo de técnicas, modos, artes 

e estilos de explicação, compreensão, aprendizagens, decorrentes da realidade tomada em 

diferentes meios naturais e culturais” (2007, p. 25). 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais para o ensino da matemática também destacam 

a Etnomatemática, com uma proposta alternativa para a ação pedagógica e que a 

Etnomatemática busca partir da realidade do educando para se chegar a uma sedimentação 

do aprendizado de maneira natural, tendo um enfoque cognitivo fortemente fundamentado 

na cultura do educando (BRASIL, 1997).  

Para melhor compreender a etnomatemática e como desenvolve-la se faz necessário 

observar suas dimensões. A partir das concepções de D´Ambrósio (2015) é possível verifica-

las.   

A dimensão conceitual: Etnomatemática é um Programa de pesquisa em história e 

filosofia da matemática, com óbvias implicações pedagógicas. Cada indivíduo percebe uma 

realidade natural, formada pelas experiências e saberes acumulados por ele e pela sua 

espécie. O acúmulo de conhecimentos compartilhados pelos indivíduos de um grupo e seus 

comportamentos compatibilizados constituem a cultura de um grupo. (D´AMBRIOSIO, 2015). 

A dimensão histórica: Vivemos no momento de apogeu da ciência moderna, que é um 

sistema de conhecimento que se originou na bacia do Mediterrâneo a cerca de 3000 anos. A 

modernidade privilegiou o raciocínio quantitativo, graças a aritmética (tica = arte + aritmos = 

números) feita com algarismos indo-arábicos e, posteriormente, com as extensões de Senion 

Stevin (decimais) e de John Neper (logaritmos), culminando com os computadores. Mais 

recentemente, evidencia-se o raciocínio qualitativo, principalmente através da inteligência 

artificial, o que ressalta o interesse pelas etnomatemática, já que as mesmas apresentam um 

caráter predominantemente qualitativo. (D´AMBRIOSIO, 2015). 

A dimensão cognitiva: As características principais da espécie humana são dadas pelas 

ideias de comparar, classificar, quantificar, medir, explicar, generalizar, inferir e, de algum 

modo, avaliar. Há evidencias de uma espécie de australopiteco, que viveu a cerca de 2,5 

milhões de anos e utilizou instrumentos de pedra lascada para descarnar animais. Na hora em 

que esse australopiteco escolheu e lascou um pedaço de pedra, com o objetivo de descarnar 

um osso, a sua mente matemática se revelou. Para selecionar a pedra, é necessário avaliar 
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suas dimensões, e, para lasca-la o necessário e o suficiente para cumprir os objetivos a que 

ela se destina, é preciso avaliar e comparar dimensões. (D’AMBROSIO, 2015). 

A dimensão epistemológica: Segundo (D´Ambrósio 2015, p. 18), “não se deve buscar a 

teoria final uma epistemologia, para o saber/fazer matemático de uma cultura 

“etnomatemática”, é necessário estar sempre aberto a novos enfoques, a novas 

metodologias, a novas visões do que é ciências [...]”. 

A dimensão política: Uma maneira eficiente de manter um indivíduo, tribo, grupo ou 

cultura inferiorizados, é enfraquecer suas raízes, excluir a história do conquistado. Nas 

escolas, onde há o encontro da criança, adolescentes e jovens, que tem suas raízes culturais, 

com a outra cultura, a cultura da escola, que é também a do professor, poderia ter resultados 

positivos e criativos, mas geralmente o que se nota são resultados negativos e perversos, 

conforme supracitado no primeiro parágrafo. (D’AMBROSIO, 2015). 

A dimensão educacional: A proposta da etnomatemática não significa a rejeição da 

matemática acadêmica. Não se trata de ignorar nem rejeitar comportamentos modernos. 

Mas, sim, aprimorá-los, incorporando a eles valores de humanidade, sintetizados numa ética 

de respeito, solidariedade e cooperação. A proposta da etnomatemática é fazer da 

matemática algo vivo, lidando com situações reais no tempo e no espaço, questionando o aqui 

e o agora. Assim, mergulhamos nas raízes culturais e praticamos dinâmica cultural, 

reconhecendo na educação a importância das várias culturas e tradições na formação de uma 

nova civilização, transcultural e transdisciplinar. Por tudo isso, a etnomatemática representa 

um caminho para uma educação renovada, capaz de preparar gerações futuras para construir 

uma civilização mais feliz. (D’AMBROSIO, 2015). 

 

2 ETNOMATEMÁTICA COMO METODOLOGIA ALTERNATIVA 

 

Ao se fazer uma reflexão sobre como vincular a etnomatemática à sala de aula no 

contexto atual, pode se por exemplo; estruturar a linguagem presente nos softwares 

utilizados para o ensino da matemática, pois softwares, jogos e o computador já se faz 

presente em grande parte das escolas e nas casas de boa parte da população na cultura 

contemporânea.  

O contato com essas tecnologias pode desencadear uma série de ganhos cognitivos, 

intuitivos e conceituais aos discentes, o professor pode propor aos alunos atividades 
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orientadas com softwares matemáticos, mas que o produto final seja elaborado por todos, 

após a experiência da construção provocar uma discussão e que dessa seja elaborado um 

passo-a-passo, um roteiro e esse registro servirá de base para que alunos façam a verificação 

e tenha a liberdade de modifica-lo conforme a necessidade de cada nova geração, pois a 

evolução das tecnologias é constante, dessa forma é possível construir conhecimento 

matemático vinculado a tecnologia da informação e comunicação. Para reforçar esse 

argumento, D´Ambrósio diz que; “A proposta pedagógica da etnomatemática é fazer da 

matemática algo vivo, lidando com situações reais no tempo [agora] e no espaço [aqui]” 

(D´AMBRÓSIO, 2015, p. 46/47). 

O calendário pode ser outro exemplo prático para se trabalhar em sala de aula, por meio 

de entrevistas feitas por alunos, onde os entrevistados pode ser membros da família, 

pioneiros, agricultores e entidades relacionadas ao manejo do solo da cidade onde reside, com 

o objetivo de interpretar o ciclo de chuvas local, o período de estiagem, qual o melhor período 

para se iniciar uma plantação e quais tipos de plantio se desenvolvem melhor na referida 

localidade. Após a coleta de dados é possível elaborar um calendário especifico da cidade 

criado a partir das especificidades daquela cultura. Para dar sustentação a referida proposta 

D´Ambrósio diz que; “A construção de calendários, isto é, a contagem e registro do tempo, é 

um excelente exemplo de etnomatemática (D´AMBROSIO, 2015, p. 21). 

A etnomatemática também pode ser divertida, um objeto que está vinculado a cultura 

das crianças é a pipa, por que não utiliza-la dentro e fora da escola, os vários tipos e formatos 

existentes de pipas propiciam ao estudo da geometria com suas diagonais, triângulos, 

quadrados entre outros mais, ao se construir uma pipa a primeira regra que se observa é que 

ela deve ser simétrica, a partir desse pequeno relato pode se perceber uma considerável fonte 

de relações que pode ser utilizada, essa aula pode ser realizada em um parque, estádio ou 

local aberto onde não tenha trânsito, “conscientização” após a “diversão” transmitir os 

conceitos observados mostrando aos discentes que, por exemplo; sem a simetria não seria 

possível a pipa permanecer no ar, e mostrar na prática fazendo uma sem simetria. Novamente 

ancorado nas concepções de D´Ambrósio (2015, p. 78) para sustentar a ideia de que “[...] a 

geometria do povo, dos balões e das pipas, é colorida. A geometria teórica, desde sua origem 

grega, eliminou a cor”. 

A várias possibilidades de vincular a etnomatemática à sala de aula, entretanto não se 

deve aplica-la somente dentro dos muros da escola, e sim fora deles, abrir um novo campo de 
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pesquisa para todos os envolvidos no processo ensino e aprendizagem, caminhar em paralelo, 

ensino tradicional e ensino cultural de matemática.  

Para etnomatemática não existe uma teoria final da matemática, ou seja, pronta e 

acabada, as várias matemáticas existentes estão em constate transformações exercidas pelo 

meio a qual é submetida. O programa etnomatemática pode ser percebido como sendo algo 

muito extenso que envolve a matemática em proporções desproporcionais sob a perspectiva 

tradicional, sem dúvida esse é o paradigma que precisa ser quebrado, pois como afirma Gelsa 

“[...] a Etnomatemática tem contribuído exatamente para “desestabilizar”, para nos “pôr a 

pensar” sobre o que temos feito nas aulas de matemática [...]” (KNIJNIK, 2010, p. 12, grifo do 

autor). 

Para D´Ambrósio (2015, p. 81) “A intervenção do educador tem como objetivo maior 

aprimorar práticas e reflexões, e instrumentos de crítica”. O que pode ser percebido até o 

momento é que o professor precisa receber capacitação e formação continuada nas áreas do 

conhecimento nas quais estão incumbidos, para despertar nele a ânsia por melhores práticas 

e métodos de ensino, visto que a falta dessas ferramentas motivadoras, pode resultar em 

profissionais sem perspectivas de crescimento e o reflexo dessa desmotivação incidirá 

diretamente sobre seus alunos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Mediante a problemática exposta, é possível concluir, com base nos dados colhidos na 

pesquisa bibliográfica e nas experiências vividas durante o desenvolvimento do projeto de 

pesquisa qual este artigo é recorte, que a etnomatemática como proposta pedagógica para o 

ensino da matemática, contribui para uma quebra de paradigma no que tange o ensino da 

matemática.  

A busca por novas práticas e metodologias exige que o educador se retire da inércia e 

se torne um professor-pesquisador, onde seu campo de estudo, dentre outros pode ser a sala 

de aula na qual leciona. A sociedade atual em seu tempo e espaço reclama um professor com 

as qualidades de pesquisador, as tecnologias da informação se encarregam de semear novas 

informações, estudos, métodos, práticas e pesquisas. Esse fluxo acaba por desencadear uma 

série de novos saberes, novas práticas e métodos.  
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Desta forma buscamos ao final deste estudo proporcionar uma reflexão sobre conceito, 

dimensão e a prática pedagógica a partir da etnomatemática no intuito de desenvolver 

metodologias alternativas a partir da etnomatemática, estimular professores a usufruir dessa 

fonte de conhecimento para elevar sua potencialidade e de seus educandos. 

Assim, etnomatemática contribui para “atualizar”, aprimorar e incorporar valores de 

cultura global, resumidos na moral, respeito, solidariedade e cooperação. Tornar a educação 

matemática em seus múltiplos aspectos, uma educação na qual, todos possam aprender sem 

receio. 
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RESUMO: Este artigo discute sobre a eficiencia energética e o uso racional da energia e da água 

através do uso consciente do ar condicionado. Tem como objetivo identificar e caracterizar a 

utilização da energia elétrica e água no instituto, de modo a permitir avaliar os seus 

desempenhos no consumo de energia elétrica e água e inferir o respectivo potencial de 

melhoria da eficiência energética, neste quesito, existente neste Campus. O constante 

gerenciamento do consumo de energia elétrica, que é o caso da instituição, objeto de estudo 

deste trabalho, espera-se um potencial expressivo para a aplicação de medidas de melhoria 

da eficiência energética no consumo de energia elétrica e hídrico, as quais são proposta e 

apresentadas neste trabalho. O desenvolvimento desse trabalho foi baseado na 

fundamentação teórica, no levantamento de campo, na utilização de informações do 

consumo de energia elétrica e históricos de faturas de energia e água, do IFCE Campus Cedro, 

e como também do próprio coordenador de infraestrutura da instituição. Ao final têm-se as 

considerações finais que revelam que o projeto implantado pelo programa de eficiência 

energética do IFCE Campus Cedro aqui realizado nos permite afirmar, que existe um 

crescimento notável na economia de energia e água do instituto. 

  

Palavras–chave: consumo, energia, redução, uso consciente 

 

EFFICIENCY, RATIONAL USE 
 

ABSTRACT: This article discusses energy efficiency and the rational use of energy and water 

through the conscious use of air conditioning. It aims to identify and characterize the use of 

electricity and water at the Institute in order to enable their performances in the consumption 

of electricity and water, and infer their potential for improving energy efficiency in this regard, 

existing in this Campus. The ongoing management of energy consumption, which is the case 

of the institution object of study of this work, it is expected a significant potential for the 

application of measures to improve energy efficiency in the consumption of electricity and 

water energy, which are proposed and presented in this work. The development of this work 

was based on theoretical basis in the Field survey, the use of information from electricity 

consumption and historical energy and water bills, the IFCE Campus Cedro, and as well as the 
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institution's infrastructure coordinator itself. At the end have the final considerations showing 

that the Project implemented by the energy efficiency program IFCE Campus Cedro held here 

allows us to state that there is a remarkable growth in the energy and water savings institute. 

 

KEYWORDS: consumption, energy reduction, conscious use 

 

INTRODUÇÃO 

O mundo vem enfrentando diversos desafios no que diz respeito a garantir um 

desenvolvimento baseado em medidas que visem ao abastecimento sustentável, 

otimizando o uso dos recursos naturais. Nesse contexto, a eficiência energética se 

apresenta como uma solução que agregam mais benefícios, como econômicos e sociais. 

O Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia – Inmetro possui uma 

etiqueta chamada de Selo Procel.  Este selo serve para instruir o consumidor na hora da 

compra, mostrando quais são os aparelhos mais eficientes e econômicos dentro de cada 

categoria. Os que possuem Selo Procel A são os mais econômicos e, conforme as letras 

posteriores, o nível de economia do aparelho diminui. A eficiência energética é medida 

pelo Coeficiente de Eficiência Energética – CEE, por classificação e dividida em A, B, C, D 

e E. Quanto maior o CEE, mais eficiente será o aparelho (INMETRO, 2016). 

Eficiência energética é o conjunto de práticas que reduza os custos com energia ou 

aumente a quantidade de energia elétrica oferecida sem alteração da geração. 

Eficiência de energia e de água, em qualquer situação, significa que há algum tipo de 

desperdício ou má utilização e isso impacta toda a sociedade. Quanto mais eficiente for 

o consumo de energia e de água, maior será os beneficio a sociedade. Porem o Brasil 

desperdiça em ineficiência o equivalente a uma usina Belo Monte por ano (4.600MW 

médios). O volume seria suficiente para abastecer 40% do consumo residencial de todo 

o país, segundo a Associação Brasileira das empresas de Serviços de Conservação de 

Energia (ABESCO, 2016). 

O objetivo deste projeto é almejar uma otimização no setor de eficiência energética 

do campus cedro, avaliar o uso racional e eficiente da energia elétrica e do consumo de 

água. Fazendo levantamento e caracterização dos sistemas de Aquecimento, Ventilação 

e Ar Condicionado (AVAC); Verificar se os equipamentos AVAC utilizados são eficientes 

e se os seus períodos de funcionamento estão ajustados; Propor as medidas a serem 
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tomadas, de forma a maximizar a eficiência energética e garantir o conforto e bem estar 

dos utilizadores, agregando mais benefícios, tanto ambientais como econômicos e 

sociais. Tentar mostrar para docentes e discentes do IFCE Campus Cedro, que o 

programa de eficiência energética implantado no Campus é de grande valia tanto para 

a instituição quanto para o meio ambiente. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Para que o projeto de eficiência energética, implantado na instituição obtivesse êxito 

foram adotadas as seguintes medidas: 

 Desligar os ares condicionados dez minutos antes do intervalo. 

 Deligar as luzes ao sair do recinto.  

 Colocar nos corredores e banheiros sensores de presença. 

 Reutilização da água do ar condicionado e bebedouros. 

  Colocar redutor de vazão nas torneiras, reaproveitando tampinhas de detergente. 

Com essas medidas percebeu-se uma diminuição significativamente no consumo de energia 

e água do referido campus em estudo. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Para objetivo de esclarecimento do projeto eficiência energética implantando no IFCE 

Campus Cedro, procurou-se saber mais informações ao seu respeito, com o iniciador do 

projeto, professor e coordenador de infraestrutura do referido Campus, José Tavares de 

Luna Neto, fez-se a seguinte pergunta: Qual foi a maior dificuldade em implantar o 

projeto de eficiência energética no IFCE Campus Cedro? 

Segundo o Coordenador de infraestrutura, (JOSÉ TAVARES DE LUNA NETO), 

inicialmente foi visto algumas necessidades de correções emergenciais e de inicio a 

questão orçamentaria, e como está em fase de planejamento a equipe composta por 

estagiários, que estão dando um apoio com objetivo de montar projetos de 

planejamento. Segundo o mesmo o projeto seria com o objetivo de melhoria:”Estamos 

com desperdício, precisamos corrigi. Em cima do nosso projeto fica mais fácil de 

podemos planejamos e apresentamos um orçamento financeiro da correção. Além 

disso, é preciso realizar um trabalho racional que é um trabalho consciente de como 

evitar o desperdício”.  
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José Tavares (2016), afirma que infelizmente ainda existe problema de aspecto de 

conscientização, e que é importante que os servidores e alunos também tenham uma 

consciência maior, principalmente os servidores e educadores, para que possam dá 

exemplo aos alunos, mostrando que o uso consciente, evita o desperdício de energia e 

água. Explana ainda: “Aquela visão de dizer mais eu não estou pagando! estamos 

pagando sim, os nossos impostos é o que faz com que chegamos a pagar a conta de 

energia e de água do nosso instituto, na qualidade de educador eu me vejo nessa 

preocupação e na responsabilidade de poder orienta os nossos alunos á ter uma pratica  

mais consciente com o uso do consumo da água e de energia”.   

Ele prever essa pratica não somente no instituto, mais como também ira favorecer o 

habito na sua residência ou no seu local de trabalho. O que o coordenador José Tavares 

ver inicialmente são esses problemas, então primeiro esta sendo trabalhado o 

planejamento, e a conscientização é um trabalho a ser continuo, e para ser realizada 

precisa melhora bastante com os servidores e também com os alunos.  

O coordenador afirma ainda que mesmo com algumas situações constrangedoras a 

instituição de ensino esta tendo resultado satisfatório, pela persistência pelo desejo de 

poder ver o projeto em andamento. ”Vinhemos ter mais não o que desejamos e 

planejamos ainda falta muito para melhorar, a força de vontade de cada um vai ser 

muito importante para que possamos chegar á esse objetivo”. Conforme dito acima pelo 

Coordenador, obteve-se um grande êxito no que diz respeito à economia de água e 

energia elétrica no Campus. Veja Figura 1(a), (b) e figura 2(a), (b). 

 

 
Figura 1(a). Consumo de água nos quatros primeiros meses do ano de 2015/ 2016. IFCE, Campus 

Cedro, 2016. 
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Figura1 (b). Redução no consumo de água comparado ao ano de 2015/2016. 

 

 
 

Figura 2(a). Consumo em ponta e fora de ponta de energia elétrica no IFCE Campus Cedro no ano 

de 2015/2015. IFCE Campus Cedro, 2016. 

 

 
Figura 2(b). Consumo de energia elétrica em ponta e fora de ponta referente ao ano 2015/2016 no 

IFCE Campus Cedro. IFCE Campus Cedro, 2016. 
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CONCLUSÕES 

O presente trabalho permite um maior estudo e conscientização sobre o tema em questão, 

tão importante na atualidade. Cabe cada um se conscientizar e saber que as ações implantadas 

visam um melhor desempenho para a instituição, que consequentemente diminuindo o 

consumo dos recursos, ajuda diretamente na sustentabilidade.  

Tendo em vista todas as conquistas e os resultados obtidos no projeto implantado sobre 

eficiência energética no IFCE Campus Cedro, o desafio presente é consolidar e ampliar os 

avanços e conquistas, conferindo mais qualidade e harmonia às iniciativas de eficiência 

energética.   

Os resultados obtidos no projeto possibilitaram observa o grande potencial de economia de 

energia e água no instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará- Campus Cedro. 

Sendo necessário o uso consciente ao utilizar essas fontes. 
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RESUMO: Este estudo propõe identificar o melhor profissional de TI dentre os candidatos 

apresentados em relação as suas competências, proporcionando uma maior tranquilidade para 

as pessoas responsáveis pela contratação desses profissionais em qualquer empresa. O objetivo 

é criar uma simulação de apoio à tomada de decisão para a área de gestão de pessoas utilizando 

o método de Análise Hierárquica (AHP) através de critérios de decisão de cada profissional. 

Com o intuito de demonstrar a eficiência do método AHP para a decisão de escolher o melhor 

profissional de TI, foi utilizada uma simulação com oito critérios na área com três candidatos 

com diferentes competências. Para o caso especifico, a simulação apresentou um resultado 

coerente com os níveis de prioridades dos critérios apontados. 

Palavras–chave: contratação, empresa, análise hierárquica, tomada de decisão 

 

HIERARCHICAL ANALYSIS METHOD OF WORK ON TECHNOLOGY 

PROFESSIONALS SELECTION INFORMATION 
 

ABSTRACT:This study aims to identify the best IT professional from among the candidates 

submitted for their skills, providing greater reassuranceto the people responsible for hiring 

these professionals in any business. The goal is to create a decision-making to support 

simulation for people management are ausing the method of Hierarchical Analysis (AHP) by 

decision of each professional criteria. In order to demonstrate the AHP efficiency for the 

decision to choose the best IT professional, a simulation with eight criteria in the are a with 

three candidates with different skills it has been used. For the specific case, the simulation 

showed a result consistent with the priority level softhe indicated criteria. 

KEYWORDS: hiring, company, hierarchical analysis, decision making 
 

INTRODUÇÃO 

O desenvolvimento e a aplicação da tecnologia da informação aos negócios criam novos 

desafios para as organizações empresariais, que precisam estar preparadas para as mudanças 

constantes, além de sempre buscar produtividade e rapidez nas soluções dos problemas, rotinas 

e projetos.  

A missão do setor está sendo garantir o fortalecimento das organizações. Profissionais 

da área necessitam gerenciar sistemas de informação, como o Balanced Scorecard (BSC), o 

Business Inteligence (BI), e o ERP (Sistema Integrado de Gestão). Garantir todo o suporte a 
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este portfólio de novos sistemas passam, quase que obrigatoriamente, pelo realinhamento do 

profissional de TI, quer seja pelas vias da qualificação ou formas de atuação. 

De acordo com uma pesquisa de 2013 feita pela Gartner, até 2015 o mercado nacional 

de TI irá progredir em uma taxa anual de 9,9%. O aumento da demanda por profissionais de 

Tecnologia da Informação também traz dificuldades em encontrar pessoas preparadas para 

preencher determinados cargos. Outra pesquisa, dessa vez, realizada nos Estados Unidos pelo 

site CareerBuilder em 2014, existem diferentes razões para os problemas de recrutamento no 

setor, entre elas estão: expectativas diferentes em relação a salário, tecnologias em constantes 

mudanças, exigências acima do nível de entrada no mercado, dificuldades em educação em 

determinadas áreas, exigências muito específicas, entre outras. 

É na tentativa de amenizar esse problema que foi realizada uma simulação, buscando 

envolver um método que consiga ajudar de maneira eficiente a tomada de decisão para a 

contratação de um profissional qualificado para um determinado cargo na área de Tecnologia 

da Informação, avaliando as competências do mesmo em relação às necessidades de uma 

empresa por nível de prioridade.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Método de decisão ahp (analytichierarchyprocess) 

O processo de tomada de decisão pode ser complexo e de difícil estruturação dependendo 

do ambiente em que se deseja recorrer. Para Vargas (2010), um dos principais desafios no 

processo de tomada de decisão está na capacidade de fazer escolhas certas e consistentes, de 

modo alinhado com direcionamento estratégico. Provavelmente, um dos maiores desafios 

intelectuais da ciência e tecnologia está em como tomar decisões certas, dada uma situação 

específica. 

Definições 

O método AHP (AnalyticHierarchyProcess) foi desenvolvido por Saaty em meados da 

década de 70 segundo Abreu et al(2000). Tem como intuito dar suporte a tomada de decisão e 

trata-se de um método já robusto e bastante flexível, podendo ser aplicado em diversas áreas.  

De acordo com Costa et al. o AHP é uma metodologia de Auxílio Multicritério a decisão 

e está baseada em três princípios do pensamento analítico: 

 Construção de hierarquias: No AHP o problema é estruturado em níveis 

hierárquicos, como forma de buscar uma melhor compreensão e avaliação do 

mesmo. A construção de hierarquias é uma etapa fundamental do processo de 
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raciocínio humano. No exercício desta atividade identificam-se os elementos-chave 

para a tomada de decisão, agrupando-os em conjuntos afins, os quais são alocados 

em camadas específicas. 

 Priorização: O ajuste das prioridades no AHP fundamenta-se na habilidade do ser 

humano de perceber o relacionamento entre objetos e situações observadas, 

comparando pares em relação a um determinado foco ou critério, ou seja, 

julgamentos paritários - julgar par a par os elementos de um nível da hierarquia à 

luz de cada elemento em conexão em um nível superior, compondo as matrizes de 

julgamento. 

 Consistência lógica: No AHP, é possível avaliar o modelo de priorização construído 

quanto a sua consistência, baseado no fato do ser humano ser capaz de estabelecer 

relações entre objetivos ou ideias de forma coerente, relacionando-os entre si em 

busca da consistência. 

Ainda segundo Costa, precisamos seguir as seguintes etapas para utilizar a metodologia: 

I. Definição do objeto de estudo e caracterização das condicionantes gerais, que 

definem o domínio de validade para a solução encontrada. 

II. Especificação do foco principal ou objetivo geral que se espera atingir. 

III. Identificação do conjunto de alternativas viáveis para a escolha. 

IV. Identificação do conjunto de critérios relevantes e construção da hierarquia. 

V. Seleção dos avaliadores para a análise do desempenho das alternativas à luz de cada 

critério para a análise da importância dos critérios à luz do foco principal. 

VI. Definição de métodos e instrumentos para obtenção dos julgamentos de valor. 

VII. Emissão de julgamentos de valor: é nesta etapa que se avalia a importância de cada 

critério e o desempenho de cada alternativa à luz destes critérios. Esses julgamentos 

são emitidos a partir de comparações par a par ou paritárias. 

VIII. Síntese dos dados obtidos dos julgamentos e análise da consistência, calculando-se 

a prioridade de cada alternativa em relação ao foco principal e avaliando a 

consistência dos julgamentos emitidos pelos avaliadores. 

IX. Análise dos resultados. 

 

 



 

987 

 

Artigos         Ciências Exatas e da Terra 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Seleção de profissionais 

A seleção tem como objetivo escolher, entre os candidatos atraídos pelo recrutamento, 

aqueles que correspondem ao perfil do cargo desejado pela empresa, “visando a manter ou 

aumentar a eficiência e desempenho do pessoal” (CHIAVENATO, 1995). Em ambos os casos, 

recrutamento e seleção, é feita uma análise de aspectos profissionais e pessoais dos 

candidatos, tendo em vista a adequação ao cargo. Portanto, quando a seleção é bem-feita, 

resultará em uma alta produtividade, retorno ao investimento dispendido, ajudando a 

empresa cumprir seus planos e objetivos. 

A seleção, quando feita adequadamente garante a entrada de pessoas de alto potencial 

e qualidade na organização, que é o objetivo de qualquer empresa, pois o lado humano da 

empresa deve apresentar coerência em termos de políticas e práticas de recrutamento e 

seleção. O alinhamento dos recursos humanos à estratégia da empresa é muito importante, 

visto que o planejamento estratégico é uma poderosa ferramenta para a construção e a 

consolidação da imagem dela. Apenas com planejamento é possível estabelecer uma 

comunicação integrada que dê consistência e potencialize a mensagem em todos os pontos 

de contato com o mercado, ele é um dos elementos mais importantes para um bem sucedido 

programa de administração de recursos humanos, é um processo pelo qual a organização 

garante o número certo e as pessoas apropriadas, no lugar certo. 

Muitas organizações diferem em complexidade de seus sistemas de seleção. Algumas 

fazem uma decisão estratégica para selecionar rapidamente e sem grandes custos e outras 

tomam uma decisão de escolher a melhor pessoa possível, tendo um elaborado e, algumas 

vezes, custoso sistema de seleção. Portanto, o processo de seleção deve ser um critério 

personalizado de trabalho, variando de empresa para empresa. 

Metodologia 

 Inicialmente foi realizado um estudo bibliográfico para obter informações necessárias 

sobre as dificuldades de contratação de profissionais da área de Tecnologia da Informação. 

Através desse estudo, foram encontrados diferentes fatores que ocasionam esse problema, 

entre eles estão, salários oferecidos pela empresa ou exigidos pelos candidatos, tecnologias 

em constantes mudanças, exigências acima do nível de mercado, dificuldades em 

conhecimentos em determinadas áreas, exigências muito específicas, falta de pró-atividade, 

entre outras. 
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Após a fase de levantamento dessas informações, foram apontados 8 critérios 

importantes baseados nas respostas encontradas desse levantamento, supondo que esses 

seriam os mais importantes para a avaliação de cada profissional, com base nas necessidades 

de um cargo, para uma determinada empresa. Para a simulação usando a técnica AHP para a 

seleção de um profissional dentre os demais, foram escolhidos 3 candidatos como 

alternativas, conforme representados na estrutura hierárquica na Figura 1. 

 

 

Figura 1.Estrutura Hierárquica em 3 níveis 

Para dar-se continuidade a simulação, é importante esclarecer a importância de cada 

critério para a contratação, conforme abaixo: 

 Formação Acadêmica: contratar profissionais com formação na área específica do cargo e em 

boas instituições de ensino aumenta as chances de que o profissional tenha um bom 

aproveitamento, apresentando mais facilidade em desempenhar seu trabalho; 

 Experiência: é importante que o profissional já ingresse na empresa apresentando os 

resultados esperados. Além disso, contratar alguém que já tem experiência na área economiza 

tempo e dinheiro com treinamentos internos; 

 Projetos: a participação em projetos é importante, pois mostra que a candidato é ou foi 

relevante para a sociedade ou para a ciência, alguns projetos são tão importantes quanto a 

experiência adquirida com o tempo na área; 
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 Publicação de Artigos: A publicação de artigos científicos ou técnicos é uma forma de 

transmitir para as empresas a sua capacidade novas descobertas que pode ter um benefício 

para problemas na empresa; 

 Cursos Adicionais: mostra compromisso do profissional que deseja agregar conhecimento e 

manter-se competitivo. Significa também que o candidato se preocupa com o 

desenvolvimento profissional; 

 Recomendação: o fato de o profissional ter obtido êxito nas experiências anteriores é um 

indicador de que ele realiza um bom trabalho e supera as metas estimadas, sendo grandes as 

chances de que ele continue se esforçando para conseguir esses bons resultados; 

 Faixa Etária: a idade conta bastante, e nesse caso, quanto maior a idade do profissional maior 

terá sido sua vivência no mundo, o que se pode contar bastante, desde que se tenha um limite 

óbvio;  

 Pretensão Salarial: esse critério tem importância para existir uma avaliação para ver quem 

pode trazer o melhor resultado por menos; 

Após os esclarecimentos da importância de cada critério para a simulação, foi inserido 

o perfil de cada profissional estabelecendo valores para os critérios de cada um, como o 

Quadro 1.1. 

 

 

Quadro 1.1.Perfil detalhado por critérios de cada profissional 

 

 Com os perfis dos profissionais definidos, a primeira etapa seria desenvolver as 

matrizes que comparam os graus de intensidade por pares em função de cada características, 

referentes aos 8 critérios adotados para o estudo. Dando prosseguimento as próximas etapas, 

foram normalizadas as matrizes e foi obtido a média de cada critério, essas médias serão 

importantes para os cálculos que darão o resultados final. Próxima etapa foi a construção da 
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matriz de comparação dos critérios. de acordo com as prioridades definidas para uma 

determinada empresa, conforme o Quadro 1.2. 

 

 

Quadro 1.2. Ordem de prioridade dos critérios 

 

Definido o nível de prioridade, as etapas que se seguem são semelhantes com as 

etapas iniciais, no entanto, as etapas são baseadas nas importâncias dos critérios, ou seja, foi 

realizada a comparação com os graus de intensidade, a normalização das novas matrizes 

geradas e a obtenção das médias desses critérios. A etapa final da técnica AHP foi a 

multiplicação das médias obtidas para se chegar no resultado. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Após a finalização de todas as etapas e de todos os cálculos necessários da técnica AHP, 

a simulação apontou que o Profissional 1 está mais adequado para o cargo indicado, conforme 

a figura 1.2. 

 

 

Figura 1.2. Gráfico do Resultado 

 

 Pode-se justificar esse resultado analisando em quais critérios o profissional 1 foi 

melhor dentre os demais candidatos ao recrutamento. O vencedor foi superior em relação aos 

outros 2 candidatos em 3 dos 5 critérios mais importantes do nosso estudo, no critério de maior 
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importância que foi formação acadêmica com peso 9, em participações de projetos com peso 7 

e em artigos publicados com peso 5, fazendo com que sua pontuação se elevasse. O candidato 

que ficou em segundo em nossa análise (profissional 3) foi melhor em experiência com peso 8, 

em faixa etária com peso 4 e em recomendação com peso 2, percebe-se que os 2 candidatos 

ganharam em 3 critérios, porém o profissional 3 foi melhor em critérios de importância menos 

em comparação aos critérios vencidos pelo profissional 1. Já o profissional 2 mostrou-se ser o 

candidato menos adequado para o cargo, já que foi melhor em apenas 2 critérios, em cursos 

adicionais com peso 6 e em pretensão salarial com peso 3. 

CONCLUSÕES 

 Este artigo apresentou um estudo mostrando através de uma simulação, a utilização da 

técnica AHP como forma de apoio a tomada de decisão na contratação de um profissional da 

área de Tecnologia da Informação. 

 É importante ressaltar que o presente trabalho consiste em uma simulação, de forma que 

os resultados não podem ser generalizados para todos os cargos ou todas as empresas, pois as 

necessidades das empresas, geralmente, mudam e consequentemente, os critérios serão 

diferentes e/ou terão outros níveis de prioridades e que também, só foram analisados critérios 

técnicos, não podendo garantir um ótimo caráter pessoal do candidato, a não ser que possa ser 

incluído como um critério a ser avaliado.   No entanto, o uso da técnica para essa necessidade 

pode dar uma maior agilidade e uma menor preocupação para a etapa de seleção de pessoas 

para contratação, podendo ser até generalizada para qualquer tipo de área do cargo. 

 Para validar o alcance e a eficiência do resultado nesse estudo, poderiam ser realizados, 

como trabalhos futuros, estudos de caso múltiplos em várias empresas. Desse modo, seria 

possível confirmar a importância e a utilidade de usar a técnica AHP para a contratação de 

pessoas baseados nos critérios levantados para a necessidade do cargo e/ou da empresa. 
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RESUMO: No mundo atual os tipos de produção de energias são, em sua maioria, muito 

poluentes e degradam o meio ambiente. A busca por energias não poluentes tornou-se a 

principal linha de pesquisa junto às energias alternativas, porque são abundantes na natureza e 

não degradam o meio ambiente, como por exemplo, a Fotovoltaica (FV). O nordeste brasileiro 

é uma região promissora nesse tipo de geração de energia, devido a grande incidência de 

irradiação solar. Bacabal, cidade central do Maranhão, encontra-se em uma boa localização em 

relação à Linha do Equador o que a torna favorável para o estudo de energia solar. Mostra-se 

neste trabalho a analise da possível implantação de um sistema FV no Instituto Federal do 

Maranhão (IFMA) e escolas Estaduais de Bacabal. Comprovando-se, com gráficos e tabelas 

simulados em plataformas nacionais, a viabilidade e a eficiência desta forma de obtenção de 

energia, bem como a contribuição para a preservação do meio ambiente com a não emissão de 

dióxido de carbono (CO2), quando se deixa de usar as energias advindas de hidrelétricas.  

Palavras–chave: energias alternativas, solar, nordeste, viabilidade. 

 

PHOTOVOLTAIC ENERGY INTEGRATED DISTRIBUTION NETWORK: ECONOMY 

AND SUSTAINABILITY FOR IFMA AND STATE SCHOOLS BACABAL - MA 

ABSTRACT: In today's world the types of energy production are mostly very clean and degrade 

the environment. The search for clean energy has become the main line of research with 

alternative energy, because they are abundant in nature and do not degrade the environment, 

such as the Photovoltaic (PV). The Brazilian Northeast is a promising region in this type of 

power generation due to high incidence of solar radiation. Bacabal, central city of Maranhão, 

is in a good location in relation to the equator which makes it favorable for the study of solar 

energy. It is shown in this work to analyze the possible deployment of a PV system at the 

Instituto Federal of Maranhão (IFMA) and State schools in Bacabal. Proving up with graphics 

and simulated tables on national platforms, the viability and efficiency of this way of obtaining 

energy, and the contribution to the preservation of the environment with no carbon dioxide 

(CO2) when it leaves to use the energies that come from hydropower. 

KEYWORDS: alternative energy, solar, northeast, feasibility. 

 

INTRODUÇÃO 

A maior parte da energia gerada no mundo hoje vem de combustíveis fósseis, o que 

contribui para a produção de gases poluentes que agridem a atmosfera do Planeta (REN21, 

2016). A comunidade científica busca formas alternativas de energias limpas e não poluentes, 

como a eólica e a fotovoltaica (IEA/OECD, 2016). A vantagem desses tipos de energias em 
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relação às fósseis é que são duráveis, renováveis e não agridem a natureza, pois ela mesma as 

produz. 

Atualmente os maiores produtores de energia FV no mundo são: China, Japão, USA e 

Alemanha. Destes, a Alemanha se destaca como uma das maiores potências na produção de 

energia fotovoltaica no mundo (IRENA, 2016), o que foi possível devido às políticas de 

incentivo do governo alemão que subsidia a implantação dos sistemas FV nas residências que 

aderem a esse tipo de energia. Além disso, o superávit gerado por cada residência é vendido a 

preço de mercado para as concessionárias (RODRIGUES, 2016). 

O Brasil tem grandes incidências de irradiação solar durante todo o ano, para se 

comparar com a Alemanha, aponta-se que a região com menor incidência solar no Brasil 

supera a região com maior incidência solar na Alemanha (REN21, 2016). Estudos indicam que 

o país tem uma média anual de radiação no território nacional entre 1.642 e 2.300 

KWh/m2/ano. E que essa radiação é muito mais do que suficiente para tornar o Brasil 

autossustentável em energia elétrica, para se ter uma ideia, com apenas 1% dessa energia 

gerada, toda a demanda brasileira por eletricidade poderia ser atendida (MILLIKAN, 2012). 

Portanto, um estudo da viabilidade de implantação de sistemas FV para o IFMA, torna-

se relevante para a conscientização da população bacabalense, maranhense e seus gestores da 

importante oportunidade de se tornarem autossustentáveis com a geração de energia elétrica e 

contribuírem para a conservação do meio ambiente deixando de usar a energia advinda de 

hidrelétricas e assim não contribuindo com a emissão de CO2 na atmosfera do Planeta. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Foram feitas pesquisas na literatura disponível na internet para aprofundamento do 

assunto em questão. 

Foram coletados dados no IFMA e escolas Estaduais de Bacabal, tais como: consumos 

mensal e anual com energia elétrica, gastos monetários mensal e anual com energia elétrica, 

tarifa local do kWh, impostos sobre o consumo de eletricidade e o espaço em metros quadrado 

do telhado. Com os dados foram feitas simulações em plataformas nacionais especializadas em 

energia FV (CRESESB/CEPEL, AMÉRICA DO SOL/IDEAL), plotando-se gráficos e tabelas 

com: consumo de energia elétrica com e sem o sistema FV, custo benefício, tempo para que o 

investimento feito fosse pago, uma projeção para os próximos 25 anos e a quantidade de CO2 

que deixaria de ser emitido. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A cidade Bacabal, localizada na região central do Maranhão, encontra-se a 4,29º de 

latitude e a 44,49º de longitude. Portanto, é uma cidade promissora para a produção de energia 

FV, pois os dados comprovam que os módulos tanto com uma inclinação de 4º ou na horizontal 

são capazes de produzir a mesma média de 4,90 kWh/m2.dia (CRESESB/CEPEL, 2016), o que 

está acima da média que se consegue captar na região mais ensolarada da Alemanha ((REN21, 

2016). 

 

Tabela 1. Cálculo da radiação solar incidente na cidade de Bacabal/MA durante um ano e das 

médias anuais de acordo com as inclinações, em graus, dos módulos fotovoltaico destacando-

se o mínimo e o máximo de cada ângulo. Simulado pela plataforma nacional 

CRESESB/CEPEL. IFMA, 2016. 

 

Radiação solar é um termo utilizado para se referir à forma de transferência da energia 

vinda do Sol com a propagação de ondas eletromagnéticas. Por exemplo, ao falar em 100 

kWh/m2 de irradiação significa que foram captados 100 quilowatts de radiação em um hora por 

metro quadrado (AMERICA DO SOL/IDEAL, 2016). 

Na Figura 1, pode-se observar a comparação do consumo mensal com a instalação de um 

sistema FV e sem um sistema FV, bem como os créditos gerados que irão aparecer somente 

quando o sistema gerar mais energia do que for consumida no mês e serão usados para 

compensar o consumo da rede nos meses subsequentes. 
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Figura 1. Consumo de eletricidade do IFMA e escolas Estaduais de Bacabal e energia que 

poderia ser gerada por um sistema FV conectado à rede de distribuição, sendo a fornecida pela 

rede a diferença entre a total consumida e a gerada pelo sistema FV. Simulado no AMÉRICA 

DO SOL/IDEAL. 
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A Tabela 2, mostra o custo para a instituição e sua contribuição para a preservação do 

meio ambiente com a quantidade de gás, nocivo, CO2 que deixaria de ser emitido para a 

atmosfera do Planeta.  

Tanto o IFMA como as duas escolas Estaduais possuem uma área total de seus telhados 

bem maior do que a área necessária para implantar um sistema FV que supra suas necessidades 

com eletricidade, ou seja, a quantidade de energia gerada poderia ser bem maior do que a 

demanda. Porém, tem-se que levar em consideração o que diz a resolução da ANEEL (2015), 

que limita a geração de energia solar pelas residências no Brasil. 

 

Tabela 2. Características do sistema fotovoltaico que poderia ser implantado na área do telhado 

do IFMA e escolas estaduais de Bacabal, destacando-se o custo estimado do investimento e a 

quantidade de CO2 que deixaria de ser emitida por ano. Simulado por AMÉRICA DO 

SOL/IDEAL. IFMA, 2016. 

Capacidade do sistema FV implantado com 163 kWp de potência 

Consumo anual da rede elétrica (IFMA) 40,72 MWh 

Consumo anual da rede elétrica (Ceará) 10,6 MWh 

Consumo anual da rede elétrica (Lêda) 8,9 MWh 

Custo estimado do sistema (IFMA) R$ 970.830,00 

Custo estimado do sistema (Ceará) R$ 300.105,00 

Custo estimado do sistema (Lêda) R$ 261,430,00 

Emissões de CO2 anual evitada (IFMA) 61,64 ton/a 

Emissões de CO2 anual evitada (Ceará) 15,05 ton/a 

Emissões de CO2 anual evitada (Lêda) 13,76 ton/a 

 

Instalando-se um sistema FV com a potência de 163 kWp, o IFMA teria uma economia 

em sua conta de eletricidade, haja visto que a cada ano, deixaria de pagar à distribuidora por 

aproximadamente 211,18 MWh que passariam a ser produzidos pelo seu gerador FV e as 

escolas Estaduais seguem o mesmo padrão de economia energética. 

Como mostra a Figura 2, o custo benefício da implantação de um sistema FV para o IFMA 

e as duas Escolas são evidentes. Esse dinheiro economizado poderia atender outras 

necessidades que as instituições tem hoje, devido a grande crise financeira que o país atravessa 

nos dias atuais. 
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Figura 2. Projeções de como seria o custo benefício com eletricidade para os próximos 

25 anos de um sistema FV implantado no IFMA e escolas Estaduais de Bacabal, com uma 

taxa de 9,6% de aumento anual. 
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Países, como a Alemanha, mostraram para o mundo que o investimento em energias 

renováveis pode superar as fósseis, beneficiando a população e o meio ambiente em geral. 

Porém isso só foi possível devido às políticas públicas que incentivaram as pessoas a usarem 

seus telhados como suportes dos módulos FV e pelo subsídio do governo. Pelos dados deste 

estudo, mostrou-se que essa realidade pode acontecer no Brasil, e assim, o país pode ser inserido 

no cenário mundial de energia FV e contribuir para conservação do meio ambiente. 

 

CONCLUSÕES 

Para atender a demanda de eletricidade do IFMA – campus Bacabal, estima-se que o 

sistema gerador de energia FV precisaria ter uma potência de 163 kWp, o preço médio de um 

gerador fotovoltaico deste porte no mercado atual é de aproximadamente R$ 970.830,00. 

Todavia, considerando-se que a média mensal paga por esta instituição pelo consumo de energia 

elétrica é de R$ 14.986,00, todo o investimento seria pago somente com o valor que se deixaria 

de pagar para a concessionária, atualmente, com seu consumo de eletricidade em apenas 5,4 

anos. Além disso, segundo a projeção para os próximos 25 anos, o campus teria uma despesa 

total (investimento com o sistema FV e o consumo remanescente da rede) de R$ 1.794.041,00 

e sem o sistema FV o gasto seria de R$ 7.069.774,00, ou seja, com o uso de energia solar a 

economia seria de R$ 5.275.732,00. As duas escolas estaduais, aqui estudadas, seguiriam a 

mesma linha de raciocínio. E vale lembrar que, em geral, a durabilidade de um sistema FV é de 

30 a 40 anos. Assim, pode-se concluir que seria viável, vantajoso economicamente, sustentável 

e beneficente ao meio ambiente a implantação de um sistema FV nestas instituições. 
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RESUMO: Este artigo discorre sobre a utilização do Calc, software gratuito de planilhas 

eletrônicas, no processo ensino-aprendizagem de propriedades operatórias das matrizes 

antissimétricas. Tem como objetivo apresentar uma proposta de objeto de aprendizagem dessas 

matrizes, visando uma conexão com o ensino dos números complexos. Para tanto, analisou-se a 

abordagem desses conteúdos nos livros didáticos, a possibilidade de relacionar os números 

complexos ao estudo de matrizes e a capacidade do Calc em demonstrar propriedades e resolver 

operações envolvendo matrizes. Constatou-se, inicialmente, a ausência do estudo de matrizes 

antissimétricas e a inexistência de conexões entre estas e os números complexos na maioria dos 

livros didáticos do ensino médio, apesar de ser possível fazê-la, o que leva a justificativa deste 

trabalho. A partir dessa atestação, propõe um objeto de aprendizagem construído no Calc que 

trata sobre as propriedades comutativa, fechamento e associativa da adição e da multiplicação de 

matrizes, constituindo-se em um meio que possibilita a relação entre conceitos matemáticos 

apresentados na segunda e terceira séries do ensino médio. Por fim, com a análise dos dados 

colhidos a partir da experimentação do objeto de aprendizagem por sessenta alunos participantes, 

foram validadas as hipóteses da pesquisa, legitimando mais um caso de aplicação de planilhas 

eletrônicas para fins educacionais e contribuindo na discussão do uso de tecnologias digitais na 

educação. Ademais, propõe a elaboração de sequência didática sobre o estudo de números 

complexos a partir de planilhas eletrônicas.  

Palavras–chave: calc, ensino-aprendizagem, números complexos, objeto de aprendizagem  

 

STUDYING PROPERTIES OF ANTISYMMETRICAL MATRICES IN ELECTRONIC 

SPREADSHEETS 
 

ABSTRACT: This article discusses the use of the Calc, free software of electronic spreadsheets, 

in the teaching-learning process of operative properties of the antisymmetric matrices. It aims 

to present a proposal for learning object of these matrices, seeking a connection with the 

teaching of complex numbers. For this, analyzed the approach of such content in textbooks, the 

possibility to relate the complexes and matrices and Calc's ability to demonstrate properties and 

solve operations involving matrices. It was observed initially, the lack of study of antisymmetric 

matrices and the lack of connections between them and the complex numbers in most high 

school books, although you can do it, which leads to justification of this investigation. From this 

certification, proposes a learning object built in Calc which deals with commutative property, 

closure and associative of addition and multiplication of matrices, constituted in a way that 

allows the relationship between mathematical concepts presented in the second and third 

grades of high school. Finally, with the analysis of data collected from the application of learning 

object for sixty students participating, the hypotheses of the study were validated, legitimizing 

more a case of application of electronic spreadsheets for educational purposes and contributing 

to the discussion of the use of digital technologies in education. Furthermore, it proposes the 
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elaboration of didactic sequence on the study of complex numbers from electronic 

spreadsheets. 

KEYWORDS: calc, complex numbers, learning object, teaching-learning 

 

INTRODUÇÃO 

Esta pesquisa revela sua importância na pretensão de contribuir para o processo ensino-

aprendizagem de Matemática no ensino médio, em particular, para o estudo de matrizes 

antissimétricas e a sua relação com os números complexos. Este conteúdo faz parte do currículo da 

terceira série e, tradicionalmente, é introduzido de maneira dissociada de demais conceitos 

matemáticos, geralmente se associa a polinômios, retomando dificuldades operatórias e de 

abstração do oitavo ano do ensino fundamental. Isso tem provocado nos alunos dificuldades de 

aprendizagem, além de serem relativamente raros os registros de experiências em sala de aula nas 

quais os discentes desenvolvem a habilidade de estabelecer relações, conexões e integração entre 

diferentes campos da Matemática e conhecimentos tecnológicos – competência apontada pelas 

Orientações Curriculares para o Ensino Médio (BRASIL, 2006). Sendo assim, surge naturalmente 

o seguinte questionamento: como relacionar o conceito de matrizes antissimétricas e suas 

propriedades operatórias a outros conceitos matemáticos, em particular, aos números complexos? 

Considerando que as matrizes, assim como as planilhas eletrônicas, são representadas por 

tabelas, surge a hipótese de que as operações com matrizes podem ser facilmente apresentadas 

utilizando-se dessas, em particular, do software Calc, aplicativo de planilhas eletrônicas do 

LibreOffice, um programa gratuito. Mas, é possível representar um número complexo como um 

caso especial de matriz? A partir deste questionamento, faz sentido indagar também sobre a 

possibilidade de abordar esses assuntos a partir da utilização de planilhas eletrônicas, permeando 

assim a discussão das tecnologias digitais aplicadas à educação. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Em alusão aos passos metodológicos da Engenharia Didática33, nesta pesquisa 

analisaram-se preliminarmente, a partir de realização de revisão bibliográfica, as abordagens 

nos livros didáticos sobre matrizes antissimétricas e números complexos e se estabeleceu 

relação entre esses conteúdos; verificaram-se, ainda, as ferramentas disponíveis no Calc para 

lidar com matrizes, procurando desenvolver objetos de aprendizagem. Em seguida, na etapa de 

concepção e análise a priori, foram estabelecidas as variáveis didáticas, globais e locais, e, a 

partir dessas, iniciou-se elaboração de objeto de aprendizagem (OA) desenvolvido no Calc.  

                                                           
33 Uma metodologia de pesquisa em didática, segundo Machado (2010). 
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Na terceira etapa, a experimentação, com objetivo de verificar as ponderações 

levantadas na etapa anterior, foi aplicada, no laboratório de informática, a um grupo de 60 

(sessenta) alunos da segunda série do ensino médio, do Instituto Federal de Alagoas Campus 

Penedo, a atividade que consta do OA e um questionário de avaliação. 

Na última etapa da pesquisa, que se apoiou sobre os dados obtidos durante a etapa de 

experimentação, analisaram-se os registros de ocorrências e respostas dos alunos, tanto das 

atividades do OA quanto do questionário de avaliação do experimento, que caracterizaram a 

generalização local e permitiu validação dos objetivos da pesquisa. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Concluída a fase inicial desta pesquisa, na qual foram analisados os livros de Dante 

(2013), Iezzi (2013), Souza (2013) e Leonardo (2013) – quatro dos seis livros didáticos 

aprovados pelo Programa Nacional do Livro Didático (PNLD 2015), que representam cerca de 

73% dos livros de Matemática do ensino médio distribuídos nas escolas públicas do país –, 

pôde-se observar que esses autores trazem basicamente a mesma abordagem sobre matrizes e 

nenhum deles relaciona esse conteúdo aos números complexos.  

Apenas um dos quatro autores analisados, Leonardo, define matriz antissimétrica, mas 

somente para fins de classificação de algumas matrizes nos exercícios, ou seja, nenhum deles 

apresenta as propriedades operatórias das matrizes antissimétricas nem tampouco as relaciona 

com os números complexos. 

No volume 3 dessas obras, os autores abordam as diversas formas de representar os 

números complexos, articulando bem esse conceito com a trigonometria, as transformações 

lineares (rotação, translação, dilatação, contração e inversão) e os polígonos regulares.  Além 

disso, trazem ao longo de seus textos conexões com a história da Matemática e aplicações em 

outras áreas do conhecimento, principalmente na engenharia. Entretanto, nenhum desses 

autores relaciona ou faz menção à representação de números complexos por matrizes 

antissimétricas, nem tampouco faz conexões entre as operações e propriedades destas com 

aqueles.  

Assim, esse resultado inicial ressalta a relevância desta pesquisa em propor uma forma 

alternativa de estudo do conjunto das matrizes antissimétricas para uma posterior associação ao 

conjunto dos números complexos. Proposta em tese coerente, pois se percebeu, da análise 

preliminar, que esses dois conteúdos são representações de um mesmo conceito matemático. 

Por outro lado, constatou-se suficiente a capacidade do Calc em operar com matrizes, utilizando 



 

1004 

 

Artigos         Ciências Exatas e da Terra 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

as fórmulas MATRIZ.MULT, TRANSPOR, MATRIZ.INVERSO, MATRIZ.UNIDADE e 

MATRIZ.DETERM, que determinam a matriz produto, a transposta, a inversa, a identidade e 

o determinante, respectivamente. Portanto, os primeiros resultados corroboraram com o 

objetivo principal desta pesquisa. 

Ainda da análise das ferramentas do Calc, registrou-se a possibilidade de o próprio aluno 

construir as fórmulas para realizar as operações com matrizes, daí a hipótese de criar situações 

didáticas para o aprendizado de algoritmos relacionados às operações e propriedades de 

matrizes e de números complexos. Pois, ao construir fórmulas nas planilhas, o aluno tem a 

oportunidade de organizar o pensamento e desenvolver seu raciocínio lógico. 

Ademais, o Calc permite a correção das operações a partir de fórmulas e da formatação 

condicional, constituindo-se numa calculadora de matrizes e, consequentemente de números 

complexos. Essas fórmulas sugerem outra hipótese, que o assunto pode ser tratado nas planilhas 

eletrônicas para além de uma introdução. 

Considerando os resultados da análise bibliográfica e das ferramentas do Calc, elaborou-

se um OA34, constituído das seguintes planilhas: 0 Introdução, com informações de como se 

deve proceder para concluir a atividade; 1 Matrizes, que traz alguns conceitos básicos sobre 

matrizes 2x2, as definições de matriz quadrada, matriz nula, identidade, transposta e oposta;  2 

Exemplos, traz exemplos de matrizes especiais, com o objetivo de os alunos identificarem e 

registrarem os padrões e regularidades observados e, a partir desses, conceituarem algumas 

dessas matrizes; 3 Adição, trata sobre adição de matrizes antissimétricas 2x2 e suas 

propriedades; 4 Multiplicação, versa a multiplicação de matrizes antissimétricas e suas 

propriedades; 5 Caderno de anotações, destinado para anotações de conclusões, dúvidas, 

críticas e sugestões dos alunos, contendo também o link para acesso ao questionário de 

avaliação do experimento.  

 

                                                           
34 Disponível para download em: <http://matrizesecalc.blogspot.com.br>. 
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Figura 1. Planilha 2 Adição de matrizes antissimétricas. IFAL, 2016. 

Por fim, das anotações, da compilação das respostas das atividades que constam do OA e 

das repostas do questionário de avaliação do experimento, obteve-se que: 

 apenas 80% dos alunos haviam utilizado software de planilhas eletrônicas 

anteriormente; 

 50% avaliou a sua experiência com o OA apresentado como de uso fácil e 

descomplicado; 

 50% encontrou algumas dificuldades; 

 nenhum aluno avaliou o OA como de uso difícil e complicado; 

 após a atividade, 94% disseram saber reconhecer matriz nula, identidade, simétrica, 

antissimétrica e apresentar a transposta e oposta de uma matriz dada; 

 68% conseguiu identificar que a soma (ou produto) de matrizes antissimétricas 

também é uma matriz antissimétrica (propriedade do fechamento); 

 75% conseguiu identificar as propriedades comutativa e associativa da adição e da 

multiplicação de matrizes antissimétrica; e 

 98% acham que praticando um pouco mais nas planilhas eletrônicas dadas, seria 

possível responder com certeza todas as atividades do OA e do questionário. 

Estes resultados tornaram-se importantes para a correção, aperfeiçoamento e validação 

das hipóteses desta pesquisa, que resultou na redação deste artigo, na criação de um blog 
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Matrizes e Cal (http://matrizesecalc.blogspot.com.br) para a divulgação do OA sobre o estudo 

de propriedades de matrizes antissimétricas em planilhas eletrônica e a disponibilidade para 

download desse recurso educacional aberto, que pode ser copiado, utilizado, reutilizado, 

editado e alterado para fins educacionais. 

 

CONCLUSÕES 

Tendo em vista os resultados desta pesquisa, conclui-se que as planilhas eletrônicas do 

Calc servem de oficina para construção de objetos de aprendizagem de matrizes e de números 

complexos; permitem articular esses conhecimentos e aliar a abordagem tradicional ao uso de 

recursos tecnológicos tão presentes no dia a dia dos alunos; e convidam os professores de 

Matemática à investigação de novas práticas de ensino. 

Desse modo, espera-se que este OA possa ser utilizado e aperfeiçoado por outros 

professores. Ao passo que se propõe a elaboração de outros objetos envolvendo planilhas 

eletrônicas e, por conseguinte, a elaboração de sequência didática alternativa para o ensino de 

números complexos a partir de matrizes antissimétricas. 

Por fim, embora o Calc tenha se demostrado suficiente para atender aos objetivos, vale 

ressaltar que o professor pode, sem maior esforço, utilizar este OA em outros programas de 

planilhas eletrônicas, no Excel, por exemplo, caso seja conveniente. Contudo, a construção e 

aplicação deste objeto no Calc, além de não apresentar custo financeiro, demostrou-se uma 

experiência exitosa no uso dessa tecnologia voltada à Educação. 
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RESUMO: Este trabalho objetivou investigar as possíveis demandas de empregos para 

egressos do Curso de Licenciatura em Computação do IFTO/campus Porto Nacional, nas áreas 

de atuação do Curso. A metodologia utilizada foi descritiva, quantitativo-qualitativo, utilizando 

de entrevistas com empresas de diversos segmentos, com questões que levantavam a 

necessidade de profissionais na área da educação ou na área técnica de Tecnologia da 

Informação (TI). O objeto da pesquisa se fez por questionários aplicados em oito instituições, 

sendo que destas, seis foram respondentes. Conclui-se que as necessidades de TI são demandas 

recorrentes no município, e que o egresso tem suas atividades reconhecidas por estas 

instituições, no entanto, em sua maioria, suas necessidades são para as áreas técnicas dos cursos 

de Computação. 

Palavras–chave: computação; empresa; egresso 

 

Study about the potentiality and availability of jobs for graduates of the 

Bachelor Course in Computing : a search in institutions of Porto Nacional 

city, state of Tocantins, Brazil. 
 

ABSTRACT: This study aimed to investigate the possible demands of jobs available for 

graduates of the Bachelor Course in Computing from IFTO  campus Porto Nacional, in the 

areas of the course activities. The methodology used was descriptive, quantitative and 

qualitative, using interviews with company managements from various segments, with 

questions that raised the need for professionals in education or in the technical area of 

Information Technology (IT). The research instrument was made through questionnaires in 

eight institutions, six of these did answer them. The conclusion is that IT needs are recurring 

demands in the municipality, and the graduate professionals have their activities recognized by 

these institutions. However, in most cases, their needs are centered on the technical areas of 

computing courses. 

Keywords: computing; company; gratuate professionals 

 

INTRODUÇÃO 

Este trabalho apresenta um estudo/pesquisa acerca da possibilidade/disponibilidade de 

empregos para alunos egressos do curso de Licenciatura em Computação do Instituto Federal 

de Educação, Ciências e Tecnologias do Tocantins – IFTO campus Porto Nacional, tendo em 

vista que esta é uma área de atuação de recente implementação no município e datada de 

2010 segundo o Projeto Pedagógico do Curso (PPC 2015). 

mailto:jadson.c.serpa@gmail.com
mailto:elvispert@ifto.edu.br
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Sobre o curso de Licenciatura em Computação do IFTO campus Porto Nacional, foi 

observado inicialmente uma preocupação recorrente por parte dos alunos do curso, onde os 

mesmos se depararam com o desconhecimento de ofertas de empregos para este profissional 

no município.  

De acordo com a Coordenação de Registros Escolares (CORES) do IFTO, desde o 1º 

semestre de 2014 (ano de formação da primeira turma do curso) até o segundo semestre de 

2015, apenas 33 alunos conseguiram concluir o curso. A partir dessa conjuntura, surgiu a 

seguinte questão? Após a conclusão do curso, quais perspectivas o mercado de trabalho local 

proporcionará a este profissional formado? 

Segundo o Projeto Pedagógico do Curso (PPC 2015, p.15) que trata do aluno egresso, o 

mesmo discorre que, “No âmbito educacional, o profissional Licenciado em Computação 

estará habilitado a trabalhar no campo propondo mecanismos que desenvolvam nos discentes 

as competências e habilidades desejadas [e que] o curso atenderá várias demandas: a do 

espaço educacional/escolar e de demais espaços da sociedade”. Este documento afirma que 

“O curso de Licenciatura em Computação contempla em sua matriz curricular conhecimentos 

específicos da área da licenciatura e da área técnica computacional. Dessa forma, busca 

formar um profissional capacitado para atender à formação em computação na área 

educacional”. Julga-se ainda que este curso abrangerá desde a formação especializada de 

educadores na área computacional até a formação de profissionais, que por opção queiram 

atuar no mercado de trabalho com atividades específicas da área: programação de softwares, 

análise de sistemas entre outras habilidades que possam ser desenvolvidas. (PPC 2015). 

O objetivo geral do trabalho é identificar as demandas de empregos para este profissional 

no município de Porto Nacional e região. Os objetivos específicos são:  

 Identificar as possíveis áreas de atuação e de interesse do Licenciado em Computação; 

 Identificar as instituições (públicas ou privadas) que possam disponibilizar 

oportunidades de emprego para profissionais em Tecnologia da Informação (TI) 

situadas em porto nacional; 

 Verificar possibilidades empregatícias para este profissional; 
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MATERIAL E MÉTODOS  

A pesquisa foi realizada através da ferramenta Google Forms35, do pacote de Casa e 

Escritório do Google. Foi enviada uma carta/mensagem aos destinatários com a descrição da 

pesquisa e um Link contendo o questionário a ser aplicado. Apesar desta pesquisa ter sido 

realizada em uma ambiente web, as instituições selecionadas foram anteriormente 

contatadas via telefone, nos casos de empresas fora do âmbito municipal (mas dentro da 

região de Porto Nacional), e visitadas às suas instalações nos casos das instituições situadas 

dentro do município. Através deste primeiro contato, foram recolhidos os endereços de e-

mail dos destinatários e enviados o Link da pesquisa. 

Quanto à classificação desta pesquisa, pode ser definida como descritiva e exploratória. 

Quanto aos meios, a pesquisa foi bibliográfica, documental e de campo. Quanto à investigação 

foi de caráter documental. 

O Universo da Pesquisa/População Amostral foram as Instituições públicas e privadas 

do Município de Porto Nacional e região. Sabendo que, o tamanho da População Amostral 

segundo Econodata (2016) foi de 1597 Instituições/Empresas, como uma margem de erro de 

30%, e de nível de confiança de 90%, o tamanho da amostra foi calculada em 8 empresas nas 

quais este questionário foi aplicado. 

Há que se dizer que, quando observadas as características destas empresas, algumas 

observações foram feitas: 

 Os segmentos de maior expressão são de comércios e varejos de pequeno porte, e não 

possuem áreas de atuação observáveis para o Licenciado em Computação, ou mesmo o 

profissional em TI; 

 As instituições de âmbito público, ou mesmo os contratos destas são regidas a partir de suas 

sedes administrativas. Exemplos disto são os colégios estaduais e municipais, que recebem 

administração de seus contratos a partir da Secretaria Municipal de Educação (Município); 

Delegacia Regional de Ensino (Estado) e Prefeitura Municipal de Porto Nacional. Observou-se 

também que os demais contratos são regidos em âmbito Estadual, como por exemplo, a saúde, 

que é regida pela Secretaria de Saúde do Estado do Tocantins (SECAD), com sede em palmas. 

O universo da pesquisa foi constituído de oito (8) Instituições públicas e/ou privadas 

localizadas no município de Porto Nacional – TO e região, considerando que duas (2) não 

retornaram respostas ao questionário. 

                                                           
35Google Forms. Disponível em: https://www.google.com/forms/about/ 
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Tabela 2. Universo da pesquisa. SERPA (2016) 

Nº Empresa/Instituição Tempo de atuação (anos) 
1 R7 Sistemas 9 

2 ITPAC Porto 1 

3 Fertilizante Tocantins Ltda. 13 

4 Secretaria Municipal de Educação 3 

5 Diretoria Regional de Educação 18 

6 Prefeitura Municipal de Porto 
Nacional 

140 

 

Foram enviados um total de 8 questionários via e-mail, no período de 31 de março de 

2016 a 17 de maio de 2016. Foi utilizado um roteiro de onze (11) perguntas estruturadas e 

subdivididas em três (3) seções, onde, na primeira seção continha cinco (5) questões; a 

segunda seção continha quatro (4) questões; e a última seção continha duas (2) questões. A 

primeira seção continha o rótulo: “1ª ETAPA - IDENTIDADE DA INSTITUIÇÃO/EMPRESA 

PESQUISADA”, a segunda seção continha o rótulo: “2ª ETAPA - PERFIL DO LICENCIADO EM 

COMPUTAÇÃO/POSSIBILIDADE DE ATUAÇÃO”, e a última seção continha o rótulo: “3º ETAPA 

- NECESSIDADES E/OU DIFICULDADES EMPREGATÍCIAS NA EMPRESA”.  

Através deste processo, os dados foram analisados e tabulados objetivando atender aos 

objetivos deste trabalho. Foram utilizadas as ferramentas: Microsoft Excel 2013 para geração 

de gráficos e o Microsoft Word 2013 para o texto e geração de Tabelas e Quadros. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Tendo em a pesquisa e suas características (métodos), bem como as 

Instituições/Empresas, tendo em vistas que são de diferentes segmentos, setores, áreas de 

atuação, e que possuem características próprias, a Figura 1 apresenta as possíveis áreas de 

atuação do Licenciado em Computação nas instituições do município e região: 
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Figura 35. Áreas de atuação para o Licenciado em Computação. SERPA (2016) 

 

Observa-se através da figura que metade dessa amostra pertence a área da educação, 

no entanto, o setor de indústria vem sendo um dos grandes destaques para o município e 

região, principalmente com a chegada de empresas de grande porte em todo o Estado do 

Tocantins. 

A Figura 2 aponta as áreas de atuação de maior necessidade para o município e que este 

profissional possa atuar. O Administrador de Banco de Dados é a principal função em que o 

profissional possa atuar. As ações desse profissional, como as demais, são contempladas no 

aprendizado do estudante durante o curso. Nota-se que é uma área específica, diferente do 

Professor/Instrutor de TI, que pode abranger diversas áreas técnicas.  

Quanto a opção Professor/Instrutor de TI da Figura 2, apresentou baixo índice de 

oportunidades de empregos para o profissional em Licenciatura em Computação, apesar de a 

50%

0%

16%
0%

17%

17%

Qual área de atuação/segmento da empresa?

Educação Saúde

Serviços Comércio

Indústria Outros

0

2

4

6

Qual área o Licenciado em Computação pode atuar na Empresa? 

Professor/Instrutor de TI

Administrador de Banco de Dados

Programador de Sistemas

Manutenção de Computadores

Suporte em TI

Figura 36. Áreas em que o Profissional pode atuar na Instituição. SERPA (2016). 
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maioria da amostra (Figura 1) se declarar da área da educação. Isso se deve ao fato da 

disciplina de informática não compor as grades curriculares das escolas, da decadência dos 

recursos materiais, como por exemplo, o mau funcionamento dos laboratórios de informática, 

ou pelo fato dos desvios de função, que é quando as vagas são ocupadas por profissionais de 

outra área. 

A Figura 3 apresenta maior índice das respostas, em que as soluções de TI são a tendidas 

pela própria empresa, sendo um fator positivo para o profissional, pois as necessidades são 

solucionadas em seu ambiente organizacional. Os demais atendimentos são realizados por 

autônomos, ou seja, profissionais sem vínculo com a empresa. 

Nos dias atuais, a maioria das empresas, considerando também as instituições públicas 

(saúde, educação, previdência e assistência social), principalmente as que possuem as 

características que se enquadram nesta pesquisa, se utilizam de sistemas computadorizados para 

realizarem suas operações de gerenciamento de informações ou banco de dados, sendo, 

portanto, necessários operadores, administradores, desenvolvedores, além também de suporte 

técnico em geral. De acordo com Cardoso e Castells (2005, p. 17), “pode-se dizer que, 

atualmente, as áreas que envolvem gestão social em geral, estão largamente dependentes da 

capacidade de organizar a sociedade para captar os benefícios do novo sistema tecnológico 

(baseado em redes), enraizado na microelectrónica, nos computadores e na comunicação 

digital, com uma ligação crescente à revolução”. Igualmente, todas as instituições desta 

pesquisa declararam necessidades de um profissional de TI em seu ambiente de trabalho. 

 

 

 

Própria Empresa

83%

Terceirada

0%
Outros

17%

As necessidades/soluções de TI na empresa, são atendidas por/pela:

Figura 37.Necessidade de TI na Instituição. SERPA (2016) 
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CONCLUSÃO  

Conclui-se que as áreas que possuem a computação como atividade-meio e atividade-

fim, possuem maiores retornos para o profissional em Licenciatura em Computação neste 

município. Todas as instituições responderam positivamente ao profissional em Licenciatura 

em Computação, ou seja, todas as respostas (100%) declararam haver setores em que o 

profissional possa atuar, considerando suas áreas de atuação. Entretanto o 

Professor/Instrutor de TI, reconhecida como a principal área de atuação deste profissional 

segundo PPC do curso, não obteve resposta satisfatória para os egressos deste curso. 

Contudo, é importante ressaltar que essas áreas são elencadas devido a um estudo, de 

acordo com a construção do PPC do curso e que são diretamente ligadas às disciplinas 

ministradas, com suas respectivas cargas horárias. Cabe ao egresso ter adquirido 

conhecimento necessário para tornar jus cada área de atuação, o que definirá seu perfil para 

o mercado de trabalho. 
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RESUMO: Nas últimas décadas tem aumentado muito a preocupação da sociedade na 

conservação ao meio ambiente. As indústrias são responsáveis por toneladas de resíduos, sendo 

a grande maioria nociva ao meio ambiente. Dentre esses resíduos nocivos, os principais são os 

de origem química, como os benzenos. Nesse contexto, o objetivo deste estudo foi avaliar a 

adsorção de benzeno em carbono ativado, proveniente do lodo de Estações de Tratamento de 

Esgotos – ETEs, da estação do Baldo em Natal - RN. Foi realizado um estudo cinético 

utilizando uma solução de 50 mL de benzeno, 1000 mg.L-1, em contato com 0,5g carbono 

ativado sintético proveniente do lodo da ETEs, mantido em sistema fechado, sob agitação 

moderada e temperatura 25°C. Em intervalos de tempo de 0 a 105 min foram retiradas alíquotas 

do sobrenadante e analisadas em espectrofotômetro UV/Vis, em comprimento de onda de 209 

nm. O carbono ativado adsorveu o benzeno de forma eficiente, reduzindo sua concentração em 

até 70% após 105 minutos de contato.  

Palavras–chave: ETEs, lodo, sintético 

 

Kinetic Study of Adsorption of Benzene in Activated Carbon 
 

ABSTRACT: In recent decades it has greatly increased the concern of society in environmental 

conservation. The industries are responsible for tonnes of waste, being the most harmful to 

the environment. Among these harmful wastes, the main ones are the chemical origin, such 

as benzenes. In this context, the aim of this study was to evaluate the benzene activated 

carbon adsorption, from the Sewage Treatment Plants sludge - sewage treatment plants, the 

Baldo station in Natal - RN. Kinetic study was carried out using a solution of 50 mL of benzene, 

1000 mg.L-1, into contact with activated carbon 0.5g synthetic sludge from the sewage 

treatment plants, kept in a closed system under moderate agitation and 25 ° C temperature. 

At intervals of time from 0 to 105 minutes aliquots of the supernatant were withdrawn and 

analyzed by spectrophotometer UV / Vis wavelength of 209 nm. Activated carbon adsorption 

benzene efficiently, reducing its concentration to 70% after 105 minutes of contact. 

KEYWORDS: STPs, sludge, synthetic  

 

INTRODUÇÃO 

Um aumente expressivo com a preocupação da sociedade na conservação do meio 

ambiente tem chamado atenção para a atividade industrial. As empresas do passado tratavam 
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seus efluentes somente para atender a legislação, hoje já possuem visões econômicas que evita 

desperdícios e assegura a imagem da empresa à frente dos consumidores.  

As indústrias são responsáveis por milhões de toneladas de rejeitos que sobram em seus 

processos produtivos. Os principais compostos nocivos são os de origem química, como os 

benzenos (SCHNEIDER, 2008). O caráter tóxico do benzeno está relacionado diretamente com 

o seu potencial carcinogênico e mutagênico (FERNANDES et al., 2002). Investigações 

ocupacionais em diferentes indústrias mostram que o benzeno desempenha um indubitável 

papel de risco aos humanos (RÖMMELT et al., 1999).  

  A "Internation Agency for Research on Câncer" (Agência Internacional de Pesquisa de 

Câncer, da Organização Mundial da Saúde, com sede em Lyon, França) e o "National Institute 

for Ocupational Safety and Health" (Agência Norte-Americana de Saúde e Segurança 

Ocupacional) incluem a substância benzeno em suas listas de produtos com alto potencial 

carcinogênico. Dentre os cânceres mais relacionados as ações do benzendo está a leucemia.  

No Brasil, as ações relacionadas com o caráter carcinogênico da substância benzeno foi 

também reconhecida oficialmente a partir de 1994, pela portaria da Secretaria de Segurança e 

Saúde no Trabalho (SSST nº 3), de 10 de março de 1994. A substância benzeno possui uma alta 

capacidade de promover alterações cromossômicas e à medula óssea. Esses danos já foram 

amplamente demonstrados em seres humanos e animais por procedimentos experimentais por 

renomadas autoridades. Nesses experimentos, os cientistas observaram alterações 

cromossômicas numéricas e estruturais em linfócitos e células da medula óssea para os 

trabalhadores que foram expostos à substância benzeno.  

Mantendo a visão de graves problemas devido à elevada concentração de poluentes 

tóxicos, há uma necessidade urgente para o desenvolvimento de processos ambientalmente 

rentáveis para combater a poluição provocada pelos efluentes industriais. Dentre as principais 

tecnologias estudadas para o tratamento destes efluentes, destaca-se a adsorção com carbono 

ativado (SANTIAGO et al., 2015).  

A adsorção de resíduos tóxicos de compostos orgânicos é uma das tecnologias mais 

importante no tratamento de resíduos em efluentes industriais. O carbono ativado é um material 

que pode ter caraterísticas micro, macro ou mesoporosas, podendo ser obtido de vários 

materiais carbonáceos. A capacidade de adsorver determinada molécula pode ser relacionada 
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diretamente à área superficial e à presença de uma variedade de grupos funcionais na superfície 

do adsorvente (BEZERRA et al., 2014).  

O processo de adsorção pode ser definido como a concentração espontânea de moléculas 

ou átomos numa interfase (fase fluida e sólido) devido a um desequilíbrio de forças (na 

superfície do sólido). Está concentração diferenciada para espécies químicas diferentes é a base 

de processos de separação (ROUQUEROL et al., 1999; BEZERRA et al., 2011). A adsorção 

de compostos orgânicos (como o benzeno) em carbono ativado é uma das tecnologias mais 

importante no tratamento de efluentes industriais.  

Dentre os principais poluentes estudados no processo de adsorção em carbono ativado 

está o benzeno. Nesse contexto, o objetivo para o desenvolvimento deste estudo foi avaliar a 

adsorção de benzeno em carbono ativado, proveniente de lodos de Estações de Tratamento de 

Esgotos – ETEs, da estação do Baldo em Natal - RN.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O resíduo da ETEs foi coletado na estação do Baldo em Natal – RN, conforme o mapa 

de localização (Figura 01). E a parte experimental foi realizado no Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte – IFRN, campus Ipanguaçu. 

 

Figura 01 – Mapa de localização da ETEs do Baldo. SANTIAGO,2016. 
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Foi realizado um estudo cinético utilizando uma solução de 50 mL de benzeno, 1000 

mg.L1, em contato com 0,5 g carbono ativado sintético proveniente de lodo das ETEs (Estações 

de Tratamento de Esgotos), da estação do Baldo em Natal – RN (figura 1), mantido sob agitação 

moderada e temperatura 25 °C. Em intervalos de tempo de 0 a 105 min foram retiradas alíquotas 

do sobrenadante e analisadas em espectrofotômetro UV/Vis EVOLUTION 60S (figura 2), em 

comprimento de onda de 209 nm.    

   

                    (a)                                              (b)                                          (c) 

Figura 2 – Processo Cinético que envolve (a) agitação, (b) centrifugação e (c) quantificação 

em espectrofotômetro. SANTIAGO,2016. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados da capacidade de adsorção do benzeno no carbono ativado estão 

apresentados na Tabela 1. Como pode ser observado, o carbono ativado adsorveu o benzeno de 

forma eficiente, reduzindo sua concentração em até 77 % após 105 minutos.  

Tabela 1 – Valores de concentração de Benzeno após 105 minutos de contato com o carbono 

ativado sintético. SANTIAGO, 2016. 

Tempo 

(min) 

Concentração 

(mg/L) 

0 15,0 

15 11,1 

30 4,6 

45 4,4 

60 3,7 

75 3,1 
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105 3,5 

Nesse ponto, é válido ressaltar que a capacidade de adsorção do carbono ativado 

proveniente de lodo das ETEs utilizado frente ao benzeno está relacionada principalmente pela 

forma de interação entre a superfície do adsorvente e o adsorbato, o qual, através das ligações 

π do anel aromático, possui efeito doador de elétrons, o que atribui um caráter básico à sua 

molécula (GUILARDUCI et al., 2006).   

Já a superfície do carbono ativado, apresenta muitos grupos funcionais, principalmente 

de caráter ácido (RIOS et al., 2009). Sendo assim, o carbono ativado sintético é um ótimo 

material para remoção de benzeno em tratamentos de efluentes industriais.  No gráfico é 

possível observar a evolução da remoção de benzeno provocado pela adsorção em carbono 

ativado ao longo do tempo de contato. 

 

Figura 3. Gráfico da Cinética de Adsorção do Benzeno em Carbono Ativado Sintético. 

SANTIAGO, 2016. 

 

Com o estudo cinético é possível observar que a adsorção ocorre nos primeiros 30 

minutos. Posteriormente é mantido um patamar de estabilidade até os 105 minutos observados. 

Esse dado é importante devido a sua aplicabilidade industrial, que requer agilidade no seu 

processo. 

 

CONCLUSÕES 

O estudo é de grande importância para o tratamento de resíduos, tanto a nível de 

laboratórios acadêmicos/pesquisas, quanto à nível industrial, tendo em vista que o carbono 

ativado sintetizado proveniente de lodo das ETEs mostrou-se eficaz na redução significativa do 

benzeno, reduzindo sua concentração em até 70% após 105 minutos de contato.  
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RESUMO: A quitosana e a galactomanana são polissacarídeos encontrados de forma 

abundante na natureza e possuem propriedades únicas. Através da combinação de ambos os 

polímeros é possível a junção de suas propriedades por meio da sinergia. Este trabalho possui 

por objetivo comparar a estabilidade térmica da galactomanana e a blenda de galactomanana e 

quitosana. As soluções de galactomanana e quitosana foram diluídas em ácido acético 0,1%. A 

blenda de galactomanana e quitosana foi preparada na proporção de 1:1 e secas em estufa com 

circulação forçada de ar. A galactomanana e a blenda galactomanana e quitosana foram 

caracterizadas por termogravimetria e calorimetria exploratória diferencial. Observou-se que a 

galactomanana apresentou perda de água em temperaturas mais baixas que a blenda, entretanto, 

apresentou maior estabilidade térmica quanto a degradação. De acordo com a calorimetria 

exploratória diferencial, a galactomanana precisou de mais energia para a volatilização da água 

e para a degradação térmica em relação a blenda galactomanana/quitosana, logo, a adição da 

quitosana diminuiu a estabilidade térmica da galactomanana.    

Palavras–chave: calorimetria exploratória diferencial, polissacarídeos, termogravimetria. 

 

COMPARATIVE STUDY OF THE THERMAL STABILITY OF GALACTOMANNAN AND 

BLEND GALACTOMANNAN/ CHITOSAN 

 

ABSTRACT: Chitosan and galactomannan are polysaccharides found abundantly in nature and 

have unique properties. Through the combination of both polymers, it is possible junction of 

its properties through the synergy. This work aims the comparative study of the thermal 

behavior of the galactomannan and the blend of galactomannan and chitosan. The 

galactomannan solution of 2% chitosan and 2% were diluted in 0.1% acetic acid. The blend of 

chitosan and galactomannan was prepared in the proportion 1: 1 and dried in an oven with 

forced air circulation. The galactomannan and blends galactomannan and chitosan were 

characterized by thermogravimetry and differential scanning calorimetry. It was observed that 

the galactomannan showed a loss of water at temperatures lower than the blend, however, 

showed higher thermal stability how much degradation. According to differential scanning 

calorimetry, the galactomannan needed more energy for volatilization of water and thermal 

degradation relative to blend galactomannan / chitosan, therefore, the addition of chitosan 

decreased the thermal stability of galactomannan. 

KEYWORDS: differential scanning calorimetry, polysaccharides, thermogravimetry. 
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INTRODUÇÃO 

Quitosana é um dos polissacarídeos mais abundante na natureza, encontrada em 

carapaças de crustáceos, todavia pode ser obtida pela desacetilação da quitina, formada por 

unidades β-1,4 N-acetilglucosamina e seu derivado; já a quitosana é constituída  por β-1,4 N-

glucosamina ligado a resíduos de N-acetilglucosamina (Fai; Stamford; Stamford, 2008; Canella; 

Garcia, 2001). Apresenta diferentes pesos moleculares e graus de desacetilação (Kean; 

Thanou, 2010), devido ao grupo amina possui carga positiva, o que justifica suas propriedades 

antimicrobianas (ALLAN; HADWIGER, 1979).  

 

Figura 1. Estrutura química da quitosana. 

 

Fonte: Autoria própria. 

Galactomanana é um polissacarídeo encontrada em endospermas de sementes 

leguminosas da família legumenosae. Sua função é reserva de energia, possui excelente 

propriedade reológica, baixo custo e ampla disponibilidade. Composta por unidades de 

β−D−manopiranose na cadeia principal e unidades de α−D−Galactopiranose na ramificação. 

Suas propriedades físicas e químicas dependem da razão Galactose/manose (Shobha et al., 

2005; Kapoor et al., 1998; Chandrasekaran; Radha; Okuyama, 1996; Kök; Hill; Mitchell, 1999). 

Amplamente, empregada na indústria alimentícia, têxtil, cosmética, farmacêutica. (KAPOOR 

et al., 1998; CHENG; BROWN; PRUD’HOMME, 2002).   
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Figura 2. Estrutura química da Galactomanana. 

 

Fonte: Autoria própria. 

A combinação de dois ou mais polissacarídeos melhora suas propriedades devido a 

sinergia (Reis et al., 2003), visto que há a junção de suas propriedades químicas e físicas de 

cada polissacarídeo, dependendo do nível de interação entre as moléculas 

(CHANDRASEKARAN; RADHA, 1996). 

 Este trabalho tem por objetivo comparar a estabilidade térmica da galactomanana de 

Adenanthera pavonina L. e da blenda de galactomanana/quitosana.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 Material  

Sementes de Adenanthera pavonina L. foram coletadas no campus do Pici da 

Universidade Federal do Ceará (UFC) – Fortaleza – Ceará. 

 Métodos 

o Obtenção da galactomanana 

Sementes de Adenanthera pavonina L. foram aquecidas em água destilada por 30 

minutos após ebulição; em seguida ficaram intumescendo por 24 h, logo após separou-se, 

manualmente o endosperma do tegumento e do embrião. O endosperma foi seco, pulverizado e 

armazenado para posterior utilização. 

o Preparo da solução de galactomanana e quitosana 

Pesou-se galactomanana (Gal) e quitosana (Quit) e separadamente foram solubilizadas 

em ácido acético 0,1 % até a homogeneização. Logo depois, foram centrifugadas a 3000 rpm 

por 30 minutos, em seguida, armazenou-se os sobrenadantes à baixa temperatura para 

posterior utilização. 
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o Preparo da blenda galactomanana e quitosana (Gal/Quit) 

A blenda galactomanana/ quitosana foi preparada na proporção de1:1. A blenda foi 

seca em estufa com circulação forçada de ar a temperatura de 60 °C por 2 horas.  

o Termogravimetria 

As análises foram realizadas utilizando o analisador térmico SHIMADZU TGA 50H. As 

amostras foram previamente colocadas em recipientes fechados e aquecidas em atmosfera 

inerte a uma razão de aquecimento de 10° C min-1. 

o Calorimetria Exploratória Diferencial (DSC) 

As análises foram realizadas utilizando o analisador térmico SHIMADZU DSC 50. As 

amostras formam previamente colocadas em recipientes fechados e aquecidas em atmosfera 

inerte a uma razão de aquecimento de 10° C min-1. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Na figura 3, observa-se o termograma da galactomanana e da blenda galactomanana/ 

quitosana. Ambas apresentaram picos antes de 100 °C, relacionados a perda de água. 

(Zoahuriaan; Shokrolahi, 2004; Ou et al., 2010, Julkapli; Akil, 2010). A amostra da Gal 

apresentou pico em 48,23 °C e a blenda Gal/Quit exibiu pico em 71 °C. O teor de água na Gal 

foi de aproximadamente 19,55 % e o da blenda Gal/Quit apresentou, aproximadamente teor 

de água de 14,6 %.   

Esperava-se que a blenda Gal/Quit apresentasse uma perda de água em temperaturas 

mais baixas do que a Gal devido a adição de grupos –NH2 e a diminuição da concentração de 

grupos –OH em relação a amostra da Gal, considerando que as interações dipolo-dipolo entre 

a água e o grupo hidroxila é maior que o grupo amina. Contrariamente, observou-se que a 

evaporação da água na amostra de Gal ocorreu a temperaturas mais baixas que na blenda 

Gal/Quit.  
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Figura 3. Termograma da galactomanana (Gal) e a blenda galactomanana/ quitosana 

(Gal/Quit). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A amostra Gal apresentou temperatura de degradação em 314,1 °C, enquanto a blenda 

apresentou temperatura de degradação de 298,9 °C.  A blenda Gal/Quit teve perda de 41,7 % 

após a perda de água. A Gal exibiu perda de massa de 52,05 % após a perda de água. Essa 

perda de massa está associada a degradação térmica (Ou et al., 2010). Não ocorreu a 

degradação térmica completa em ambas as blendas na faixa de temperatura próxima a 300 

°C. A Gal apresentou uma maior perda de massa, enquanto a blenda quitosana demonstrou 

maior resistência a degradação, embora a perda de massa tenha ocorrido em temperatura 

mais baixa. Resultado similar foi apresentado por Zoahuriaan e Shokrolahi (2004) ao estudar 

a estabilidade térmica de gomas naturais e modificadas. 

 Ambas as amostras exibiram temperaturas de degradação características dos 

polissacarídeos, próximo a 300 °C, todavia a quitosana apresentou degradação térmica 

superior aos valores encontrados na literatura.  O aumento da estabilidade térmica da 
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quitosana pode ter ocorrido devido a interação sinergética com a Galactomanana, que 

termicamente é mais estável. 

Na figura 4, estão apresentados os dados da calorimetria exploratória diferencial (DSC) 

das amostras de galactomanana e da blenda polimérica galactomanana/ quitosana. Nota-se 

que ocorreu a formação de um pico endotérmico próximo a 100 °C em ambas as amostras. A 

Gal exibiu um pico endotérmico a 105, 6 °C e a blenda Gal/Quit apresentou pico em 85 °C. 

Ambos os picos endotérmicos estão associados a volatilização da água (RUEDA; SECALL; 

BAYER, 1999; ARGIN-SOYSAL; KOFINAS; LO, 2009). 

 

 Figura 4. Gráfico DSC das amostras Gal e Gal/Quit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A amostra Gal/Quit mostrou um pico em temperatura mais baixa do que a 

galactomanana. Possivelmente, a galactomanana pode estar ligado mais fortemente com a 

água do que a blenda Gal/Quit, possivelmente devido a presença de grupos –NH2 da 

quitosana, logo, foi necessária uma absorção maior de energia na blenda de Gal do que na 
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Gal/Quit para a volatilização da água, considerando a temperatura diretamente proporcional 

a energia na forma de calor. 

Observou-se picos exotérmicos em temperaturas próximas a 300 °C em ambas as 

amostras. Na Gal foi observado um pico exotérmico em 312 °C e na Gal/Quit o pico ocorreu 

em 290 °C. Esse pico está associado a decomposição dos polissacarídeos (Xiao; Sun; Sun, 

2001). Nota-se que a energia necessária para a decomposição da blenda foi menor que a da 

Gal, considerando a temperatura diretamente proporcional a energia na forma de calor.  

 

CONCLUSÕES 

A presença da quitosana na blenda de Gal/Quit reduziu a estabilidade térmica da 

galactomanana. Mais estudos são necessários para a melhor entendimento da estabilidade 

térmica da galactomanana na presença de outros polissacarídeos. 
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RESUMO: Por muito tempo, a velocidade da propagação de informações era demasiadamente 

lenta. Nesse contexto, vive-se um momento no qual a comunicação é representada por vários 

processos durante a troca das informações, principalmente, por meios online. Tal fato elucida 

o crescimento vertiginoso do número de sites Web desenvolvidos sem a sistematização 

necessária para conferir credibilidade aos valores sociais e mercadológicos daqueles para os 

quais os sites foram projetados. Sendo assim, apresenta-se neste artigo um estudo 

fundamentado na avaliação de duas interfaces Web (uma desenvolvida de forma ad hoc e 

outra sob os aspectos inerentes à padrões de projeto). O propósito deste estudo foi verificar 

a importância da adoção de princípios de projeto visual no processo de desenvolvimento de 

sites Web. Inicialmente, a fim de evitar vieses no processo de validação, foram selecionadas 

as etapas a serem adotadas no processo de organização dos dados coletados (randomização, 

blocagem e balanceamento) e, posteriormente, foram efetuadas análises estatísticas para a 

verificação da existência de diferenças significativas nos dois conjuntos de amostras 

considerados. Os resultados obtidos permitiram verificar uma tendência à aceitação do site 

desenvolvido à luz de uma metodologia fundamentada em um padrão de projeto e em 

critérios estéticos.  

Palavras–chave: Estética, Interfaces Web, Metodologia de desenvolvimento 

 

COMPARATIVE STUDY OF WEBSITES DEVELOPMENT PROCESSES 
 
ABSTRACT: For a long time, the speed of propagation of information was too slow. In this 

context, we live in a time when communication is represented by various processes during the 

exchange of information, especially for online media. This fact makes clear the rapid growth 

in the number of Web sites developed without the necessary systematization for the 

credibility of the social and market values than those for which the sites have been designed. 

Thus, this article presents a reasoned study on the evaluation of two Web interfaces (one 

developed in an ad hoc manner and under other aspects inherent to the design patterns). The 

purpose of this study was to verify the importance of the adoption of visual design principles 

in web site development process. Initially, in order to avoid bias in the validation process, the 

steps were selected to be adopted in the process of organizing the collected data ( 

randomization, blocking and balancing) and subsequently analyzes were performed statistics 

to verify the existence of significant differences in the two sets of samples considered. The 

results obtained showed a trend towards acceptance of the website developed in the light of 

a reasoned methodology in a standard design and aesthetic criteria. 

KEYWORDS: Aesthetics, Web interfaces, Development methodology 
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INTRODUÇÃO 

O número de indivíduos que utilizam sites Web cresceu exponencial e paralelamente ao 

processo evolutivo da Internet. Assim sendo, muitos projetistas desenvolvem seus sites sem 

modelagem conceitual, sem adoção de critérios de bons projetos visuais e sem fundamentação 

em recomendações de padrões internacionais (e.g., ISO 9241-151:2008 Guidance on World 

Wide Web User Interfaces). 

O resultado de tais estratégias de projeto ad hoc costumam ser sites que não refletem (i) 

o propósito para o qual foram desenvolvidos, (ii) o perfil do usuário, (iii) as metas do usuário 

ao acessar o site e (iv) a forma de apresentação da informação ao usuário, dentre outros aspectos 

que caracterizam um site usável e acessível. Como consequência, verificam-se, nos produtos 

resultantes: (i) a falta de personalidade do site, aliada (ii) a inépcia em inspirar credibilidade, 

(iii) às dificuldades de localização da informação de interesse, (iv) aos esquemas de navegação 

deficientes e confusos; e (v) a incapacidade de prover mecanismos de ajuda e recuperação de 

erros que desestimulam o acesso e a busca de soluções pelos usuários.  

 

REVISÃO DA LITERATURA 

A crescente interação da diversidade de indivíduos que utilizam recursos e serviços 

dispostos na Web tem suscitado uma necessidade de maiores estudos focalizados na concepção 

de metodologias e arcabouços de desenvolvimento e avaliação centrados em princípios 

estéticos de projeto visual destinados à construção de sites Web. Atualmente, existem 

ferramentas que permitem construir com facilidade determinados sites Web, sem a necessidade 

do conhecimento de padrões de projeto visual. Entretanto, mesmo que o projetista do site 

conheça a linguagem HTML, isto não lhe servirá de garantia de que o processo interativo 

usuário-site será eficiente, eficaz e satisfatório, segundo a visão da Parte 11 do padrão ISO 9241 

(NBR, 2012). Tampouco lhe garantirá que o site terá sobre o usuário um impacto visual inicial 

que o incentive a navegá-lo/ explorá-lo, conforme a visão de diversos autores que focalizam a 

importância da usabilidade percebida (LINDGAARD et al., 2011; MBIPOM, 2009) e da 

estética (MOSHAGEN et al. 2010) no desenvolvimento de sites Web. 

Segundo Moshagen (2010), um fator de relevância primordial para a criação de sites Web 

é a estética, um aspecto de projeto que impacta crucialmente a usabilidade percebida, a 

satisfação subjetiva e o prazer visual do usuário. Todavia, muitos desenvolvedores 

desconhecem ou interpretam incorretamente o conceito de estética e seus fundamentos sendo, 

pois, incapazes de incorporá-lo adequadamente ao processo de desenvolvimento de sites Web. 
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No contexto educacional, os estudos ainda são incipientes. Porém, como referencial 

teórico, serão abordados estudos similares relacionados ao tema, a exemplo das pesquisas 

realizadas por Munzlinger (2012), Zain et al. (2008) e Lavie et al. (2003) que tem-se investigado 

o papel dos critérios estéticos (do grego aisthésis, que significa percepção, sensação) no projeto 

visual de sites Web. Em um dos primeiros estudos sobre a estética proposto por Kurosu (1995), 

relata-se uma importância evidente da estética no layout da tela e na usabilidade aparente de 

um sistema informatizado. Posteriormente, um estudo afim foi realizado por Tractinsky (1997), 

a partir do qual obtiveram-se resultados consensuais aos resultados encontrados na literatura da 

área (ALTABOLI et al., 2011). 

 

OBJETIVO 

Partindo da identificação de problemas relacionados à estética de sites Web que impactem 

sua usabilidade, visou-se à melhoria do processo de desenvolvimento e avaliação de interfaces 

Web, à luz de critérios estéticos. Assim sendo, a fim de investigar o impacto estético foi 

desenvolvido um site de forma ad hoc e confrontado com outro construído com base em um 

protocolo de apoio (MUNZLINGER, 2012) que se concentra em questões estéticas do projeto 

de interface sob um processo de avaliação centrado no julgamento do usuário, com base em um 

conjunto de critérios pré-definidos.  

A partir dos objetivos fornecidos, obtém-se a expressão da investigação no formato Goal-

Question-Metric (MORASCA, 2013): Analisar e comparar a satisfação dos usuários de um 

site desenvolvido utilizando uma abordagem ad hoc e outra fundamentada em princípios de 

estética, com o propósito de avaliar o uso (ou não) desses princípios relativos à estética do site 

do ponto de vista do cliente e usuários no contexto de um site Web desenvolvido para o projeto 

iCall36 

 

LEVANTAMENTO DE HIPÓTESES 

Considerando a atratividade do site Web em face do desenvolvimento a partir do uso, ou não, 

de critérios estéticos de projeto, foram formuladas as seguintes hipóteses, de acordo com o 

planejamento do projeto experimental: (i) Hipótese nula: O projeto de uma interface Web 

desenvolvida de forma ad hoc ou de acordo com uma metodologia de apoio fundamentada em 

princípios de projeto visual produzem resultados iguais relacionados à estética / satisfação do 

usuário, quando comparadas; (ii) Hipótese alternativa: O projeto de uma interface Web 

desenvolvida de forma ad hoc produz resultados inferiores quando comparada com uma 

interface Web desenvolvida sob os princípios de projeto visual.  

                                                           
36 Projeto do Laboratório de Inteligência Artificial (LIA), da Universidade Federal de Campina Grande. Link: 

http://www.dsc.ufcg.edu.br/~pet/jornal/dezembro2011/materias/pesquisas_dsc.html. 
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IDENTIFICAÇÃO DAS VARIÁVEIS 

O estudo foi projetado para investigar a influência do contexto (um site Web) e aspectos 

associados à estética na avaliação dos resultados. Sendo assim, quanto às possíveis variáveis 

independentes (fatores), farão parte da análise todos os fatores elencados a seguir: Nível de 

experiência do usuário em desenvolvimento de sites, principiante e avançado e; Quantidade 

de questões que irão ser aplicadas, 20 questões. 

Quanto às variáveis dependentes (respostas), estas são representadas pelo atributo 

satisfação subjetiva e preferências do usuário, ou seja, compreendidas como o grau de 

conforto e de reação favorável do usuário na interação com o site. Sendo assim, este atributo 

comporta os seguintes indicadores: beleza [3]; utilização de cores (MOSHAGEN, 2010); 

criatividade (LAVIE et al., 2003) e; credibilidade (PAPACHRISTOS e AVOURIS, 2011). 

 

METODOLOGIA EMPREGADA 

A preocupação com a organização dos dados para a aplicação dos aspectos elementares 

da estatística é primordial para qualquer pesquisa. Sendo assim, estabeleceu-se um plano de 

preparação e organização dos dados a serem coletados: 

 Seleção dos participantes: Os participantes do experimento foram selecionados com base 

na experiência em desenvolvimento de sites Web. Portanto, foram classificados como (i) 

principiantes, caso nunca tenham desenvolvido sites Web; e (ii) avançados, caso já 

tenham desenvolvido pelo menos 2 (dois) sites. 

 Coleta dos dados: Nesta etapa, foi realizado um estudo descritivo, de natureza qualitativa, 

utilizando-se o levantamento (survey) via questionário, dotado de escalas de Likert37 de 

05 (cinco) pontos com semântica diferencial, e distribuído online. O Google Form foi o 

instrumento de coleta de dados considerado mais adequado para a administração dos 

questionários, de modo que as respostas fossem registradas eletronicamente, a fim de 

facilitar a tarefa posterior de análise dos dados coletados a partir do emprego da 

ferramenta estatística R38. 

 Repetições: Com o intuito de produzir uma medida de variabilidade necessária aos testes 

e minimizar o erro experimental, as variáveis foram combinadas de modo a garantir uma 

distribuição equânime. Sendo assim, a distribuição ocorreu da seguinte forma: 02 (Nível 

de experiência dos participantes) x 30 (Quantidade de participantes), totalizando 60 

                                                           
37 Uma escala de atitudes em que os entrevistados indicam o seu grau de concordância 
38 http://www.r-project.org/ 
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replicações do experimento, i.e., 60 questionários com cada questionário composto por 

20 questões, derivando 1200 respostas. 

O processo de organização da amostragem pode ser considerado como um dos principais 

fatores que afetam o resultado. Assim sendo, durante a coleta (seleção dos participantes), é 

necessária bastante atenção. Diante deste fato, a pesquisa foi estruturada a partir dos seguintes 

princípios: (i) Randomização: Visto que o problema em questão necessita ser envolvido em 

toda a sua integridade para a avaliação do impacto do uso de padrões de projeto visual. Então, 

é necessário analisá-lo a partir de diferentes pontos de vista. Para tanto, houve uma escolha 

aleatória dos participantes para avaliar ambos os sites se tendo o cuidado de selecioná-los pelo 

nível de experiência. (ii) Blocagem: Os participantes foram divididos em dois grupos a fim de 

conduzir separadamente a ordem de avaliação dos sites. Logo, um grupo iniciou a avaliação a 

partir do Site A, enquanto o outro grupo iniciou a avaliação pelo Site B. (iii) Balanceamento: 

Todos os participantes foram submetidos a ambos os tratamentos39. 

Vale salientar que, ao longo dos testes, o site cuja metodologia de desenvolvimento 

fundamentou-se de forma ad hoc foi denominado Site A, e o site que foi desenvolvido com 

vistas a padrões de projeto visual recebeu o codinome de Site B. 

 

RESULTADOS E ANÁLISES 

Para que os resultados e análises sejam objetivos, ao invés de apenas um julgamento 

qualitativo, métodos estatísticos devem ser utilizados. Sendo assim, dentre os testes aplicáveis 

ao contexto, optou-se pelo Teste de Wilcoxon com nível de significância40 fixado em 0.02. Este 

teste foi utilizado pela praticidade em avaliar amostras pareadas com curva de distribuição 

diferentes da curva normal com o intuito de medir o grau de relação linear entre duas variáveis 

selecionadas a partir dos tratamentos aplicados aos sites.  

Ratificando o teste estatístico, gráficos em mosaico foram plotados para fornecer uma 

visão geral de dados qualitativos e possibilitar uma melhor identificação de padrões. A 

característica deste gráfico é a representação de atributos qualitativos (ou categóricos) por um 

grupo de retângulos, cujo tamanho é proporcional ao valor correspondente do atributo. 

Avaliação das cores utilizadas 

Na pesquisa de Schenkman e Jönsson (2010) é notório que as cores utilizadas no site Web 

podem influenciar na preferência do usuário. Então, considerando as cores utilizadas no Site A 

                                                           
39 Metodologia de desenvolvimento empregada ao site Web 
40 Nível de confiança ao rejeitar a hipótese nula quando esta é verdadeira. Também chamada de alpha 
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e no Site B, por meio do teste estatístico Wilcoxon ministrado na ferramenta R, o p-value41 

obtido foi de 0.0001251. Destarte, é possível afirmar, com uma confiança de 95%, de que a 

hipótese nula foi rejeitada. Conforme Figura 1, nota-se que o esquema de relação das cores 

propende para “Cores aplicadas de modo aceitável” dispostas no Site A e “cores muito bem 

aplicadas” para o Site B. Com isso, pode-se aludir que, na escala por requisito de cores, o Site 

B recebe um destaque positivo. 

Portanto, sob as informações supracitadas, é possível consolidar que as cores utilizadas 

no Site B foram mais aceitáveis. Dessa forma, foi considerada a hipótese alternativa, de que o 

projeto de uma interface web desenvolvida de forma ad hoc produz resultados inferiores quando 

comparada com uma interface web desenvolvida sob os princípios de projeto visual. 

 
Figura 1. Cores utilizadas. Autores, 2016. 

 

Avaliação da credibilidade 

A credibilidade em um site Web é estudada por Papachristos e Avouris (2011) como uma 

característica necessária em um site Web, uma vez que determinado site não promova 

credibilidade suficiente ao usuário há uma alta probabilidade do site não ser visitado 

novamente. Assim sendo, essa variável foi considerada para a observação se o site 

fundamentado sob os princípios de padrões de projeto visual enquadra-se em qual das hipóteses 

estabelecidas. Conforme Figura 2, observa-se que a relação das cores dos retângulos que 

representam a credibilidade estão associados em ambos os sites sem muita distinção. Portanto, 

o teste de Wilcoxon foi necessário para corroborar na análise, cujo resultado do p-value foi 

0.01131. Podendo-se admitir, sob esses aspectos, a hipótese alternativa. 

                                                           
41 Probabilidade estatística do resultado de um teste ser igual ou superior à amostra considerada sob a 

hipótese nula 
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Figura 2. Credibilidade dos sites. Autores, 2016. 

 

Avaliação da criatividade 

A criatividade com recursos e inovação no site Web, sem exageros visuais, é tratado por 

Lavie e Tractinsky (2003) como uma variável importante e que deve ser considerada no 

desenvolvimento. Por esta razão, obtiveram-se o p-value para a análise, no qual comprovou a 

rejeição da hipótese nula, no qual o Site B demonstra uma maior criatividade em relação ao 

Site A. 

 

Avaliação da beleza 

A utilização da estética como parâmetro em estudos na Interação Homem-Máquina 

(IHM) é relativamente recente. De uma maneira geral, na pesquisa de Van der Heijden (2003) 

a estética é tratada como uma dimensão que equivale à beleza ou atratividade visual da interface 

que pode influenciar a percepção de facilidade de uso e praticidade na experiência com sites 

Web. Desse modo, a variável beleza, foi considerada de forma essencial na pesquisa. 

Para o cumprimento com eficácia dos objetivos foi necessária uma verificação por 

validação com o intuito de observar se as respostas dos participantes da pesquisa poderiam 

entrar em contradição e ocorrer algum viés de ameaça social à validade. 

No caso, foram aplicados questionários contemplados com perguntas, destinadas à 

mesma variável (beleza) geminadas em diferentes momentos. Então, com o embasamento das 

questões (i) “Indique o site que você considerou o mais bonito” e (ii) “Classifique o site você 

achou o mais belo” gerou-se um gráfico (Figura 3) que contém informações sobre a tendência 

das opções dos participantes da pesquisa pelos sites A ou B e está representado: 

 Tendência de resposta para a questão (i) supracitada: verde (site A) e laranja (site B); 

 Tendência de resposta para a questão (ii): azul (site A) e vermelho (site B). 
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Figura 3. Confrontação das opiniões. Autores, 2016 

 

A próxima etapa foi a condução do teste estatístico Wilcoxon que apresentou como 

resultado do p-value o valor de 9.509e-05, possibilitando a rejeição da hipótese nula (conforme 

os demais testes) e aceitação da hipótese alternativa, admitindo o Site B esteticamente 

preferível. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O objetivo geral da pesquisa foi verificar a aplicabilidade da metodologia de apoio 

fundamentada em princípios de projeto visual visando a melhoria no processo de 

desenvolvimento de sites Web para fomentar o acesso a serviços disposto na Web. 

Dirimindo os testes estatísticos sob as variáveis dependentes (Beleza, Utilização de cores, 

Criatividade, Credibilidade) alicerçado no conjunto de questões aplicadas aos participantes da 

pesquisa e validação dos dados coletados (Vide Subseção 7.4) é possível afirmar com 98% de 

confiança (baseado em todos os testes estatísticos aplicados) que o site B é o mais aceitável 

pelos participantes da pesquisa. 

Portanto, a hipótese nula na qual afirma que o projeto de uma interface Web desenvolvida 

de forma ad hoc ou de acordo com uma metodologia de apoio fundamentada em princípios de 

projeto visual produzem resultados iguais relacionados à estética / satisfação do usuário, quando 

comparadas, foi refutada. 

Sendo assim, conclui-se que no projeto de sites Web é necessário considerar fatores que 

atendam requisitos estéticos que visam cumprir com eficiência e eficácia os possíveis objetivos 

que induzem o usuário a acessá-lo, na qual admite que o projeto de uma interface Web 

desenvolvida de forma ad hoc produz resultados inferiores quando comparada com uma 

interface Web desenvolvida sob os princípios de projeto visual. 

Acautelando as ameaças à validade do experimento podem ser discutidas: (i) Validade 

externa, Inferindo que um usuário que tenha experiência com desenvolvimento de sites Web 

pode avaliar o site de forma diferente dos demais, então (a fim de evitar este tipo de ameaça) 
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os participantes do experimento foram divididos em função de seus níveis de experiência; (ii) 

Validade de constructo, O questionário foi cautelosamente estruturado de modo que este tipo 

de ameaça não interfira na pesquisa, principalmente no tocante à dubiedade das perguntas 

formuladas. Contudo, pode ocorrer a falta de objetividade e clareza das questões; (iii) Validade 

interna, Este tipo de ameaça pode interferir nos resultados da pesquisa quando os indivíduos 

envolvidos não pertencem à população de interesse ou estejam, durante a avaliação, movidos 

pelo desânimo e cansaço; (iv) Validade de conclusão, O baixo poder estatístico pode estabelecer 

esse tipo de viés à validade, sobretudo quanto ao número baixo de amostras. 
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RESUMO: As ferritas de níquel-zinco são consideradas versáteis e macias, devido à sua alta 

resistividade elétrica e baixas perdas por correntes parasitas. Dessa forma trabalho pretende 

discutir sobre a distribuição dos cátions de níquel e zinco na ferrita de Ni0,5Zn0,5Fe2O4 usando 

a análise de difração de raios X, DRX. O bom desempenho dos componentes eletro-eletrônicos 

à base de Ni1-xZnxFe2O4, com x =0,5 está relacionado ao uso do método citrato precursor usando 

os respectivos nitratos metálicos e o ácido cítrico. A ferrita de níquel-zinco apresentou uma fase 

única tipo espinélio Fd-3m evidenciada por DRX. A intensidade dos picos por DRX indica que 

o material e nanocristalino. O tamanho de partícula calculado pela intensidade dos picos usando 

a reflexão de Bragg pelo método de Rietveld foi de 11,28 nm para amostras calcinadas a 350 

nm para as amostras sinterizadas a 1000ºC/3h apresentam grãos na faixa de 0,48 µ μm. A 

distribuição dos cátions metálicos na estrutura espinélio estimada por difração de raios X 

usando o método de Rietveld demonstra que os íons de Ni+2 e os íons Zn+2 ocupam sítios 

octaédricos [B] e tetraédricos [A] e os íons de Fe+3  é indiferente para ferrita com estrutura 

espinélio. Dessa forma o presente estudo pretende mostrar o comportamento dos cátions na 

ferrita cúbica de corpo centrado.  

Palavras–chave: citrato precursor, cátions, rietveld. 

  

DISTRIBUTION STUDY OF Ni-Zn FERRITE IN Cation Ni0,5Zn0,5Fe2O4 

 
ABSTRACT: The nickel-zinc ferrites are considered versatile and soft due to its high electric 

resistivity and low eddy current losses. Of that work intends to discuss the distribution of 

nickel cations and zinc in ferrite Ni0,5Zn0,5Fe2O4 using the analysis of X-ray diffraction, XRD. The 

good performance of electrical and electronic components based on Ni1-xZnxFe2O4 with x = 0.5 

is related to the use of citrate precursor method using the respective metal nitrates and citric 

acid. The nickel-zinc ferrite presented a single type spinel phase Fd-3m evidenced by XRD. The 

intensity of the XRD peaks indicates that the material and nanocrystalline. The particle size 

calculated from the peak intensity of Bragg reflection using the Rietveld method was 11.28 

nm for samples calcined at 350 nm for the samples sintered at 1000 ° C / 3h grains present in 

the range of 0.48 μ uM. The distribution of metal ions in the spinel structure estimated by X-

ray diffraction using the Rietveld method shows that Ni + 2 ions and Zn+ 2 ions occupy 

octahedral sites [B] and tetrahedral [A] and the Fe+ 3  ions is indifferent to ferrite with spinel 

structure. Thus, the present study aims to show the behavior of cations in cubic ferrite body 

centered. 
KEYWORDS: citrate precursor, cations, rietveld. 
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INTRODUÇÃO 

As cerâmicas magnéticas incluem uma ampla categoria de compostos empregados nas 

mais diversas áreas e com finalidades específicas (DIAS et al., 2005). As ferritas só atingiram 

essa posição de destaque dentre os vários materiais magnéticos após muitos anos de pesquisa 

(MIGLIANO et al., 2002), sendo utilizada comercialmente há aproximadamente 50 anos. Ao 

longo desse período, as mesmas têm contribuído para o desenvolvimento da indústria e 

tecnologia eletro-eletrônica, além da qualidade de vida do homem. 

As ferritas espinélio são materiais contendo ferro em sua estrutura com fórmula química 

do tipo A+2[B2
3+]O4, apresentando características magnéticas e resistividade elétrica 

relativamente alta. Dessa forma as ferritas podem ser consideradas como centros de absorção 

de radiação (DIAS et al., 1998), porém, a seleção dos cátions e as suas localizações 

preferenciais no retículo cristalino definem as características físico-químicas e as aplicações 

das ferritas. No entanto, os fenômenos que regem a interação da onda com os átomos no retículo 

são de difícil compreensão e pouco explorados. 

Em um espinélio inverso os íons M+2 ocupam os sítios tetraédricos [A] e os íons de ferro 

trivalente Fe+3 a outra parte dos sítios octaédricos [B] e também os sítios tetraédricos. Os íons 

adicionados são incorporados pela estrutura espinélio das ferritas, ocupando posições A ou B 

(BRITO, 2006; LIMA et al., 2008). A posição preferencial de alguns cátions na estrutura 

espinélio foi definida por diversos pesquisadores, com base em dados termodinâmicos 

(REZLESCU et al., 2000): posição preferencial A: Cd+2, Co+2, Ti+4 e Zn+2 posição preferencial 

B: Al+3, Cr+3, Cu+2, Mg+2, Ni+2, V+3, indiferente: Fe+3 e Mn+2. 

Na obtenção das ferritas muitas vezes ocorre com o uso do método cerâmico 

convencional, que provém da mistura de óxido em moinhos de alta energia. Porém, a maioria 

dos produtos resultantes deste método, não são necessariamente estequiométricos e 

homogêneos em escala microscópica. Os métodos realizados via úmida oferecem maior 

controle estequiométrico e homogeneidade ao sistema, formando compostos com maior pureza. 

Dentre os vários métodos de síntese química realizados via úmida, o método dos citratos 

precursores destaca-se na preparação de ferritas, mostrando-se capaz de superar as 

desvantagens do processo cerâmico convencional. Uma das principais vantagens do método 

dos citratos precursores, é a simplicidade e a eficiência na distribuição de cátions numa matriz 

cerâmica. O processo parte de materiais com alta pureza, obtendo pós com alta homogeneidade 

química e alta área de superfície (DATE & CARVAHO, 1991; PASQUIER & 

KOMARNENI,1991). 
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Dessa forma, partindo do método do citrato precursor o presente trabalho deteve-se a 

investigar o comportamento dos cátions na ferrita de NixZn0,5Fe2O4, com x=0,5. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Obtenção dos citratos de ferro, níquel e zinco: 

A síntese dos citratos de ferro, zinco e níquel foi iniciada dissolvendo-se o ácido cítrico 

previamente pesado e diluído em água destilada. A mistura foi submetida à temperatura de 

aproximadamente 70°C sob agitação magnética, sendo em seguida, dependendo da síntese 

desejada, adicionado o nitrato de ferro, de zinco e níquel em quantidades estequiométricas. 

Nessa etapa ocorre à reação de complexação do metal com ácido cítrico, formando os citratos 

precursores. A razão estequiométrica do metal: ácido cítrico foi de 1:3. A solução final foi 

filtrada para a remoção de impurezas e estocada em frasco limpo e ao abrigo da luz. 

Síntese do sistema Ni0,5Zn0,5Fe2O4: 

O sistema Ni0,5Zn0,5Fe2O4 foi sintetizado misturando-se os citratos de níquel, zinco e 

ferro. A mistura foi submetida à agitação magnética por 2 horas visando obter uma melhor 

homogeneidade e em seguida foi pirolisada em forno (EDG 3P - S) a 350ºC por 3h e 30 min, 

obtendo-se a degradação dos citratos, formando um material de aparência esponjosa. O material 

foi desaglomerado em almofariz de ágata e então peneirado em malha 200 ABNT, obtendo-se 

um pó fino e homogêneo. Nesta etapa, uma pequena quantidade de amostra foi separada e 

encaminhada para análise de difração de raios X. 

Após peneiramento, os pós foram tratados termicamente a 1000°C/3h. O processo de 

pirólise das amostras calcinadas a 1000°C foi realizado em forno (EDG 3P-S) em ar com razão 

de aquecimento de 5°C/ min com isotermas de 3 horas. 

Concluído o processo de queima, os materiais obtidos foram peneirados em malha 325 

ABNT e, então, analisados por difração de raios X (DRX) e método de Rietveld. 

Caracterizações: 

As difrações de raios X dos pós foram feitas em um difratômetro Shimadzu XDR 6000, 

utilizando-se uma fonte de radiação CuKα de 1,5418 Å, com uma tensão de 30 kV e corrente 

de 20 mA, em atmosfera pulverizada. O tamanho de cristalito, os parâmetros de rede e o 

posicionamento dos íons na estrutura foram obtidos com o uso do método de Rietveld. Esse 

método baseia-se numa aproximação por mínimos quadrados de um padrão de difração 

calculado em relação a um padrão observado. O padrão calculado é obtido a partir da cela 

unitária como base para a definição das posições dos picos. As posições atômicas e parâmetros 

térmicos foram usados para a definição das intensidades, variando o ângulo de Bragg, para 
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descrever a forma, a largura dos picos, e a intensidade da radiação de fundo. A versão utilizada 

neste trabalho foi o Maud 2,044. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A síntese feita com o uso do método citratos precursores foi analisada por difração de 

raios X e refinada por Rietveld para o sistema Ni0,5Zn0,5Fe2O4 com a finalidade de apresentar o 

tipo de estrutura, grupo espacial e respectivos parâmetros de rede, Figuras 1 e 2. 

 
Figura 1. Difração de raio X da ferrita de Ni0,5Zn0,5 calcinada a 350ºC/3h 

 

Os difratogramas e as análises de Rietveld para as diferentes temperaturas 

(Ni0,5Zn0,5Fe2O4) podem ser vistos na Figura 1 e 2. As intensidades são apresentadas em escala 

de contagem para melhor visualização das reflexões. Os difratogramas apresentaram 

sobreposição com o refinamento dos espectros indicando a formação da fase ferrita do tipo 

espinélio, evidenciada pelo aparecimento do pico principal 2θ = 35,3º, característicos das 

ferritas cúbicas pertencentes ao grupo espacial Fd3m:1. 
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Figura 2. Difração de raio X da ferrita de Ni0,5Zn0,5 sinterizada a 1000ºC/3h 

 

Os padrões cristalográficos do material da ferrita foram obtidos na página de banco de 

dados de cristalografia (Crystallography Open Database). Verifica-se a ocorrência de um 

elevado grau de exatidão entre difração experimental (linha azul) e o espectro (linha preta). 

Os resultados mostram que na calcinação a 350ºC, ocorre a nucleação da ferrita como 

fase principal. Com a técnica de Rietveld foi possível determinar a porcentagem de fases e 

tamanho do cristalito. Os dados extraídos do refinamento apresentam valores médio de cristalito 

(Tc) de 11,28 nm para ferrita calcinada a 350ºC/3h demonstrando que as partículas do pó nessa 

temperatura são nanométricos. Os parâmetros de rede das fases apresentam boa concordância 

com os valores da literatura (PESSOA, 2009). Na amostra sinterizada a 1000ºC/3h na Tabela 

1, observa-se que a composição apresenta uma fase única do tipo espinélio sem formação de 

fase secundária, hematita (Fe2O4). A hematita é uma fase que tende a aparecer quando a amostra 

é submetida a uma temperatura de queima superior a 500ºC e em ambiente rico em O2, isto 

porque abaixo de 500ºC não é fornecida energia suficiente para que ocorra a reação do ferro 

com o oxigênio. Uma das alternativas para a não precipitação desta fase é o controle da 

atmosfera de queima ou controle do tempo de resfriamento que deve ocorrer em taxas lentas. 
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Tabela 1 – Descrição das análises por Rietveld para ferritas Ni0,5Zn0,5Fe2O4 calcinada a 350ºC e 

sinterizada a 1000ºC/3h. 

Ni0,5Zn0,5Fe2O4 

Fase F (%) H (%) T.C (nm) Parâmetro de 

rede (Å) 

350°C/3,5h 100 - 11,28 8.4028 

1000°C/3h 100 - 480,0 8.4016 

F= Ferrita; H= Hematita; T.C = Tamanho do Cristalito 

 

Nesse trabalho optou-se pelo controle do tempo, diminuindo ao máximo a taxa de 

aquecimento e resfriamento. Para a ferrita sinterizada a 1000ºC/3h, verifica-se a formação de 

fase única tipo ferrita sem formação de fase deletérica, dispensando dessa forma o controle da 

atmosfera nessa composição. 

Observa-se na Tabela 1 que na amostra sinterizada a 1000ºC/3h o tamanho do cristalito 

aumenta em relação a amostra a 350°C/3h o que já era esperado devido ao aumento da difusão 

entre os íons, o que gera coalescência entre as partículas, formando cristais maiores. 

A Tabela 2 apresenta os parâmetros estruturais da ferrita Ni-Zn, obtidos do arquivo 

padrão utilizado para o refinamento das amostras sinterizada a 1000ºC/3h. Os parâmetros 

estruturais indicam que as ferritas sinterizadas cristalizam na estrutura cúbica com grupo 

espacial Fd-3m:1. Os dados indicam que as ferritas possuem a estrutura espinélio tipo inverso, 

ou seja, os íons metálicos divalentes como Ni+2 ocupam posições octaédricas, forçando o ferro 

a sair da posição octaédrica para posições tetraédricas, (AMIN; NEWNHAM, 1992). 

 

 

Tabela 2. Parâmetros estruturais das amostras de ferritas Ni0,5Zn0,5 sinterizada a 1000ºC/3h 

Átomos Posições Ferrita Ni-Zn 

x y z  

Fe (octaédrica) 0,62 0,62 0,62 0,79 

Fe (tetraédrica) 0 0 0 0,5 

Ni (octaédrica) 0,62 0,62 0,62 0,21 

Zn (tetraédrica) 0 0 0 0,5 
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Portanto, de acordo com o refinamento de Rietveld a estrutura da fase ferrira para a 

composição Ni0,5Zn0,5Fe2O4 é: 

 

Ni0,5Zn0,5Fe2O4                  (Zn0,5Fe0,5)[ Ni0,25Fe0,79]2. 

 

 A evolução das fases foi acompanhada por difração de raios X, onde as amostras 

calcinadas entre 350°C/3,5h e 1000°C/3h mostraram um aumento da cristalinidade com o 

aumento da temperatura. As amostras calcinadas a 350°C/3,5h formaram cristais nanométricos 

da ordem de 11,28 nm, quando sinterizados a 1000°C/3h as partículas passaram a ter um 

tamanho entre 480 nm. Apesar da atmosfera de calcinação apresentar alta concentração de 

oxigênio não houve formação de fase secundária, tal como, a hematita que degrada as 

propriedades magnéticas do material.   

 

CONCLUSÕES 

De acordo com os resultados apresentados neste trabalho, podemos concluir que a síntese 

pelo método dos citratos precursores resultou na formação de partículas nanométricas de ferritas 

Ni-Zn, produzindo pós cristalinos, homogêneos e monofásicos. 

Portanto, este método favorece as características morfológicas do pó o que influi 

diretamente em suas propriedades tecnológicas. 

O método de Rietveld mostrou-se efetivo ao analisar as composições estudadas. As fases 

formaram uma estrutura espinélio inversa com um grupo espacial Fd-3m:1. Nesse arranjo, os 

íons Ni+2, Zn+2 e Fe+3 se distribuíram por posições octaédricas e tetraédricas. 
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RESUMO: A dosimetria numérica utiliza modelos computacionais de exposição (MCEs) para 

estimar a dose absorvida (energia depositada/ massa) nos órgãos e tecidos radiossensíveis do 

corpo humano. Estimar a dose absorvida por meio de testes in vivo torna-se inviável devido a 

princípios de proteção radiológica e por isso gera a necessidade de criação e aprimoramento 

de MCEs seguros e eficazes. Uma das principais dificuldades em avaliar dose absorvida em 

ossos trabeculares é representar de modo realístico suas estruturas. Estas estruturas possuem 

pequenos espaços preenchidos por tecido mole medular intercalados por trabéculas que 

variam de tamanho e distribuição de acordo com a idade. A medula óssea vermelha e as 

células localizadas nas superfícies endeósteas do osso trabecular formam os tecidos mais 

radiossensíveis do esqueleto. Neste trabalho imagens sintéticas de blocos de ossos 

trabeculares foram construídas com dimensões variadas, utilizando técnicas Monte Carlo 

paramétricas. Para tanto foi tomado como base blocos de ossos reais (OR) de adultos. As 

imagens sintéticas produzidas possuem praticamente as mesmas distribuições volumétrica e 

superficial dos voxels dos blocos OR. Foram realizadas avaliações dosimétricas com o fantoma 

de voxels FASH_sta na posição ortostática em duas condições. Uma com os blocos de ossos 

reais e outra com os blocos de ossos sintéticos com o Ny = 60. O código EGSnrc foi utilizado 

para simular uma fonte emissora de fótons com irradiação idealizada na direção paralela, AP. 

Com base nos resultados dosimétricos obtidos se conclui que as imagens sintéticas de ossos 

podem substituir seus similares reais nos MCEs. 

Palavras–chave: células das superfícies do osso trabecular, dosimetria, medula óssea 

vermelha, software MonteCarlo, trabéculas 

 

A STUDY OF THE INFLUENCE OF MATRIX DIMENSIONS IN COMPUTER MODELS 

EXPOSURE OF TRABECULAR BONES USING PARAMETRIC MONTE CARLO 

METHODS 

ABSTRACT: The numerical dosimetry uses Exposure Computational Models (ECMs) to 

estimate the absorbed dose (deposited energy / mass) in the organs and radiosensitive tissues 

of the human body. To estimate the absorbed dose by tests in vivo becomes unviable due to 

radiation protection principles and because of that creates a need for development and 

improvement of ECMs safes and effectives. One of the main difficulties to evaluate absorbed 

dose in trabecular bones is to represent realistically their structures. These structures has 

mailto:josewilson@recife.ifpe.edu.br
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small spaces filled with medullary soft tissue interleaved by trabeculae ranging the size and 

distribution according to age. The red marrow and the cells located on the endosteal surfaces 

of the trabecular bone form the most radiosensitive skeleton tissues. In this work synthetic 

image blocks of trabecular bone with varying dimensions were developed using Parametric 

Monte Carlo techniques. For this was taken as base blocks of real bones (OR) of adults. The 

produced synthetic images have almost the same volume and surface distributions of voxels 

of the OR blocks. Dosimetry evaluation using the FASH_sta phantom in orthostatic position 

were realized in two conditions. In the first one with stacks of real bones and in the other one 

with blocks of synthetical bones with Ny = 60. The EGSnrc code have been using to simulate 

an emitting source of photons with idealized irradiation in the parallel direction (AP). Based 

on the results obtained by dosimetry evaluation it is concluded that the synthetical images of 

the bones may replace the real bones in ECMs. 

KEYWORDS: bone trabecular Surface Cell, dosimetry, red bone marrow, MonteCarlo 

software, trabéculas 
 

1. INTRODUÇÃO 

Os tecidos moles mais radiossensíveis do esqueleto são formados pelas células 

hematopoiéticas da medula óssea vermelha (MOV) (responsáveis pela hematopoese) e pelas 

células osteogênicas localizadas nas superfícies endeósteas do osso trabecular (CSO) 

(responsáveis pela formação das trabéculas ósseas) (KRAMER et al., 2007). A irradiação da 

MOV pode induzir a leucemia e as CSO câncer ósseo (ICRP 60, 1991).  

As recomendações de proteção radiológica contidas na portaria 453 (Ministério da 

Saúde, 1998), estabelece que todo grupo/indivíduo exposto à radiação ionizante deve receber 

uma dose otimizada, ou seja, um valor tão baixo quanto exequível. E que toda pratica deve 

ser justificada, de modo que os riscos associados aos procedimentos produzam suficiente 

benefício para o indivíduo exposto ou para a sociedade, não justificando expor indivíduos à 

radiação ionizante propositalmente para testes dosimétricos.  

Uma das propostas desafiadoras da dosimetria numérica é representar de modo 

realístico as estruturas dos ossos trabeculares. Diferente do osso compacto, o osso trabecular 

é formado por pequenas estruturas que medem cerca de 50 micrômetros a 2000 micrômetros 

e que se distribuem de acordo com a idade e região óssea. 

O objetivo geral deste trabalho é construir imagens sintéticas de blocos de ossos 

trabeculares com dimensões variadas utilizando técnicas Monte Carlo paramétricas 

implementadas por meio do software MonteCarlo (disponível em 

http://dosimetrianumerica.org/softwares/). Avaliar a influência das dimensões das 

micromatrizes ósseas nas distribuições volumétrica e superficial de voxels desses ossos. E 

http://dosimetrianumerica.org/softwares/
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realizar avaliações dosimétricas usando o fantoma de voxels FASH_sta (CASSOLA, 2011) em 

duas condições, uma com as imagens dos ossos reais (FSTA_OR) e outra com as imagens 

sintéticas construídas com Ny=60 (FSTA_NT) + fonte de fótons idealizada na direção paralela, 

AP por meio do EGSnrc.  

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

Neste trabalho foram utilizados os Softwares: Microsoft Office, Microsoft Excel, 

MonteCarlo, EGSnrc e Fiji. Foram utilizadas ainda imagens reais (OR) de cinco regiões do 

esqueleto; crânio, coluna vertebral, esterno, pelve e fêmur, disponíveis na página do 

Departamento de Energia Nuclear da Universidade Federal de Pernambuco (DEN/UFPE), 

http://www.caldose.org/. 

 

 2.1 O Método NT  

Em um artigo de 2012, Vieira e colaboradores obtiveram imagens sintéticas utilizando 

técnicas MC baseadas em três funções de densidade de probabilidade (FDPs): a uniforme, a 

normal padrão (média 0 e desvio-padrão 1) e a normal transladada (origem da sigla NT). Para 

isto foram desenvolvidos alguns programas em C# (SHARP, 2010) baseados na função nativa 

do Microsoft Visual Studio System.Random.NextDouble(), geradora de números aleatórios 

reais, uniformemente distribuídos no intervalo [0, 1). O começo do trabalho consistiu em 

estudar técnicas MC que transformassem uma FDP uniforme em uma FDP que tivesse um 

máximo no seu domínio, porque se pretendia descrever distribuições de clusters de voxels de 

ossos trabeculares ao longo de uma direção, distribuição esta que mesmo intuitivamente se 

espera que seja assimétrica à direita. 

 

Foi escolhida a FDP NT 
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foi usado para obter tamanhos de clusters de voxels necessários para gerar os fantomas 

http://www.caldose.org/
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sintéticos NT. Em (2), z é uma variável aleatória normal padrão (média 0 e desvio-padrão 1), 

amostrada usando o algoritmo de Box-Muller (BOX e MULLER, 1958). 

A técnica para gerar amostras sintéticas NT já está implementada no software 

MonteCarlo (VIEIRA et al., 2012). 

 

  2.2 Variáveis de entrada 

O tamanho, frequência e distribuição das trabéculas variam de acordo com o tamanho das 

amostras e com a região óssea em estudo. Assim, diversas variáveis foram utilizadas para a 

produção de imagens sintéticas. Entre elas, a probabilidade de um cluster estar ao longo de uma 

direção (Ver a linha 4 da janela da Figura I para pelve). Como pode ser observada na Figura 

II, a pelve apresenta predominância das trabéculas nas direções das colunas e fatias. Já no 

esterno evidencia-se nas fatias, enquanto que na espinha, na direção das linhas. Foi a observação 

destas imagens OR que definiu as probabilidades como as exemplificadas na Figura I. 

 

 

     Figura I: Janela do software MonteCarlo de dados de entrada para o osso Pelve. IFPE, 2016. 

 

 

             Figura II: Blocos de ossos reais (a)crânio, (b) espinha, (c) esterno, (d) fêmur, (e) pelve. IFPE, 2016 
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Outra variável importante no método é o tamanho do cluster de voxels. Este varia de 

tamanho e frequência nas direções x, y, z, de acordo com a região óssea. Lima Filho (2014) 

contou e determinou o número máximo de voxels por cluster (crânio 59, espinha 19, esterno 

18, fêmur, 48, pelve 45), mostrando valores diferentes cada região óssea. 

A terceira variável em importância é a quantidade de voxels de superfície. Dados de Lima 

Filho (2014) apresentam valores de distribuição dos voxels de superfície das mesmas imagens 

OR utilizadas nesse trabalho, disponibilizadas pelo DEN/UFPE. 

Segundo a ICRP 70 (1995) os percentuais de osso trabecular OR: (crânio 51,42; espinha 

11,25; esterno 11,44; fêmur 15,24; pelve 21,17) apresentam-se diferentes para todos os ossos 

OR utilizados. Será investigado se o aumento das dimensões provocará um aumento nesses 

percentuais.  

 

2.3 Construção dos blocos sintéticos com as mesmas dimensões dos OR 

Para gerar amostras sintéticas de blocos de ossos trabeculares, utilizaram-se as imagens 

do DEN/UFPE, com dimensões em pixels (Nx, Ny, Nz) = (160,60,160).  

Durante uma simulação, técnicas Monte Carlo são utilizadas para distribuir os clusters de 

voxels de osso em posições também sorteadas. Na sequência o bloco é polido e ajustado para o 

percentual de voxels requeridos. Eventualmente, o bloco pode ser rejeitado caso as distribuições 

volumétrica e superficial dos seus voxels não estejam dentro de um limite informado no inicio 

da simulação.  

 

2.4 A construção dos blocos sintéticos com dimensões maiores que os OR 

Para aumentar os blocos de 160x60x160 para dimensões maiores, optou-se por variar 

apenas a dimensão Ny entre 60 e 160. Modificaram-se duas variáveis: o número máximo de 

voxels por cluster na direção das linhas e o número de voxels de superfícies (voxels das CSO). 

As Tabela IIa e IIb mostram os prováveis valores destas variáveis para os cinco ossos e Ny igual 

a 60, 80, 100, 120, 140, 160. 

Para alguns ossos como o crânio, não é possível obter amostras reais com as três 

dimensões maiores que 60 pixels de 60 m (60x60=3600 m= 3,6 mm). No MonteCarlo é 

possível gerar amostras com quaisquer dimensões. Entretanto, ao mudar o valor Ny na janela 

do software, por exemplo, de 60 para 80, é necessário redefinir também o número máximo 

de voxels por cluster, multiplicando o valor para 60 pelo fator 80/60. O mesmo fator é usado 
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para estimar o número de voxels das CSO para um bloco 160x80x160. A Tabela IIa mostra, 

para dimensão linhas, os valores do número máximo de voxels por cluster para os cinco ossos 

e Ny= {60, 80, 100, 120, 140, 160}. A Tabela IIb mostra, para as mesmas variáveis, os números 

de voxels das CSO estimados.  

 

     Tabela II: a) número máximo de voxels por cluster. . b) Número máximo de voxels das CSO estimados. IFPE, 

2016. 

 (a) (b) 

Ny 60 80 100 120 140 160  60 80 100 120 140 160 

Crânio 59 79 98 118 138 157  417917 557223 696528 835834 975140 1114445 

Espinha 19 29 32 38 44 51  176052 234736 293420 352104 410788 469472 

Esterno 18 24 30 36 42 48  272521 363361 454202 545042 635882 726723 

Fêmur 48 64 80 96 112 128  237310 316413 395517 474620 553723 632827 

Pelve 45 60 75 90 105 120  307536 410048 512560 615072 717584 820096 
 

 2.5 Avaliações dosimétricas 

Utilizou-se uma fonte AP idealizada na direção paralela por meio do EGSncr 

(KAWRAKOW et al., 2013) para irradiar o fantoma  FSTA_OR e FSTA_ NT em toda sua área 

frontal com fótons distribuídos igualmente pelo corpo representado pelo fantoma. Foi 

utilizado um número de energias igual a 20, variando de 10 keV a 104 keV. Predefiniu-se 2×107 

fótons por simulação, suficientes para que a função de erro calculada para todos os órgãos 

radiossensíveis listados na saída para energia de 100 keV ficassem abaixo de 5%. 

Os alvos investigados foram: MOV do crânio; CSO do crânio; a pele - órgão bastante 

exposto; a tireoide – órgão muito pequeno, e as mamas que possuem um fator de peso 

bastante considerável (ICRP 103, 2007). 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO. 

São apresentados os resultados da construção dos blocos sintéticos e da execução dos 

MCEs FSTA_OR e FSTA_NT 
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 3.1 Descritores de similaridade entre os blocos reais e sintéticos 

  Após a simulação dos blocos sintéticos por meio do software MonteCarlo, avaliaram-

se os dados de saída de cada simulação. Ao todo foram contabilizados trezentos fantomas 

gerados (5 ossos x 6 dimensões Ny x 10 simulações). Dentre eles, trinta foram escolhidos (um 

para cada osso e dimensão Ny). Os critérios utilizados para a seleção foram: 1) comparar o 

valor obtido para a variável número de voxels das CSO com os valores da Tabela IIb; 2) 

comparar os valores da variável percentual de osso trabecular obtidos com os fornecidos pela 

ICRP 70. 

 

3.1.1 Número de voxels das CSO. 

A Tabela III apresenta os valores de voxels das CSO dos fantomas que foram escolhidos 

após as simulações. A Tabela IV apresenta os erros relativos percentuais (ER%) entre os 

valores prováveis (Tabela IIb) e os valores adquiridos (Tabela III).  

A média dos ER% apresentados para os números de voxels das CSO dos trinta ossos 

trabeculares é de 4,66 %. Como se vê na Tabela IV, o maior ER% médio por osso ocorreu para 

o esterno. Isto evidência um fato: o método Monte Carlo usado é mais eficaz quanto maior o 

percentual de osso trabecular. A exceção para esta constatação é a amostra da espinha, onde 

se esperava erros da mesma ordem do esterno por ter praticamente o mesmo percentual de 

osso trabecular. Entretanto outras variáveis como o tamanho do cluster e a probabilidade do 

cluster estar em uma dada direção também afetam os valores dos números de voxels das CSO. 

 

Tabela III: Números de voxels das CSO dos blocos selecionados. IFPE, 2016. 

 ----------------Dimensão Ny --------------- 

--OSSO-- Ny 60 Ny 80 Ny 100 Ny 120 Ny 140 Ny 160 

Crânio 424440 557829 686939 840461 933083 1058670 

Espinha 182287 213572 295766 350626 405790 468824 

Esterno 239979 312243 401044 492937 573360 685242 

Fêmur 206665 274162 396606 478794 522379 632220 

Pelve 294276 431988 520684 615833 725273 791926 
 

Tabela IV: ER% entre os valores prováveis e os obtidos para o número de voxels das CSO dos ossos 

sintéticos. IFPE, 2016. 
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 ----------------Dimensão Ny ---------------  

-OSSO- Ny 60 Ny 80 Ny 100 Ny 120 Ny 140 Ny 160 -ER%- 

Crânio 1,56 0,11 1,38 0,55 4,31 5 2,15 

Espinha 3,54 9,02 0,8 0,42 1,22 0,14 2,52 

Esterno 11,94 14,07 11,7 9,56 9,83 5,71 10,47 

Fêmur 12,91 13,35 0,28 0,88 5,66 0,1 5,53 

Pelve 4,31 5,35 1,58 0,12 1,07 3,43 2,65 

-ER%- 6,85 8,38 3,15 2,31 4,42 2,88  

 

 

3.1.2 Percentual de osso trabecular 

Não há diferença entre os percentuais OR (crânio 51,42; espinha 11,25; esterno 11,44; 

fêmur 15,24; pelve 21,17) (ICRP 70, 1995) e NT, porque a simulação só termina quando o 

percentual requerido é obtido. 

 

3.2Conjunto de blocos sintético 

O conjunto construído contém 30 ossos sintéticos trabeculares. A Figura III apresenta as 

vistas 3D dos blocos de ossos sintéticos do crânio variando o Ny de 60 a 160. 

 

  

Figura III: Conjunto de ossos trabeculares sintéticos do crânio. IFPE, 2016. 

 

3.3.  Resultados Dosimétricos  

A média percentual dos erros para a dose/Kerma no ar para todos os alvos é de 1,65 %. 

Para 100 keV os erros estão abaixo de 5%, como esperado. Valores na Tabela V. 
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Tabela Va: Erros relativos dos alvos pós-simulação (%). Energias de 10 keV a 150 keV. IFPE, 2016. 

 ----------------------Energia (keV)--------------------- 

ALVOS 10 15 20 30 50 60 70 80 100 150 

Crânio_BSC 0 33,32 14,34 3,49 2,24 3,66 0,34 1,45 0,35 0,05 

Crânio_RBM 0 26,52 1,92 4,46 1,85 0,84 0,42 2,01 2,7 0,47 

Mama 0,02 0,01 0,02 0,46 1,22 0,54 0,74 1,14 0,75 0,08 

Pele 0 0 0,02 0,04 0,11 0,33 0,16 0,23 0,25 0,11 

Tireoide 0,02 0,08 0,03 0,32 0,46 0,95 1,03 0,06 1,26 1,76 
 

Tabela Vb: Erros relativos dos alvos pós-simulação (%). Energias de 200 keV a 10000 keV. IFPE, 2016. 

 ----------------------Energia (keV)--------------------- 

ALVOS 200 300 500 700 1000 1500 2000 4000 8000 10000 

Crânio_BSC 2,29 0,21 2,02 0,44 0,55 0,48 0,16 0,53 0,96 0,48 

Crânio_RBM 0,78 1,04 0,24 0,08 0,09 0,32 0,42 0,22 1,01 0,96 

Mama 0,44 0,35 0,5 1,46 0,03 0,85 0,38 1,24 0,2 1,25 

Pele 0,21 0,21 0,35 0,32 0,03 0,42 0,08 0,12 0,03 0,09 

Tireoide 2,07 2,06 1,34 1,13 2,66 0,84 2,62 1,42 3,59 6,28 

 

4. CONCLUSÃO 

 Os blocos de ossos sintéticos  produzidos apresentaram uma média ER% pequena, assim 

como a média ER% das simulações dosimétricas que com energia de 100 keV permaneceu 

abaixo de 5%. Pesquisadores poderão utilizar imagens sintéticas de ossos trabeculares com 

dimensões variadas, mantendo a confiabilidade dos resultados. 

 

5. AGRADECIMENTOS 

Esse trabalho não seria possível sem o apoio financeiro do CNPq e o laboratório de 

dosimetria numérica do IFPE. 

 

6. REFERÊNCIAS 

BOX, G. E. P., and MULLER, M. E., A Note on the Generation of Random Normal Deviates, 

Technical Report Nº 13, Statistical Techniques Research Group, Department of Mathematics, 

Princeton University, 1958. 

CASSOLA, V. F., Desenvolvimento de Fantomas Humanos Computacionais Usando Malhas 

Poligonais em Função da Postura, Massa e Altura, Tese Doutorado em Tecnologias 

Energéticas Nucleares, DEN-UFPE, Recife-PE, Brasil, 2011. 



 

1057 

 

Artigos         Ciências Exatas e da Terra 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

ICRP 60. Recommendations of the International Commission on Radiological Protection. 

International Commission on Radiological Protection, Pergamon Press, Oxford. 1991/1990. 

ICRP 70. Basic Anatomical & Physiological Data for use in Radiological Protection - The 

Skeleton. International Commission on Radiological Protection, Pergamon Press, Oxford. 

1995. 

ICRP 103. Recommendations of the International Commission on Radiological Protection. 

International Commission on Radiological Protection, Pergamon Press, Oxford. 2007. 

KAWRAKOW, I., MAINEGRA-HING, E., ROGERS, D. W. O., TESSIER, F., WALTERS, B. R. B., The 

EGSnrc Code System: Monte Carlo Simulation of Electron and Photon Transport, NRCC 

Report PIRS-701, National Research Council of Canada, Ottawa, Canada, 2013. 

KRAMER, R.; KHOURY, H. J.; VIEIRA, J. W.; KAWRAKOW, I., Skeletal dosimetry for external 

exposure to photons based on μCT images of spongiosa from different bone sites. Phys 

Medicine Biol 52 6697–6716. 2007. 

LIMA FILHO, J. M. Construção da Esponja de Modelos Antropomórficos Baseada em Técnicas 

Monte Carlo, Tese de Doutorado, DEN-UFPE, Recife-PE, Brasil, 2014. 

MINISTÉRIO DA SAÚDE. Diretrizes de proteção radiológica em radiodiagnóstico médico e 

odontológico. Portaria 453. Diário oficial da União, Brasília, 1998. 

SHARP, J.: Microsoft Visual C# 2010 Step by Step, Microsoft Press, 2010. 

VIEIRA, J. W., LEAL NETO, V., LIMA FILHO, J. M., LIMA, L. F. e LIMA, F. R. A., Modelagem Monte 

Carlo de Regiões dos Ossos Trabeculares de Adultos para Uso em Modelos Computacionais 

de Exposição, Terceiro Congresso de Proteção Contra Radiações de Países e Comunidades de 

Língua Portuguesa, 20 a 23 de novembro, 2012.   

  



 

1058 

 

Artigos         Ciências Exatas e da Terra 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

ESTUDO DAS PROPRIEDADES MAGNÉTICAS DE FILMES FINOS DE COBALTO VIA 

TÉCNICA DE MONTE CARLO 
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augusto.freitas@ifs.edu.brRESUMO: Neste trabalho foram estudadas as propriedades magnéticas 

de filmes finos de cobalto (Co) via modelo de Ising de spin ½ por meio de simulação 

computacional. Filmes finos são vastamente utilizados em aplicações tecnológicas tanto por 

suas propriedades elétricas quanto por suas propriedades magnéticas tais materiais têm 

aplicações na indústria para construção, por exemplo, de dispositivos de o armazenamento 

de dados. Para simular as propriedades físicas de tais compostos foi utilizada a técnica de 

Monte carlo via algoritmo de Metropolis foram estudados filmes de Co puro e Co dopado com 

zinco (Zn). Os resultados apresentam excelente concordância com dados experimentais 

coletados na literatura. 

Palavras–chave: modelo de ising, magnetism, simulação 

 

STUDY OF THE MAGNETIC PROPERTIES OF Co THIN FILMS VIA 

MONTE CARLO TECHNIQUE 
 

ABSTRACT: In this paper we study the magnetic properties of cobalt (Co) thin films via spin ½ 

Ising model through computer simulation. Thin films are widely used in technological 

applications both for its electrical properties and by its magnetic properties and such materials 

have applications in the industry for construction, for example, of devices for storing data. To 

simulate the physical properties of these compounds was used a Monte Carlo technique via 

Metropolis algorithm were studied pure Co films and doped Co films with zinc (Zn). The results 

show excellent agreement with experimental data collected in literature. 

 

KEYWORDS: ising model, magnetism, simulation 

 

INTRODUÇÃO 

          O modelo de Ising foi proposto por Wilhelm Lenz em 1920 com o propósito de estudar 

as propriedades magnéticas dos materiais (GUIMARÃES et al.,2009). Em 1925 Ising resolveu 

analiticamente o modelo em uma dimensão e verificou que em uma dimensão não havia 

transição de fase para T>0 na ausência de campo magnético externo. Em 1944, Lars Onsager 

resolveu o modelo para duas dimensões na ausência de campo magnético e verificou a transição 

de fase, ou seja, percebeu-se que é possível existir magnetização em baixas temperaturas no 

caso de duas ou três dimensões (ONSAGER et al., 1944). O modelo de Ising com o campo 

magnético externo pode ser representado usando o seguinte hamiltoniano (LEONEL et al., 

2015):  
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                                                H= -J ∑ 𝑆𝑖, 𝑆𝑗𝑖,𝑗 +B∑ 𝑆𝑖𝑁
𝑖=1   ,                         (1) 

em que:  

 J representa a interação entre primeiros vizinhos  

 B representa um campo magnético externo  

          Através do hamiltoniano descrito acima pode-se verificar que o primeiro somatório é a soma dos 

pares dos sítios mais próximos (i,j) já no segundo somatório soma-se os N spins contido na rede em 

que a seta  ↑ Si= +1 e a seta ↓ Si= -1. Para analisarmos como é feito o cálculo da energia total de um 

conjunto de spins numa rede usando o modelo Ising, segue um exemplo abaixo. 

 

  

    

 

          Para fazer o estudo verifica-se os spins orientados para cima (↑) e para baixo (↓), sendo 

que cada um dos spins tem dois vizinhos mais próximos então a energia total. 

 

 

       

 

E= [+1(-1+1)+1(+1-1)+1(+1+1)-1(+1+1)] 

E=[0+0+2-2] =0 

           Uma vez que somamos os spins contido em uma rede estamos calculando a 

magnetização, a magnetização no modelo de Ising é calculada usando o somatório abaixo:  

                                       𝑀 = ∑ 𝜎𝑖𝑖                                                 (2) 

            A magnetização por sítio é definida pela equação: 

                                     m=
𝑀

𝑁
,                                                        (3)         
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onde: 

 M= a magnetização da rede  

 N= números de Spins contido na rede. 

           A capacidade que um material tem de se magnetizar é conhecida como susceptibilidade 

magnética e é calculada da seguinte forma: 

                                                            𝑋
𝑚=

𝜕𝑚

𝜕𝐻

                                                              (4)                                          

  Usando a distribuição de Boltzman: 

 

                              P(𝑛)= 
1

𝑍
𝑒𝑘𝐵𝑇

−𝐸𝑛 ,                                      (5)         

e calculando a função de partição através da equação  

Z=∑ 𝑒−𝐵𝐸𝜇
𝜇  

 deve-se ter, para o calor específico  

                              c=
𝐾𝐵𝛽²

𝑁
 
𝜕²𝑙𝑛𝑍

𝜕𝛽²
 .                                          (6) 

A Equação (6) é utilizada para a determinação do calor especifico e construção do 

respectivo diagrama de fase (SALINAS et al.,2013) .O modelo de Ising pode ser utilizado para 

estudos que envolvem diversas áreas, como por exemplo:economia, física da material 

condensada, biofísica e etc (JOELMA et al.,  2006). Ao estudar filmes finos deve-se conhecer 

as características dos materiais magnéticos esse estudo é importante poís nos diz se é um bom 

material para se produzir filmes finos ou não. Segundo  (MARCO et al., 2009), O 

ferromagnetismo se caracteriza pelo fato de os momentos magnéticos manterem uma 

orientação paralela entre si na ausência de um campo magnético externo. Isso ocorre de 

maneira espontânea sempre quando os materiais estão abaixo de uma temperatura 

denominada temperatura de Curie. Outro ordenamento magnético também observado em 

alguns materiais é o antiferromagnético, no qual os momentos magnéticos, que neste caso 

são equivalentes entre si, se dispõem antiparalelamente entre si. 

          Dessa forma, dize-se que, para (J > 0) temos o estado ferromagnético e para (J < 0) temos 

o antiferromagnetismo. Isso significa que, em baixas temperaturas, quando a energia térmica 

é da ordem ou menor que a energia de troca magnética, tornando difícil a desmagnetização a 

depender do valor campo coercitivo o que torna o material essencial para a produção de 
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filmes finos, exemplos de materiais com características ferromagnética: ferro, níquel, cobalto 

e entre outras.  

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

          Para estudo teórico do comportamento magnético dos filmes de Co, foi utilizado o 

modelo de Ising simulado em redes quadradas sobrepostas em camadas (KANEYOSHI et al.,  

2014), a metodologia utilizada foi centrada na simulação das propriedades magnéticas de tais 

sistemas via programas computacionais desenvolvidos em linguagem Fortran. Como foi citado 

em (1) o campo magnético externo é descrito usando o hamiltoniano, ou seja, percebe-se que 

a configuação dos spins depende da energia porem na simulação o que mais nos interessa é 

saber o tipo de rede que estamos trabalhando se é:circular, triangular, quadrada, cubica e etc. 

A importância em determinar o tipo de rede é eliminar os efeitos de borda com o intuito que 

todos os spins tenham o mesmo numero de vizinhos no código computacional. 

Matematicamente são representados por ↑ Si= +1 e a ↓ Si= -1 e, abaixo, segue esboço da 

representação esquemática de uma rede (quadrada) de spins.   

 

          Para o entendimento da simulação dos spins em uma rede foi feito um fluxograma 

mostrando passo a passo como é feita a simulação utilizando-se a técnica de Monte Carlo, por 

meio do algoritmo de Metropolis, como mostra a Figura 1. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

          A determinação das propriedades magnéticas de filmes finos é importante para 

caracterizá-los como, por exemplo, bons materiais ou não para a utilização na construção de 

dispositivos de armazenamento de dados (MENÉNDEZ et al.,2009). Em geral, os valores dos 

campos coercitivos são utilizados para determinar se os filmes podem ser magnetizados e 

desmagnetizados facilmente ou não, sendo que tais valores são retirados dos diagramas da 

magnetização em função do campo externo aplicado, como mostra o gráfico da Figura 2. 
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Figura 2: Ilustra o  gráfico da curva de histerese do material Cobalto(Co). Dados experimentais 

retirados dos trabalhos de Yang et al., 2008 e Kholhepp et al., 1992. IFS,2016. 

 

 

 

Figura 3: Ilustra a curva de histerese do material Cobalto(Co) dopado com Zinco(Zn). Dados 

experimentais retirados dos trabalhos de Yang et al., 2008 e Kholhepp et al., 1992. IFS,2016.  
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Figura 4: Ilustra a curva da histerese do material Cobalto(Co) com energia de  

10mev.IFS,2016. 

 

          De acordo com o magnetismo a palavra histerese significa “retardamento” ou “atrasar-

se” é um fenômeno presente nas substâncias magnéticas. Um dos fatores que mais chamam  

atenção ao estudar a histerese é o comportamento do material quando é submetido a uma 

força magnetica, para explicar os dados obtido nos gráficos das Figuras 2, 3 e 4 vamos tomar 

como base o gráfico da Figura 5 abaixo. 

 

 

Figura 5: Representa a curva de histerese magnética 
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          Como obter a curva da histerese?   Observando-se a curva através do “caminho” Oa, 

pode-se ver que a força magnetica aumenta, através do “caminho” Ab reduz a força 

magnetica, no “caminho”Bo obtem-se a densidade de fluxo magnetico, no “caminho” Bc reduz 

o fluxo magnetico a zero, no “caminho” Cd força magnetica é invertida, no caminho de força 

magnetica é ruduzida a zero, Ea fluxo é reduzido a zero. Podemos destacar a respeito da curva 

de histerese que depende do material estudado, como exemplo o gráfico da Figura 2 

apresenta curva larga o grafico da Figura 3 apresenta curva estreita, a curva apresentada no 

gráfico da Figura 2 trata-se de um material que tem um elevado campo coercitivo e uma 

elevada magnetização, ou seja um tipo de material que é dificil de desmagnetizar. pode-se ver 

no gráfico da Figura 3 que a curva de histerese apresenta uma largura menor nesse caso a 

perca de energia é menor por causa do camportamento da histerese, o gráfico da figura 4 

representa o ordenamento da magnetização do sistema em diferentes camadas quanto maior 

a temperatura maior é a curva de magnetização.  Na simulação se a temperatura for baixa as 

trocas de orientação dos spins não ocorrera de forma espontânea, se a temperatura aumentar 

os spins mudam de sentido e ao passar pela temperatura critica o sistema tem grande 

possibilidade de anular a magnetização.  

 

CONCLUSÕES  

 Neste trabalho foram apresentados resultados de simulações computacionais de 

filmes finos de cobalto (Co) e de cobalto dopado com zinco (CoZn) via técnica de Monte Carlo, 

algoritmo de Metropolis. Foram estudados os diagramas de magnetização versus campo 

externo aplicado e magnetização versus temperatura. Baseados no diagrama de 

magnetização versus campo, foram obtidos valores de 0.1 T e 0.02 T para os campos 

coercitivos dos filmes finos de Co e CoZn, com boa concordância com os resultados 

experimentais. O diagrama de magnetização versus temperatura mostra a tendência de 

aumento da temperatura crítica com o aumento no número de camadas utilizadas na 

simulação, o que indica a proximidade do modelo quase bidimensional ao tridimensional para 

um grande número de camadas. A técnica pode ser aproveitada para estudo das propriedades 

de diversos outros tipos de sistemas que apresentam magnetismo quase unidimensional e 

podem vir a ter aplicações na indústria de dispositivos de armazenamento de dados, a 

exemplo dos filmes de ferro-alumínio. 
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RESUMO: O uso das espécies vegetais utilizadas no tratamento e cura de doenças e sintomas, 

remete-se desde o início da civilização, onde o homem despertou para um longo percurso de 

manuseio dos recursos naturais em seu próprio benefício. Este trabalho foi desenvolvido com o 

objetivo de realizar o levantamento das plantas medicinais utilizadas pela população do 

município de Sítio Augustinho, Sonolópole (CE). A coleta dos dados foi realizada por meio de 

um questionário e entrevistas semiestruturadas com a população, onde foram entrevistados 26 

membros da comunidade acerca do conhecimento sobre forma de ingestão, parte da planta 

utilizada, enfermidades e/ou sintomas combatidos. Considerando os dados gerados com esse 

estudo constatou-se que a comunidade possui conhecimento significativo e amplo sobre plantas 

medicinais utilizadas no tratamento de diferentes males que os afetam.   

Palavras–chave: Conhecimento Popular, Estudo de Caso, Plantas Medicinais, Tratamento. 

 

PLANT USE STUDY WITH MEDICAL PROPERTIES USED BY THE 

SITE AUGUSTINE POPULATION 
 

ABSTRACT: The use of plant species used in the treatment and cure of diseases and 

symptoms, reference is made from the beginning of civilization, where man awakened to a long 

path handling of natural resources for their own benefit. This work was developed in order to 

carry out the survey of medicinal plants used by the site of the city population Augustine, 

Sonolópole, Ceará. Data collection was conducted through a questionnaire and semi-structured 

interviews with the population, they were interviewed 26 members of the community about the 

knowledge of the form of intake, part of the plant used, diseases and / or combated symptoms. 

Considering the data generated in this study it was found that the community has significant 

and extensive knowledge of medicinal plants used in the treatment of different ailments that 

affect them. 

Keywords: Popular Knowledge, Case Study, Medicinal Plants, Treatment. 
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INTRODUÇÃO 

O uso de produtos naturais, principalmente de plantas, com finalidades medicinais, 

nasceu desde a antiguidade. Evidências do uso de plantas medicinais e tóxicas foram 

encontradas nas civilizações mais antigas, sendo assim, considerada uma das práticas mais 

importantes utilizadas pelo homem para prevenção, cura e tratamento de doenças, sendo 

utilizadas como fontes de compostos biologicamente ativos (ANDRADE; CARDOSO; 

BASTOS, 2007). 

Conforme Almeida (1993), as plantas com propriedades medicinais foram os recursos 

pioneiros terapêuticos utilizados para o tratamento da saúde dos seres humanos e de sua família, 

sendo um conhecimento milenar que faz parte da evolução humana, pois, antes mesmo do 

aparecimento da escrita, pessoas já utilizavam plantas, ora como alimento, ora como remédio. 

Existem inúmeros registros que datam o uso das plantas para tratamento de doenças 

desde 4.000 a.c., todavia, tem-se o primeiro registro médico que inclui uma coleção de fórmulas 

de trinta diferentes drogas de origem vegetal, animal ou mineral depositado no Museu da 

Pensilvânia (HELFAND; COWEN, 1990). Até o final do século XIX, recursos terapêuticos 

eram formados predominantemente por plantas e extratos vegetais, o que era ilustrado pelas 

Farmacopeias da época (SCHENKEL; GOSMAN; PETROVICK, 2000). Com isso, os recursos 

terapêuticos disponíveis até o século XIX eram oriundos unicamente de plantas medicinais e 

extratos vegetais.  

No século XX, iniciou-se a tendência por isolar os princípios ativos das plantas e estudar 

suas aplicações em enfermidades, tornando-se assim uma atividade como identidade cultural 

(BRASIL, 2005). 

Transformações e modificações de valores ajudam para que aconteçam mudanças 

culturais, que muitas vezes geram perda de elementos e conhecimentos tradicionais 

importantes, tal fato é resultado do processo de urbanização e globalização. Conforme Diegues 

(1931), entende-se por conhecimento tradicional a aliança de saberes e fazeres sob a perspectiva 

do mundo natural e sobrenatural, passando conhecimento por gerações, perdurando assim por 

tempos. No entanto, só pode ser entendido completamente, no espaço cultural que foi criado.  

Culturas tradicionais possuem como costumes, a elaboração de ideias exóticas de bem-

estar e saúde. Sendo saúde, caracterizado por um estado espiritual de equilíbrio em convivência 

ecológica e comunitária, explicando assim, a imersão de processos de cura para remédios 

físicos, ou que visem fortalecimento e melhoramento de bem-estar. Além disto, muitas 

comunidades têm como único recurso medicinal e terapêutico, o próprio conhecimento 

tradicional, ou seja, plantas e medicamentos podem ser expressos não somente pelo seu poder 
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farmacológico, mas também como um significado cultural que lhes é atribuído (PINTO; 

AMOROSO; FURLAN, 2006). 

Conforme Pinto; Amoroso; Furlan (2006), práticas que possuem relação popular com 

plantas medicinais são na maioria das comunidades a única alternativa viável para a preservação 

de saúde e tratamento de doenças. Todavia, o progresso deste processo pode sofrer ameaças 

pela apresentação de diversos fatores externos: na dinâmica da sociedade, mobilização com 

maior facilidade das pessoas de seus ambientes naturais para as cidades, facilidade e 

acessibilidade a medicina moderna, fatores estes que comprometem o conhecimento popular 

acumulado de várias gerações, podendo levar assim, ao seu desaparecimento. 

 De acordo com Muelas (2003), a causa da proteção pela permanência de conhecimentos 

tradicionais com relação à biodiversidade, não é cultural e sim econômica. Pois, não há meio 

algum que afirme a proteção integral de comunidades indígenas, bem como seus costumes.  

 A extrapolação pela busca de produtos terapêuticos tem infringido todas as leis 

existentes no que dizem respeito à biodiversidade, com foco nas plantas medicinas. Gurib-

Fakim (2006) ressalta que numerosos estudos estão sendo feitos para a validação de 

informações populares relacionados às propriedades medicinais de plantas.  Um cenário que se 

destaca por tal fato, seria o da indústria farmacêutica, que investem bastante para descobrirem 

princípios ativos e atividades farmacológicas de substâncias que provém de plantas já 

conhecidas. 

Diante deste contexto sócio-histórico, este trabalho tem por finalidade investigar como 

a sabedoria popular, relacionada a plantas medicinais, é utilizada no tratamento de enfermidades 

pela comunidade Sítio Augustinho, uma comunidade rural no munícipio de Solonópole – CE, 

e identificar quais são as plantas utilizadas nesse processo, assim como sintomas e enfermidades 

combatidas. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Área onde se deu o estudo 

O munícipio de Solonópole (Imagem 1) localiza-se na microrregião do sertão de 

Senador Pompeu e possui uma área de 1.536,165 Km².  De acordo com o levantamento feito 

pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estática (IBGE) no ano de 2010 possuía 17.665 

habitantes. A distância até a capital é de 275,1 Km² e apresenta caatinga arbustiva aberta e 

cantiga arbustiva densa em sua vegetação, com clima tropical quente semiárido apresentando 
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chuvas nos meses de janeiro a abril. O sítio Augustinho é uma das comunidades rurais do 

munícipio.  

Coleta de Dados 

O trabalho foi realizado no período de 20 de Maio a 20 de Julho no Sítio Augustinho. 

Neste período foram visitadas 26 residências, onde entrevistou-se o indivíduo que se encontrava 

em casa no horário da visita.   

A pesquisa é de cunho qualitativo e quantitativo e a coleta de dados ocorreu por meio 

de diálogos estruturados na aplicação de questionários semiestruturados, complementados por 

entrevistas livres e conversas informais (LAKATOS, 2003).  

 

A entrevista foi orientada por um questionário entregue ao indivíduo. No diálogo, 

indagou-se sobre o perfil socioeconômico e o conhecimento sobre plantas com propriedades 

medicinais, quais plantas são utilizadas, quais sintomas são combatidos por cada planta, quais 

as partes das plantas são utilizadas, formas de ingestão, formas de acesso as plantas e a origem 

desse saber. 

 

Imagem 1. Munícipio de Solonópole. 

Fonte: Disponível em 

<http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?lang=&codmun=231300&search=||infogr%E1ficos:-

informa%E7%F5es-completas>. Acesso em 26 de Set. de 2016 às 15:10. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Perfil socioeconômico   

http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?lang=&codmun=231300&search=||infogr%E1ficos:-informa%E7%F5es-completas
http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?lang=&codmun=231300&search=||infogr%E1ficos:-informa%E7%F5es-completas
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De acordo com as residências visitadas na comunidade, foram entrevistadas 19 mulheres 

e 7 homens, totalizando 26 moradores entrevistados. A faixa etária dos entrevistados variou 

entre 18 a 75 anos, com 54% da amostra acima dos 40 anos. O tempo de residência dos 

entrevistados no local varia de 2 anos a mais de 68 anos na localidade. Sobre profissão e a renda 

familiar, 88,5 % são agricultores e 65,4 % possuem renda mensal até um salário mínimo.  

Quanto ao grau de escolaridade, 69,23 % entrevistados possuem ensino fundamental 

incompleto (Fig.1).  

 

Figura 1. Grau de escolaridade dos entrevistados, na qual as abreviações EFI, EFC, EMI, EMC, ESI e ESC 

significam, respectivamente, ensino fundamental incompleto, ensino fundamental completo, ensino médio 

incompleto, ensino médio completo, ensino superior incompleto e ensino superior completo. IFCE, 2016 

 

Plantas utilizadas na comunidade 

 Do universo estudado, 34,61 % não fazem uso de plantas medicinais e 65,39 % fazem 

usos de plantas no tratamento de enfermidades. Dos entrevistados que relataram fazer uso de 

plantas medicinais, estes afirmaram utilizá-las desde da infância. Neste grupo, a utilização 

ocorre de diferentes formas no tratamento e aplicações: na forma de chás (58,8 %), aplicações 

sobre a pele (5,88%), inalação (5,88 %), “garrafadas” (11,8%) e “lambedores” (17,6%).  

 O chá é preparado levando ao fogo a parte da planta com água até a fervura, após o 

esfriamento está pronto para o consumo. No uso tópico, é feita a aplicação de porções de partes 

da planta com propreidades cicatrizantes sobre a pele, em casos de ferimentos  e/ou 

inflamações. No processo de inalação, é feita uma efusão com partes da panta, e após fervura 

o recomendado é se aproxima para inalar os vapores exalados do preparo. As garrafadas 

geramente são compradas, mas também é produzida em casa deixando repousar em água partes 

das plantas por determindado perído de tempo. Os lambredores são produzidos por mistura  de 

ervas com açucar levadas ao fogo até total crstalização do acuçar, o  preparo é engarrafado e 

guardado na geladeira.  
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 Com relação ao comportamento inicial do grupo em caso de doença foi obtido os 

seguintes resultados conforme Figura 2. 

 

Figura 2. Primeira atitude tomada em casos de doenças. IFCE, 2016. 

 

 De acordo com as informações relatadas durante coleta de dados, o serviço médico mais 

próximo a comunidade é em outra localidade (denominada de Distrito de Pasta) e só é 

disponibilizado duas vezes por semana, desta forma, em caso de doenças a grande maioria da 

população recorrem aos saberes populares para tratar seus males.  

 34,61% dos entrevistados relataram não fazer uso das plantas medicinais de forma direta 

no combate de doenças e sintomas. Alguns explicam tal comportamento por causa de 

medicação controlada que usam e não julgam adequado outra medicação, afirmam que em casos 

de doenças procuram médicos e tomam medicação recomendada, entretanto, estes ressaltaram 

que outras pessoas da casa fazem uso de plantas medicinais.  

Na tabela 1 ser observa a idade e período de tempo que moram na comunidade daqueles 

que não fazem usos das plantas medicinais. 

 

Tabela 1. Idade e período que moram comunidade. IFCE, 2016. 

Idade 18    31    34    36        37 

45 53 5 53 45  36 

37   45    53   56      65                   

666565 

      

Período de tempo que mora 

na comunidade 
18       31          04      11 37   45    34   56      03      

 

 A pessoa mais jovem entrevistada possuía 18 anos de idade, portanto não é possível 

analisar por meios dos dados obtidos uma estagnação na transmissão oral desse saber popular 
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na comunidade usando como amostra um indivíduo, pois os mais velhos afirmaram também 

que esse saber ainda exercem forte influência na comunidade e que os mais tem acesso também.  

 Na Tabela 2 estão apresentadas as plantas mencionadas, a parte utilizada e a 

enfermidade ou sintoma tratado.  

Foi possível notar a predominância no uso de folha das plantas no tratamento dos males 

que assolam a comunidade. O grupo informou, ainda, que esse conhecimento já é antigo no 

meio cultural da comunidade e que o conhecimento foi ensinado/repassado por seus pais e avós. 

Com relação a forma de acesso essas plantas, elas são encontradas nos quintais 

(exemplo: Erva-cidreira, Malva, Capim-santo, laranjeira e Rumã), retiradas da mata nativa 

(exemplo: Aroeira, Almeixa, Pepaconha, Malvarísco e Corama), compradas (ex: Boldo, E 

Eucalipto) e cedidas por meio dos vizinhos quando necessários fazer uso das mesmas. 

 

Tabela 2. Plantas utilizadas e enfermidades combatidas com seu uso. IFCE, 2016. 

Nome Popular Nome Científico* Parte da planta Combatidos 
         Aroeira 

 

Boldo 

Capim-santo 

Corama 

Erva-Cidreira 

Eucalipto 

Hortelã 

Macela 

        Malva 

Malvarísco 

 

Romã 

Myracrodruon urundeuva 

F. Allemão 

Ocimum gratissimum L. 

Cymbopogon citratus Stapf. 

Bryophyllum pinnatum 

Lippia alba (Mill.) N.E.Br. 

Eucalyptus globullus Labill 

Mentha x villosa Huds. 

Egletes viscosa (L.) Less. 

Geranium erodifolium L. 

Plectranthus amboinicus (Lour.) 

Spreng. 

Punica granatum L. 

Casca 

 

Semente 

Folha 

Folha 

Folha 

Folha 

Folha 

Semente 

            Folha 

Folha 

 

Fruto 

Garganta inflamada 

 

Dores intestinais 

Calmante/ insônia 

Ferimentos 

Gripe 

Febre 

Febre/ Dor de cabeça 

Dores Intestinas 

Infecções/ Gripe 

Inflamações 

 

Garganta 

*Utilizou-se nomenclatura científica presente no livro Plantas Medicinais de uso comum no Nordeste do Brasil 

dos autores Banacuhy e Francisco.  

 

CONCLUSÕES 

   

Apesar do avanço na ciência e tecnologia na era atual, em especial no campo medicinal 

e isolamento de compostos ativos no ramo da farmácia, a comunidade estudada ainda utiliza as 

plantas como tratamento medicinal. Dentre os fatores para isto destaca-se o preço dos 

medicamentos industrializados e a confiança no conhecimento popular.  
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Portanto, com o trabalho realizado pode-se constatar que o conhecimento tradicional 

sobre as propriedades medicinais e uso das plantas com finalidade terapêutica na comunidade 

Sítio Augustinho, Solonópole, Ceará, ainda é bastante difundida.  

Por fim, também foi constatada uma carência de registos e estudos sobre o 

conhecimento popular em plantas medicinais no referido munícipio, sem deixar de mencionar 

a possibilidade de trabalhos futuros nessa temática e sobre a importância de proteger a 

biodiversidade e estudá-la como fonte de novos medicamentos. 
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RESUMO: A região pesquisa é localizada no domínio geológico Província Borborema, onde 

foi realizado um mapeamento geológico na escala de 1:25.000 em uma área de 16 Km2. A área 

é caracterizada por granitos sin-tectônicos, pelo Complexo Jaguaretama com os gnaisses 

migmatizados e gnaisses, também a presença de calcissilicáticas, quartzitos, xistos e granulitos 

e no topo representado pelas coberturas colúvio-aluvionares. Todo esse conjunto de litotipos 

apresenta foliações com mergulhos verticais a subverticais, lineações segundo uma direção 

preferencial N-S e camadas subhorizontais. 

 

Palavras–chave: Mapeamento Geológico, Litoestratigrafia e Identificação de Rochas. 

 

GEOLOGICAL STUDY AN AREA LOCATED WEST OF THE 

MUNICIPALITY JAGUARETAMA IN THE STATE OF CEARÁ 
 

ABSTRACT: The research area is located in the geological domain Province Borborema, 

which it was carried out geological mapping in scale 1: 25,000 in an area of 16 km2. The area 

is characterized by granites sintectonic, by Jaguaretama Complex with migmatizados gneisses 

and gneisses, also the presence of calcissilicáticas, quartzites, schists and granulocytes and on 

top represented by colluvial-alluvial covers. All this set of rock types has foliation with vertical 

dives subvertical, lineation according to a preferred direction N-S and sheet sub horizontal.  

 

KEYWORDS: Geological mapping, Lithostratigraphy and Rocks identification. 

 

INTRODUÇÃO 

Este trabalho refere-se a um mapeamento geológico realizado durante visita de campo 

no Estado do Ceará, localizado na porção setentrional do Nordeste do Brasil, representado pelo 

município de Jaguaretama. Compreende uma área de 16 Km2, inserida na folha Jaguaretama 

(SB.24.X-C-IV) na escala 1:100.000 da Sudene. A área de estudo está inserida no contexto da 

parte Setentrional da Província Borborema (Almeida et al., 1977), nesta região existe a atuação 

de fenômenos termais, tectônicos e magmáticos, representados pela formação de extensas zonas 

de cisalhamento transcorrentes (Sobral/Pedro II, Senador Pompeu, Patos e Pernambuco) e 

outras feições estruturais tiveram desenvolvimento durante o Neoproterozóico, e perdurou-se 

no decorrer do Cambro-Ordoviciano. 
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Este trabalho tem por objetivo principal apresentar os resultados desse mapeamento em 

área de rochas metamórficas, bem como fazer sua caracterização e enquadramento geológico 

no contexto da área. O estudo consistiu em identificar e diferenciar a litologia da região, suas 

respectivas relações de contato e caracterizar os aspectos estruturais como foliações e lineações 

dos maciços rochosos e delimitar suas unidades litoestratigráficas e elaborar um mapa 

geológico na escala 1:25.000. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 O desenvolvimento metodológico do trabalho foi efetuado seguindo quatro etapas 

diferenciadas visando ao alcance dos objetivos propostos, como segue: 

Etapa Inicial – Nesta etapa foram realizados levantamentos bibliográficos de trabalhos já 

desenvolvidos na região, como fundamentação teórica, no qual permitiram adotar uma 

linha de raciocínio para o contexto geológico regional, e também foi desenvolvido a 

elaboração de mapa base preliminar na escala de 1:25.000, através do software ArcGis; 

Etapa de Campo – Esta etapa consistiu na realização de perfis geológicos onde se 

obtiveram descrições das diferentes litologias inseridas na área de pesquisa, caracterizando 

suas relações de contato, textura, estruturas e coletas de amostras para análise 

petrográficas; 

Etapa de Laboratório – É representada pela confecção de lâminas delgadas para estudo em 

microscópio petrográfico. E, assim, caracterizar as propriedades físicas dos minerais com 

intuito de classificar os litotipos, e consequentemente confirmar as descrições preliminares 

(macroscópicas) realizadas em campo, e; 

Etapa Final – Consiste na interpretação dos dados gerados nas etapas anteriores e a 

elaboração deste trabalho acompanhado dos mapas de ponto e geológico. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Nesse tópico serão expostas as características da geologia local, com a identificação da 

litoestratigrafia que compõem o arcabouço geológico da área de pesquisa (Fig. 1). Está é 

baseada nos dados coletados durante o mapeamento, nas análises petrográficas e através da 

geologia estrutural.  
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Figura 1 – Mapa geológico da área de estudo 

 

1) Geologia da Área 

Fazendo parte do embasamento do Sistema Orós-Jaguaribe, o Complexo Jaguaretama, 

está distribuído por toda a área de pesquisa, conforme Silva et al., (1997) e Fetter (1997) 

propõem. O Complexo Jaguaretama é constituído por ortognaisses bandados e migmatitos de 

composição tonalítica a granítica, com intercalações de bandas de gnaisses anfibolíticos, 

anfibólio xistos, augen gnaisses e raras rochas calcissilicáticas.  

Biotita Hornblenda Gnaisses - Migmatizados 

Esta litologia representa o embasamento do Complexo Jaguaretama, onde é constituído 

por biotita gnaisses, biotita hornblenda gnaisse e biotita granada ganisses (Fig. 2), essas rochas 

possuem uma granulometria que varia de média a fina, composta por uma paragênese principal 

de plagioclásio, feldspato, quartzo, biotita, anfibólio e granada. Suas colorações variam a 

tonalidades de cinza (claro a escuro) e quando alteradas possuem coloração variando para 

marrom. A rocha apresenta microscopicamente uma textura granoblástica (Fig. 2), e possui 
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granulação fina à média. Têm como componentes essenciais grãos de quartzo (40%), anfibólio 

(20%), biotita (15%), plagioclásio e feldspato (15%) e cerca de (10%) entre acessórios e opacos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – (A)Biotita Hornblenda Gnaisse com bandamento e observa-se uma foliação menos 

intense, e (B) Fotomicrografia com observação em Luz Ortoscópica (Objetiva de 4x) (Ponto: 

TC-III-24 Coord. UTM: 514144/9381580). 

 

Biotita Muscovita Xisto 

Os xistos representados na área de pesquisa ocorrem em forma de faixas intercaladas 

entre os gnaisses migmatizados na porção sudoeste (SW) da mesma. Apresentam granulação 

que varia de média a fina e com composição mineralógica composta essencialmente por 

muscovita, biotita e pouco quartzo (Fig. 3). Apresenta forte foliação que afeta a rocha, e, é 

observado aspectos de xistosidade bem marcado com planos de lineação mineral (Ln) bem 

desenvolvidos. 

Granada Quartzito 

Os quartzitos ocorrem em forma de uma lente no interior dos gnaisses migmatizados, 

na porção noroeste (NW) da área. Esses quartzitos possuem uma textura granular fina, com 

uma composição mineralógica composta essencialmente de quartzo e muscovita. Em amostra 

de mão é caracterizado como quartzitos impuros apresentando uma coloração branca, marrom 

e avermelhado devido a presença de processos intempéricos (Fig. 4). 

A 
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Em algumas partes dos afloramentos é possível identificar uma foliação (Sn) com 

provável So preservado. Em seção delgada esta litologia exibe textura granoblática poligonal 

de granulação fina à média (Fig. 4). É composta predominantemente por quartzo (60%), 

granada (20%), epidoto (15%) e acessórios e opacos com (05%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 - Biotita Muscovita Xisto apresenta uma textura lepidoblástica, com a presença de 

biotitas orientadas. Em (A) observação em Luz Natural Polarizada e em (B) observação em Luz 

Ortoscópica (Objetiva de 4x) (Ponto: TCIII-33). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 – Em (A) Quartzito exibindo preservação de So 

(seta preta) e (B) observação em Luz Natural Polarizada (Objetiva de 4x) (Ponto: TC-III-07 

Coord. UTM: 512514/9382960). 
 

Calcissilicáticas 

Em campo, essa litologia exibe coloração esverdeada e avermelhada geralmente 

apresenta estrutura maciça de granulometria fina, sendo bastante silicificada. Também está 

localizada na região noroeste (NW) intercalando-se com os quartzitos. Apresenta uma foliação 

(Sn) e com a possível preservação de So. Ocorrem em forma de lentes nos gnaisses 

migmatizados (Fig. 5). A textura da rocha, em microscópio, é classificada como granoblática 

inequigranular (Fig. 5). É constituída essencialmente por quartzo (20%), feldspato e 

plagioclásio (15%), diopsídio (16%), epidoto (30%), granada (14%) e entre acessórios e opacos 

cerca de (05%). 

A 
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Figura 5 – Em (A) Rocha calcissilicática bastante foliada e (B) observação em Luz Ortoscópica 

(Objetiva de 4x) (Ponto: TC-III-08 Coord. UTM: 512164/9383102). 

 

Granulito 

Esta litologia é representa por rochas de coloração esverdeada de textura equigranular 

com granulação média caracterizada por uma composição mineralógica composta de granada 

(destaque para esses minerais, visíveis em amostra de mão) e anfibólio (Fig. 6). A rocha 

apresenta microscopicamente textura granoporfiroblástica (Fig. 6) e possui granulação fina à 

média. Têm como componentes essenciais grãos de quartzo (30%), anfibólio (25%), glaucofano 

(10%) piroxênio (10%) e granada (20%) e cerca de (05%) entre acessórios e opacos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 – Em (B) corresponde a granulitos de coloração esverdeada, é possível a observação 

dos minerais de granada presente na rocha e (A) observação em Luz Natural Polarizada 

(Objetiva de 4x) (Ponto: TC-III-27 Coord. UTM: 514381/9381680). 

 

Granitos Sin-Tectônicos 

Está distribuído na parte sudeste (SE) da área, mostrando contatos gradacionais entre 

eles e os gnaisses migmatizados e o contato brusco com os outros litotipos. Os granitos sin-

tectônicos exibem granulação fina, textura inequigranular. Os granitos possuem coloração que 

varia do rosa para cinza, apresentam fraturas regulares e irregulares (Fig. 7). Comumente 

B 

A 
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observam-se veios quartzo-feldspático (pegmatóides) com espessuras que variam de 

centímetros a metros, intercalado aos granitos sin-tectônicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 – Em (A) Granito sin-tectônico em maior detalhe para uma composição potássica, ou 

seja, coloração rosa maior concentração de k-feldspato, e presença de fraturas (linha 

vermelha) e uma granulometria fina, e (B) observação em Luz Ortoscópica (Objetiva de 4x) 

(Ponto: TC-III-29 Coord. UTM: 514721/9381768). 

 

Cobertura Colúvio-Aluvionar 

Em geral, as coberturas colúvio-aluvionares são compostas por areias de granulação fina 

a grossa e tonalidades variando de branco a parda. 

 

2) Geologia Estrutural 

A área caracteriza-se estruturalmente por elementos dúcteis, mas, apresenta alguns 

elementos rúpteis. Os elementos dúcteis são evidenciados por foliações, lineações minerais e 

por xistosidade, geralmente de alto ângulo e com caimento para SE. E os elementos rúpteis são 

representados por um sistema de fraturas de direções preferências NW-SE.    

Foliação - A foliação (Sn), caracteriza a foliação regional presente nos litotipos, com 

direção principal para NNE-SSW e mergulho de médio ângulo para ESE. O estereograma para 

o conjunto total de atitude de foliação (Sn) apresenta pólo máximo em N108/68°, indicando a 

predominância de estruturas com mergulho médio. Um pólo secundário em N100/49° indica 

estruturas com direção ESSE (Fig. 9A). 

Lineação - O diagrama constituído para lineações apresenta um plano médio de 46° de 

mergulho e direção para NNE-SSW, indicando a predominância de lineações com mergulhos 

baixos (Fig. 9B). 

Fraturas - De acordo com análise do diagrama de roseta elaborados a partir de 14 

medidas de fraturas da área estudada, verificou-se que as principais direções de fratura 

A 
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obedecem prioritariamente às direções NW-SE, e duas direções secundaria para NNW-SSE e 

EEW-WWE (Fig. 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 – Em (A) Diagrama de contorno do pólo para o plano, indicando dois máximos de 

direções. O primeiro no sentido SE e máximo 109Az/68° e um secundário E-W e máximo 

330Az/89° (N° 30 medidas), e (B) Diagramas de contorno e roseta do pólo para o plano 

representando a direção preferencial das lineações para NE-SW e o sentido do plano. (N° 11 

medidas). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 – Em (A) Diagrama de roseta mostrando as principais famílias de fraturas presentes 

na área. Notar o predomínio de uma família de fraturas de direção N130°, e (B) Representa os 

pares cisalhantes de fraturas, inserido nos leucognaisses, formando ângulo de 60° entre si (TC-

III-31 Coord. UTM: 512400/9381778). 
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CONCLUSÕES 

Através dos estudos realizados na área, em terrenos compostos por rochas metamórficas 

e da execução de todas as etapas mencionadas nessa pesquisa, pôde-se concluir, com base em 

estudos macroscópicos e microscópicos, que as associações minerais presentes nas rochas 

facilitam sua classificação quanto as fácies metamórficas, assim, identificando a temperatura e 

pressão atuantes nas mesmas. Empregando-se os conhecimentos adquiridos pode-se distinguir 

uma sequência na formação dos terrenos, correspondendo respectivamente pelo embasamento 

cristalino (gnaisse migmatizados), em seguida, intrusões graníticas sin-tectônicos e, no topo, 

por coberturas colúvio-aluvionares. Então, o desenvolvimento deste estudo, fez com que 

aguçasse uma percepção maior e uma visão geológica mais completa em relação à evolução 

dos terrenos rochosos, tornando-se apto para a construção da litoestratigrafia dentro do contexto 

geológico de uma referida região.    
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RESUMO: A obtenção de biocombustíveis líquidos é uma opção oferecida pela biomassa, 

tornando-se, assim, como o petróleo, mais fácil de transportar e armazenar e, por muitas vezes, 

de substituir de forma direta os seus derivados. No Brasil, destacam-se: a produção de etanol a 

partir da cana-de-açúcar e, mais recentemente, o biodiesel a partir das oleaginosas. Do ponto 

de vista das emissões de resíduos, o biodiesel apresenta grandes vantagens na redução de 

particulados, CO, CO2, compostos de enxofre e hidrocarbonetos. A participação do semiárido 

brasileiro ficou restrita à produção de oleaginosas, como a mamona, e, em princípio, a “energia 

plantada” não necessariamente retornava ao produtor, sendo exportada para centros de 

processamento e beneficiamento. Uma forma de retorno direto desta forma de energia ao 

pequeno produtor é a produção artesanal do biodiesel para consumo próprio. Quimicamente, o 

biodiesel é uma mistura de ésteres metílicos ou etílicos. Sendo a transesterificação por metanol 

mais amplamente aplicado na produção de biodiesel em escala comercial e, por ser mais reativo, 

implica em menor temperatura e tempo de reação. Contudo, o acesso ao metanol pelo pequeno 

produtor é limitado, sobretudo pela toxicidade. Após revisão da literatura e levantamento da 

legislação em vigor, usou-se como matéria básica e fonte de gordura, o óleo residual, em 

seguida em escala de laboratório (bancada) o estabelecimento de procedimentos testes 

utilizando etanol. Segue-se então o estudo, para determinação de uma rota, utilizando o álcool 

etílico, para a produção de biodiesel em escala artesanal.  

Palavras–chave: etanol, óleo residual, transesterificação  

 

STUDY FOR PRODUCTION CRAFT OF BIODIESEL 
 

ABSTRACT:Obtaining liquid biofuels is the biomass option offered, becoming thus like oil, ea

sier to tranport and store, and often to replace directly its derivatives. In Brazil, are: 

production of ethanol from sugarcane and, more recently, biodiesel from oilseeds. 

From the point of view of waste emission, Biodiesel presents great advantages in reducing 

particulate, CO, CO2, hydrocarbons and sulfur compounds. 

The participation of the Brazilian semiarid region was restricted to the production of oil, such

 as castor beans, and, in principle, the “energy planted” not necessarily 

returned to the producer being exported for processing and processing centers. A form of 

direct return of this form of energy to the small producer is handicraft production of biodiesel 

for their own use. Chemically, biodiesel is a mixture of methyl or ethyl esters. 

As the transesterification methanol most widely applied in the production of biodiesel on a c

ommercial scale and to be more reactive, implies lower temperature and reaction time. How

ever, access to methanol by the small producer is limited, especially for toxicity. After literat

ure review and survey of legislation, is used as raw materials and source of fat, residual oil, 

then in laboratory scale (bench) the establishment of testing procedures using 

ethanol. Then follows the study, to determine a route, using ethanol to biodiesel production 

in artisanal scale.  
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KEYWORDS: ethanol, residual oil, transesterification  

 

INTRODUÇÃO 

A biomassa foi uma das primeiras fontes de energia utilizadas pelo ser humano. Com o 

advento do petróleo, seu emprego foi reduzindo gradativamente, sobretudo nos países 

industrializados. Nas últimas décadas, vem despontando como principal alternativa 

para substituição dos combustíveis fósseis nos processos de conversão térmica. 

Por energia da biomassa, entende-se a energia derivada de matéria viva, como as plantas 

e animais, e mesmo de resíduos sólidos urbanos, industriais e agrícolas. Uma das formas de 

aproveitamento desta fonte primária é através do biodiesel. Surgido há mais de 100 anos, tendo 

sido testado pelo inventor do motor diesel, Rudolph Diesel, que utilizou óleo de amendoim 

como combustível. Pode ser obtido a partir da gordura animal ou vegetal; no entanto, em sua 

forma bruta, apresenta várias impurezas e uma elevada viscosidade, prejudicial ao desempenho 

dos motores. 

A obtenção de biocombustíveis líquidos é uma  opção oferecida pela biomassa, 

tornando-se, assim, como o petróleo, mais fácil de transportar e armazenar e, por muitas vezes, 

de substituir de forma direta os seus derivados. São álcoois produzidos a partir da fermentação 

de cereais, tubérculos ou plantas, e óleos de origem vegetal. São vários os tipos de 

biocombustíveis, no entanto, no Brasil, destacam-se: a produção de etanol a partir da cana-de-

açúcar e, mais recentemente, o biodiesel a partir das oleaginosas.  

Do ponto de vista das emissões de resíduos, o biodiesel apresenta grandes vantagens na 

redução de particulados, CO, CO2, compostos de enxofre e hidrocarbonetos. É verificada uma 

emissão maior de NOx, que varia de acordo com a tecnologia e ajuste dos motores utilizados. 

Quanto ao desempenho, apresenta características inferiores, porém muito próximas ao diesel 

convencional.  

Apesar de a gordura ser uma das matérias-primas para obtenção do biodiesel, os óleos 

vegetais têm maior potencial de utilização, em face de sua renovabilidade e possibilidade de 

sequestro de carbono. As oleaginosas mais comuns no Brasil são mamona, soja, girassol 

e dendê. A introdução deste combustível na matriz energética brasileira deu-se efetivamente 

por meio da Lei 11.097/2005. A Lei previa a obrigatoriedade da adição de 2% de biodiesel ao 

óleo diesel comercializado ao consumidor final em todo o País a partir de 2008.  

Quimicamente, o biodiesel é uma mistura de ésteres metílicos ou etílicos. Uma série de 

métodos atualmente disponíveis tem sido adotados para a produção de biodiesel. Há quatro 

maneiras principais de produção: utilização direta e mistura de óleos crus, micro- 



 

1089 

 

Artigos         Ciências Exatas e da Terra 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

emulsificação, craqueamento térmico (pirólise) e transesterificação. Este último é o processo 

mais utilizado e bem estabelecido para melhorar a propriedade de óleos combustíveis. Trata-se 

do deslocamento do álcool a partir de um éster por outro álcool. 

A área plantada necessária para atender ao percentual da mistura ao diesel de petróleo 

foi estimada em 1,5 milhões de hectares, o que equivale a 1% dos 150 milhões de hectares 

plantados e disponíveis para agricultura no Brasil. Esse número não incluiu as regiões ocupadas 

por pastagens e florestas. As regras permitiram a produção a partir de diferentes oleaginosas e 

rotas tecnológicas, possibilitando a participação do agronegócio e da agricultura familiar 

(BORGES NETO e CARVALHO, 2012). 

Contudo, com a mistura obrigatória de biodiesel no diesel estagnada em 5% desde 2010, 

o país ingressou 2014 com uma ociosidade industrial de 56%. A demanda estável e a falta de 

competitividade para exportar fizeram pelo menos 20 indústrias que produziam biocombustível 

fecharem as portas ou migrarem de setor (COSTA, 2015)  

A participação do semiárido brasileiro ficou restrita à produção de oleaginosas, como a 

mamona, e, em princípio, a “energia plantada” não necessariamente retornava ao produtor, 

sendo exportada para centros de processamento e beneficiamento. Uma forma de retorno direto 

desta forma de energia ao pequeno produtor é a produção artesanal do biodiesel para consumo 

próprio (0,3 a 3m³/dia), nos limites da sua propriedade (ANP,2012).   

O biodiesel pode ser utilizado sozinho nos motores diesel (B100) ou em mistura em 

proporções como o B5 ou B20, sendo o número da sigla correspondente à percentagem do 

diesel na mistura. Em até 20% do volume da mistura, não são necessárias modificações nos 

motores; no entanto, um cuidado especial deve ser dado às mangueiras de borracha e materiais 

plásticos, que reagem com o combustível, apresentando ressecamento e consequente redução 

da vida útil. (BORGES NETO, CARVALHO 2012). 

  

MATERIAL E MÉTODOS 

A reação de transesterificação geral se dá a partir de três reações consecutivas e 

reversíveis. É amplamente utilizado para reduzir a viscosidade de triglicerídeos derivados de 

matérias primas renováveis, na presença de um catalisador para acelerar a reação de 

transesterificação e aumentar o rendimento. O excesso de álcool é utilizado para a completa a 

reação. 
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Figura 1. Reação de transesterificação para obtenção do biodiesel.  

  

A transesterificação é um termo usado para descrever uma classe de reações 

orgânicas onde um éster é transformado em outro, através da troca dos grupos alcóxidos. É 

necessário o uso de agentes transesterificantes, os alcoóis de baixo peso molecular, como o 

metanol, etanol, propanol, butanol e álcool amílico. Metanol é o mais utilizado devido às suas 

vantagens físicas e químicas (polaridade, álcool de cadeia mais curta, reage rapidamente com 

o triacilglicerídeo e dissolve facilmente o catalisador básico). Além disso, permite a separação 

simultânea da glicerina que, por sua vez, pode ser destinada a outros processos ou produtos que 

não sejam a obtenção do biocombustível, como a fabricação de sabões. 

    

  

         Figura 2. Fluxo para obtenção de Biodiesel  

   

Com acompanhamentos de revisões literárias, utilizando óleo residual como matéria de 

fonte de gordura, realizar em escala de laboratório (bancada) o estabelecimento de 

procedimentos testes utilizando etanol. Uma vez estabelecido a rota de produção do 

biodiesel, executou-se testes com algumas alterações em busca de encontrar uma 
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formula/método para sua produção de forma rentável artesanal e com uma qualidade a cerca dos 

padrões estabelecidos pela ANP.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A produção de biodiesel já foi realizada com êxito duas vezes, uma pela rota metílica e 

outro pela rota etílica, as duas amostras foram testados com alguns métodos e equipamentos, 

foi comparado, entretanto não atingiram o padrão estabelecido pela ANP (Agencia Nacional de 

Petróleo) para o biodiesel produzido. A produção ainda está em andamento, pois devido a 

mudança de óleo residual usado em cada experimento sofre alterações dessa forma não foi 

possível concluir ainda um método e forma de produção que obtivesse sucesso, utilizando na 

maioria dos experimentos o álcool etílico, e devido a algumas dificuldades com a lavagem do 

biodiesel pela rota metílica que só aconteceu uma vez, e na decantação da glicerina pela rota 

etílica em alguns dos experimentos realizados.  

 Duas amostras foram testadas cada uma com o peso de 0,8g de NaOH (catalisador), 

70ml de álcool e 110ml de óleo residual, aquecido a 50ºC e após transferido para um funil de 

decantação, como pode-se ver (Figura 3). As duas amostras realizadas com álcool etílico 

obtiveram como media de índice de acidez realizado em triplicata, AM1 0,9mg e AM2 1,23mg, 

segundo as especificações europeias e americana o limite adotado é de 0,5mg/g amostra. Testou-

se também a viscosidade das amostras na primeira o valor foi de 4,73mm2/s e na segunda 

4,54mm²/s, segundo a ANP os valores devem ficar entre 3-6 mm²/s, estando assim dentro dos 

padrões estabelecido excedendo no nível de acidez. 

 

 

Figura 3. Processo de decantação. SESC, 2016. 
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As reações com catalisadores básicos são mais rápidas do que as com catalisadores 

ácidos. Somente álcoois simples, tais como metanol, etanol, propanol, butanol e amil-álcool, 

podem ser usados na transesterificação. Sob o ponto de vista técnico, o metanol é 

mais frequentemente utilizado por razões de natureza física e química (cadeia curta e 

polaridade). Contudo, o etanol está se tornando mais popular, por ser de origem renovável e 

muito menos tóxica que o metanol. Sob o ponto de vista econômico, nos EUA a rota metílica é 

economicamente viável, pois o custo do metanol é cinco vezes inferior ao do etanol. 

Contrariamente no Brasil, o etanol é mais barato e abundante em comparação ao metanol, 

devendo por isso ter prioridade no processo de produção do biodiesel (PARENTE, 2003).  

 

CONCLUSÕES 

A determinação de uma rota economicamente viável para a produção de biodiesel de 

forma artesanal, e rota que possibilite a utilização de álcool etílico em seu processo de produção, 

poderá proporcionar além de trabalhos científicos suficientes para publicação em anais de 

eventos científicos, como também em revistas indexadas. Há ainda a possibilidade de 

desenvolvimento de uma planta piloto para demonstração e, eventual produção de 

biocombustível que pode ser utilizado em motogeradores elétricos.  
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ESTUDO TEÓRICO DA ADSORÇÃO DE HIDROCARBONETOS LEVES 

NA MOF Cu-BTC 

L. C. Pimentel1, G. M. O. Silva2, A. E. O. Lima3 
 
1Discente do curso Técnico em Petróleo e Gás - IFCE. Bolsista Pibic Jr CNPq/IFCE. e-mail: 

lucascruzpimentel@hotmail.com  
1Discente do curso Técnico em Petróleo e Gás - IFCE. Bolsista Pibic Jr CNPq/IFCE. e-mail: 

maragleice48@gmail.com 
 3Engenheiro Químico - IFCE. e-mail: adrianoerique@ifce.edu.br 

 

 
 

RESUMO: Muitos esforços têm sido feitos no desenvolvimento de adsorventes microporosos 

para aplicação na captura de gases por adsorção. As estruturas metalorgânicas tem tido grande 

destaque nesse cenário. Paralelo a isso, a utilização de simulação molecular vem sendo 

utilizada, haja vista as facilidades na especulação de materiais e processos antes mesmo de sua 

reprodução em escala de bancada. Dessa forma, esse trabalho investiga a adsorção de metano 

(C1), etano (C2) e propano (C3) na MOF Cu-BTC. Para isso, utilizou-se o ensemble grande 

canônico acoplado ao método de Monte Carlo (GCMC) para levantar isotermas 

monocomponentes a temperatura e pressão moderadas. Os resultados mostram que a MOF Cu-

BTC adsorve mais C3 a baixa pressão (~100kPa) e C2 a alta pressão (~1000kPa). A explicação 

para esse comportamento é discutida assim como o posicionamento preferencial dos referidos 

gases no interior da MOF. 

Palavras–chave: Adsorção; Cu-BTC; Hidrocarbonetos; Simulação Molecular. 

 

THEORETICAL STUDY OF LIGHT HYDROCARBONS ADSORPTION ON Cu-BTC MOF 
 

ABSTRACT: Many efforts have been made to development microporous adsorbents for gas 

removal by adsorption. The metal-organic adsorbents had been remarkable in this scenario. 

Thus, the use of molecular simulation has been used, given the facilities in speculation of 

materials and processes before its reproduction in bench scale. So, this work investigates the 

adsorption of methane (C1), ethane (C2) and propane (C3) in Cu-BTC MOF. Thus, the Monte 

Carlo simulation were performed in the grand canonical ensemble (GCMC) for obtain 

monocomponent isotherms at moderate conditions (temperature and pressure). The results 

showed that the Cu-BTC adsorb more C3 at low pressure (100kPa) and C2 at high pressure 

(1000kPa). An explanation for this behavior is presented together with the preferential 

adsorption sites of the gases inside of the MOF. 

KEYWORDS: Adsorption; Cu-BTC; Hidrocabons; Molecular Simulation. 

 

INTRODUÇÃO 

Atualmente o gás natural (GN) vem se tornando uma importante alternativa no cenário 

energético mundial. A demanda de GN cresce num ritmo elevado e maior até do que o da 

capacidade de expansão da oferta. O Departamento de Energia dos EUA projeta que o consumo 

desse gás em todo o mundo aumentará 44% passando para 4,4 trilhões de metros cúbicos em 

2035 (U.S. ENERGY INFORMATION ADMINISTRATION, 2016).  

https://mail.ifce.edu.br/
mailto:maragleice48@gmail.com
mailto:adrianoerique@ifce.edu.br
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No Brasil, mesmo com as grandes dificuldades e incertezas na estatal Petrobrás, 

investimentos e projeções de ampliação de exploração e produção de GN estão assegurados no 

plano de trabalho 2015-2019, recentemente publicado (PETROBRÁS, 2016). Tais 

investimentos reforçam iniciativas de estudo de novas tecnologias que tornem ainda mais 

acessível o uso do GN. 

Diferentes características do GN justificam esse potencial interesse e estímulo à sua 

difusão, como por exemplo, os índices bem menores de emissão de poluentes comparado aos 

demais combustíveis fósseis, reservas abundantes, relativo baixo preço e a particularidade de 

possibilitar maior vida útil dos equipamentos (BASTOS-NETO, 2005). 

No entanto, aplicações do GN como combustível sob condições de pressão e temperatura 

ambiente são limitadas devido à sua baixa densidade energética (YANG et 

al., 2005). Dessa forma, o grande desafio logístico ao crescente estímulo à oferta e ao consumo 

de GN é o seu elevado custo de transporte, devido à dificuldade de armazená-lo e de alcançar 

altas densidades energéticas em recipientes adequados (RIOS, 2011). Assim, uma tecnologia 

que vem sendo investigada para essa aplicação é a Adsorção. 

Dessa forma, para o estudo preliminar de novos materiais adsorventes, uma importante 

etapa é o levantamento de dados fundamentais de adsorção, como: isotermas, calores de 

adsorção e caracterização dos sólidos. Para isso é necessário um aparato experimental 

relativamente sofisticado e caro que inibe e limita muitos estudos. 

Uma alternativa válida é uma abordagem teórica do problema utilizando ferramentas 

computacionais, como a Simulação Molecular. Desde a contribuição feita por LENNARD-

JONNES (1932) até o acoplamento dos ensembles da termodinâmica estatística, a simulação 

molecular, relacionada aos estudos de adsorção, tem alcançado crescente realismo em suas 

representações. Além disso, o estudo teórico de problemas industriais pode reduzir 

drasticamente custos associados a projetos. 

Assim, esse estudo objetiva investigar, a nível teórico, o perfil de adsorção de 

hidrocarbonetos leves (C1 – C3) que compõem o Gás Natural bem como a localização de cada 

componente no interior da MOF Cu-BTC.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

A energia total do sistema MOF-gás (E) é expressa pela soma das energias de interação 

entre o adsorvente-adsorbato (ESF) e adsorbato-adsorbato (EFF) como mostra a Equação 1: 

FFSF EEE                                                                                (1) 
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As interações entre as moléculas do adsorbato e do adsorvente (sólido-fluido) e entre as 

moléculas de adsorbato (fluido-fluido) foram modeladas pelo potencial 12-6 de Lennard-Jones 

(LJ12-6) que leva em conta parâmetros geométricos (σij) e energéticos (εij). As contribuições 

de interações eletrostáticas são também contabilizadas para o cálculo de energia total do 

sistema (Uij), como mostra a Equação (2). Os parâmetros de interação cruzada são calculados 

pela regra de mistura de Lorentz – Berthelot. 
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A MOFs Cu-BTC foi construída seguindo os dados cristalográficos publicados por CHUI 

et al., 2009. A Cu-BTC (ou HKUST-1) foi uma das primeiras MOFs estáveis relatadas com 

elevada área superficial (GRAJCIAR et al., 2011). É formada por grandes canais quadrados 

interligados rodeados por pequenos bolsos tetraédricos. Apesenta como metal de 

coordenação o cobre e como ligante o 1,3,5-benzenotricarboxilato (BTC) (ver Figura 1).  

 

             

Figura 1. Visualização da estrutura da MOF Cu-BTC. 

 

Para a Cu-BTC, utilizou-se o campo de força Dreiding (MAYO et al., 1990) para 

parametrizar os átomos de H, C, O e o campo de força Universal (RAPPÉ et al., 1992) para o 

metal Cu. A Tabela 1 mostra todos os parâmetros utilizados.  

Os gases C1, C2 e C3 foram construídos segundo o modelo de átomo unitário. Essa 

metodologia estabelece que determinados grupos químicos podem ser tratados como átomos 
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individuais sem que haja perda de significância para as simulações (MILEO, 2014). Assim, 

assumiu-se que os grupamentos CH2, CH3 e CH4 sejam tratados como átomos individuais (ver 

Figura 2). 

 

Figura 2. Representação dos hidrocarbonetos pela metodologia de átomo unitário. Fonte: 

MILEO, 2014. 

 

 

Tabela 1: Dados de campos de força de todos os átomos. 

Sítio σ (Å) ε (K) Ref. 

CH4 3.730 148 
Martín e Siepmann 

(1998) 
CH3 3.750 98 

CH2 3.950 46 

Cu 3.114 2.518 Rappé et al., 1992 

H 2.850 7.65 

Mayo et al., 1990 C 3.470 47.86 

O 3.030 48.19 

 

As simulações avaliaram o número médio de moléculas por adsorção cujo potencial químico 

das fases se equivalem no equilíbrio a uma temperatura e pressão conhecida. Nas simulações 

via GCMC assumiu-se movimentos típicos de criação, extinção, rotação e translação. Utilizou-

se 2 milhões e iterações nas simulações de adsorção como passos de produção e equilíbrio. O 

método de Ewald foi utilizado para cálculo das contribuições eletrostáticas com distância de 

corte de 18.5 Å para interações de curto alcance e precisão de 0.001 kcal mol-1. Os ensaios 

foram realizados utilizando apenas uma célula unitária considerando-se a caixa de simulação 

rígida e com condições periódicas em todas as direções (xyz). 

Todas as simulações foram realizadas em um computador HP intel core i5-3570 CPU @ 

3,40GHz com 4GB RAM e sistema operacional Ubuntu 12.04 32bits. O código open source 

utilizado para os cálculos de adsorção foi o MCCCS Towhee. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Seguindo os passos já relatados no tópico anterior, iniciou-se as simulações e obteve-se 

isotermas de adsorção teóricas. A etapa de validação é feita comparando-se os resultados 

simulados com estudos experimentais reportados na literatura. A Figura 2 mostra o perfil de 

adsorção dos componentes C1, C2 e C3 na MOF Cu-BTC. Observa-se pela figura que a baixa 

pressão (~100kpa), o metano tem o comportamento similar ao dado experimental reportado por 

WANG et al., 2002. Por outro lado, nos resultados de adsorção do etano e propano nota-se que 

os resultados simulados têm mais similaridades com o experimento em pressões mais elevadas 

(~300kpa). Isso pode ser explicado pelo maior elevado potencial de interação existente no 

campo de força assumido entre as moléculas de C2 e C3 com a MOF. A baixa pressão, os 

modelos assumidos acumulam mais moléculas de C2 e C3 no interior da Cu-BTC em relação 

ao dado experimental. Mesmo assim, considera-se bom o ajuste de C2 e C3 em relação aos 

dados experimentais publicados por WANG et al., 2002 e LAMIA et al., 2009. 

Em relação a capacidade de adsorção, nota-se que o propano adsorve mais que o etano e 

o metano a baixa pressão. Estima-se a adsorção de C1, C2 e C3 a 100kPa iguais a 0,93, 4,42 e 

6,87 mmol/g, respectivamente. Esse perfil é invertido em pressões superiores a 300kPa, ou seja, 

nessa região observa-se que a MOF Cu-BTC é capaz de reter no interior de seus poros uma 

maior quantidade de etano do que de propano. 

   

 
Figura 2. Visualização da estrutura da MOF Cu-BTC. Dados (C1 – 22°C, C2 – 22°C e C3 – 

50°C). 
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A Figura 3 mostra o posicionamento preferencial das moléculas de metano, etano e 

propano no interior da MOF de cobre a 100kPa. É possível observa que os gases se acomodam 

nos bolsos laterais dentro das pequenas gaiolas octaédricas. Com o aumento da carga (100kPa), 

observa-se que os gases tendem a ocupar regiões próximas aos sítios metálicos da MOF, ou 

seja, nas cavidades próximas aos átomos de cobre. 

 

 

    

 

 

CONCLUSÕES 

Nesse trabalho foi possível avaliar a capacidade de armazenamento dos gases metano, 

etano e propano na MOF Cu-BTC a temperatura pressões e temperaturas moderadas. Observou-

se que a baixa pressão (100kPa) a MOF é capaz de adsorver mais C3, em relação a C1 e C2. 

Com o aumento da pressão do sistema (1000kPa), observa-se uma tendência de inversão dessa 

característica, ou seja, a MOF tende a adsorver mais C2 que C1 e C3. Os resultados também 

(a) (b) 

(c) 
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apontam para um bom ajuste do modelo, uma vez que os resultados simulados mostram-se 

similares a dados experimentais. 
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RESUMO: As aulas de química com abordagem lúdica têm se mostrado eficaz no sentido de 

mudar a percepção dos alunos, pois permite associar a maneira como o professor faz a relação 

da disciplina com o cotidiano dos discentes. É possível observar que uma boa parte das escolas 

brasileiras não possui um laboratório ou um local apropriado que tenha segurança para as aulas 

experimentais da disciplina. O laboratório colabora para percepção dos discentes substituindo 

o subjetivo pelo objetivo deixando de lado as aulas pouco interativa. Este trabalho teve como 

objetivo mostrar como é possível utilizar materiais alternativos para a realização de 

experimentos com fins didáticos de modo seguro em unidades de ensino carentes de um espaço 

ideal (laboratório). O trabalho foi desenvolvido em uma escola localizada na cidade de Casa 

Nova - BA, com alunos das três séries do ensino médio desta mesma escola. Foi feito 

inicialmente uma sondagem do nível de conhecimento sobre práticas laboratoriais com os 

alunos participantes por meio de pré-teste, logo depois foi mostrado quais práticas seriam 

realizadas e os assuntos a elas associados. Foi perceptível o entusiasmo e curiosidade 

demonstrada pelos discentes durante as práticas, a correlação com o cotidiano dos mesmos pode 

ter sido o pivô da grande motivação e interesse despertado nos mesmos. Os resultados coletados 

por meio de pós-teste foram julgados excelentes, mostrando que é possível passar por cima das 

dificuldades causadas pela falta do laboratório em unidades de ensino através da utilização de 

materiais alternativos simples. 

Palavras–chave: experiências, cotidiano, química.  

 

EXPERIENCES WITH SCIENTIFIC ALTERNATIVE MATERIAL USE 

A PERSPECTIVE FOR INNOVATIVE TEACHING OF CHEMISTRY IN 

A SCHOOL UNIT LABORATORY DEVOID 
 

ABSTRACT: The chemistry classes with playful approach have proven effective in changing 

the perception of the students, as it allows to associate the way the teacher does the relationship 

of the subject with the daily lives of students. You can see that a good part of Brazilian schools 

do not have a laboratory or an appropriate place to have security for the experimental classes 

of the discipline. The laboratory contributes to the perception of students replacing the 

subjective goal aside some interactive lessons. This study aimed to show how you can use 

alternative materials for carrying out experiments safely teaching purposes in underserved 

education units in an ideal space (laboratory). The study was conducted in a school located in 

the city of Casa Nova - BA, with students from three high school grades of the same school. It 
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was initially made a survey of the level of knowledge about laboratory practices with 

participating students through pre-test soon after was shown what practices would be held and 

the issues associated with them. enthusiasm and curiosity shown by students during practices 

was noticeable correlation with the daily lives of these may have been the pivot of great 

motivation and interest aroused in them. The results collected through post-test were judged 

excellent, showing that it is possible to go over the difficulties caused by a lack of laboratory 

teaching units through the use of simple alternative materials. 

KEYWORDS: experience, everyday, chemical. 

 

INTRODUÇÃO 

A Química é a ciência que estuda a matéria, sua composição, e suas transformações 

sofridas ao longo do tempo, bem como as variações de energia relacionada a estas 

transformações, ela representa uma parte importante em todas as ciências naturais, básicas e 

aplicadas. A Química como disciplina no âmbito educacional, é vista desde o 9ª ano 

Fundamental ao 3ª Ano do Ensino Médio, onde se tem por objetivo que ao final da vida escolar, 

o aluno possa adquirir uma noção básica da presença dessa ciência em sua vida. Contudo o 

ambiente escolar deve promover conhecimentos que contribuam para o desenvolvimento 

intelectual e social, que sejam úteis na vida escolar e cotidiana, assim o aluno aprende por 

diversas situações e experiências. Observa-se uma enorme rejeição pela matéria por grande 

parte dos estudantes de ensino médio de escolas públicas, mas na maioria das vezes os mesmos 

a descrevem como algo difícil de aprender, ou simplesmente não sentem vontade de fazê-lo. A 

química sempre foi e continua presente no nosso dia-dia, mesmo que não paremos para 

perceber, ela não se restringe apenas a cálculos e reações, mais que isso, ela fornece explicações 

do porquê das coisas, dos fenômenos mais curiosos e interessantes que nos cerca. Então foi 

possível ver uma necessidade constante de sair desse monotonismo, buscando ensinar e mostrar 

a realidade da Química através de experimentos práticos, formando assim alunos curiosos, 

dedicados, interessados e principalmente com um conhecimento maior, podendo relacionar os 

fatos acontecidos no cotidiano dos mesmos, com experimentos realizados em laboratórios ou 

até mesmo em sala de aula (SUART; MARCODES; LAMAS, 2009). No que se trata da 

educação química, um dos quesitos básicos para uma boa aprendizagem é a experimentação 

que fornece ao aluno uma constatação de tudo aquilo que foi visto teoricamente durante suas 

aulas, e tendo em vista tal importância, o laboratório, como parte integrante da escola, vem a 

ser uma ferramenta de grande valor; no entanto, a realidade das unidades de ensino do nosso 

país não engloba esse local que pode vir a ofertar um ótimo apoio pedagógico no processo de 

ensino/aprendizagem. Tendo isso em vista, e sabendo do papel da experimentação para uma 
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melhor fixação dos conteúdos por parte do educando, se faz necessário uma maneira alternativa 

de lidar com tal situação problema. 

O objetivo desse trabalho é abordar as diferentes maneiras de usar materiais alternativos 

na escola, para a realização de experimentos, melhorando assim o desempenho didático do 

profissional docente e aumentando as possibilidades de uma aprendizagem significativa por 

parte do aluno. A escolha de tal tema visou a criação de diferentes ideias que venham colaborar 

e facilitar o trabalho de professores e alunos desprovidos de laboratório no local em que 

ensinam e aprendem, mostrando que o mesmo pode ser facilmente elaborado na própria sala de 

aula, com um custo bastante baixo.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O objetivo desse trabalho foi de abordar as diferentes maneiras de usar materiais 

alternativos nas práticas de Química dentro da escola, visando uma melhoria no desempenho 

didático do profissional docente e aumentando as possibilidades de uma aprendizagem 

significativa por parte do aluno. A escolha de tal tema visou a aplicação de diferentes ideias 

sobre práticas com materiais alternativos que pudessem colaborar e facilitar o trabalho de 

professores e alunos desprovidos de laboratório em uma  escola localizada na cidade de Casa 

Nova - BA, mostrando que o mesmo pode ser facilmente improvisado na própria sala de aula, 

e com um custo bastante baixo.        

O trabalho foi desenvolvido com 12 alunos das três séries do ensino médio de uma 

escola particular localizada em Casa Nova – BA. Inicialmente foi aplicado um pré-teste com 

oito perguntas sobre a percepção dos discentes a respeito da Química no âmbito prático e como 

estes conciliam a disciplina com o dia-a-dia. Foi solicitado logo após, que cada aluno trouxesse 

de suas casas alguns objetos que seriam usados nas práticas, com o intuito inicial de que 

pudessem perceber que as práticas de Química poderiam acontecer sem necessariamente ter 

que fazer uso de materiais e vidrarias apenas encontrados em laboratórios de ciências. 

É possível encontrar em algumas literaturas uma vasta diversidade de experiências que 

são facilmente realizadas com o uso de materiais alternativos, para a execução deste trabalho 

foram escolhidos os experimentos abaixo, a escolha dos mesmos se deu com base nos assuntos 

que estavam sendo trabalhados na unidade em que a pesquisa foi realizada.  

“Enchimento automático de balões” que pode ser realizado para trabalhar conteúdos 

como reações químicas, estequiometria, dentre outros. Neste experimento os reagentes e 
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materiais usados foram: vinagre, bicarbonato de sódio, balão de aniversário, funil de plástico e 

uma garrafa pet de gargalo estreito, materiais esses de fácil acesso. O procedimento 

experimental: Colocou-se 125 ml de vinagre em uma garrafa pet de 500 ml, em seguida prende-

se uma bexiga meio cheia de bicarbonato de sódio no gargalo da garrafa, após isso se levantou 

o balão para que o bicarbonato pudesse entrar em contato com o vinagre, com isso foi possível 

visualizar a formação de algumas bolhas dentro da garrafa e que o balão inflou após um curto 

período de tempo, o gás CO2 que foi obtido como produto da reação é o principal responsável 

pelo enchimento do balão. 

“O Liquido que quer ser sólido”, para essa experiência os materiais usados foram: 

amido de milho, corante (vermelho), água, uma vasilha de plástico, todos os reagentes foram 

misturados, logo após, foi dada uma explicação teórica sobre a prática (Substâncias fluidas que 

têm a sua viscosidade aumentada quando submetidas a forças externas são chamadas de fluidos 

não-newtonianos. No caso da mistura coloidal de amido com água, as partículas de amido “se 

esfregam” quando tentam se mover e daí vem a sua alta viscosidade. Mas, quando fazemos 

força externa sobre este coloide, o atrito entre as partículas cresce bastante a ponto de oferecer 

uma resistência muito maior do que a esperada e que faz com que a mistura líquida mais pareça 

um sólido). É possível trabalhar essa prática para a explicação de fluidos newtonianos e não-

newtonianos.  

“Escrever mensagem secreta com limão”, os equipamentos usados foram um copo de 

vidro ou descartável de 200 ml, pincel fino, folha de papel, faca, suco de limão e ferro de passar 

roupa. Cortou-se um limão ao meio com a ajuda de uma faca. Espremeu-se o sumo do limão 

no o interior do copo. Com a ajuda de um pincel, uma mensagem foi escrita numa folha de 

papel branca. O papel foi colocado em um local com baixa umidade, deixando que a mensagem 

se tornasse realmente invisível. Após um tempo, com a mensagem virada para baixo, passou-

se um ferro quente com a ajuda de uma tábua de passar, com um pano por baixo para não sujar 

o papel. O procedimento foi repetido várias vezes, desligando o ferro da tomada com frequência 

e vira a mensagem ao contrário. A mensagem apareceu em cor castanha, bem visível. O suco 

de limão tem, na sua constituição um ácido, a que se chama ácido cítrico. Por ação do calor, 

este sofre uma reação e transforma-se numa substância de cor castanha. A experiência deu a 

oportunidade de iniciar o assunto de ácidos com os alunos.  

“CO2 produzido por vinagre e bicarbonato de sódio apaga velas”, este trabalho 

contribuiu para uma melhor visualização por parte dos alunos no que tange ao assunto de 

densidade química, principalmente entre os gases. Os materiais utilizados foram: três velas de 

http://www.cienciatube.com/2009/05/co2-produzido-por-vinagre-e-bicarbonato.html
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parafina, fósforo, bicarbonato de sódio, vinagre, faca, um recipiente para preparação do 

bicarbonato de sódio com o vinagre. As velas foram cortadas ao meio, deixando todas em fila 

única, foi feita uma mistura de bicarbonato de sódio e vinagre dentro do recipiente, logo após, 

sem derramar nenhuma gota da mistura, o recipiente foi inclinado na direção da fileira de velas, 

apagando uma por uma, dando um efeito como se estivesse derramando algo fazendo as velas 

se apagarem. O CO2, produto da reação entre o bicarbonato de sódio e vinagre (ácido acético) 

é mais denso que o ar, assim ele pode ser "derramado" sobre as velas cortando o suprimento de 

oxigênio que é essencial para a combustão. 

  “Fazer o desaparecimento do isopor”, o material usado foi: copo de vidro, acetona, um 

pedaço cumprido de isopor e luvas de proteção. No copo de vidro colocou-se 100 ml de acetona, 

adicionando lentamente um pedaço de isopor, até ele desaparecer totalmente, formando um 

corpo de fundo no fim do recipiente. A acetona dissolve a espuma de poliestireno (isopor), pois 

ambos são de natureza orgânica. Aqui podem ser trabalhados assuntos como compostos 

orgânicos, e enfatizando a regrinha muitas vezes conhecida como “semelhante dissolve 

semelhante”.  

A execução do trabalho na escola deve duração de uma semana, ao final de todas as 

práticas, foi também aplicado um pós-teste para a futura comparação de respostas com o pré-

teste fornecido aos alunos no início.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Com base nos resultados do pré / pós-teste, bem como na observação feita durante a 

aplicação deste trabalho, foi observar que alguns alunos ficaram meio “intrigados” com 

algumas práticas, fazendo perguntas do tipo: “como isso é possível?”, esta empolgação da turma 

tornou a aula mais interativa, aguçando a curiosidade neles, fazendo com que eles visualizassem 

a química no cotidiano de cada um, o que era a intenção deste trabalho desde o inicio. Ouveram 

também alguns questionamentos por parte dos discentes se seria possível a realização da prática 

que usava amido de milho (O liquido que quer ser sólido) trocando esse material por farinha 

de Manihot esculenta “tapioca” (nome mais comum conhecido por eles), e este questionamento 

é valido porque com base na literatura é possivel verificar que a tapioca também pode ser usada 

para explicar os fluidos não newtonianos. 

  Os alunos foram bem cuidadosos com cada experiência, fazendo com que não houvesse 

problemas com a segurança e os cuidados com cada um, até na prática com a acetona pura, 

houve luvas e mascaras para os alunos que participaram da experiência, assim como também 
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para os que participaram de outras. No final da aula foi aplicado o pós-teste que continha as 

mesmas oito perguntas presentes no pré-teste. Os resultados, conforme as tabelas abaixo foram 

inquestionavelmente satisfatórios, pois mostra uma mudança de percepção por parte dos alunos 

de que experiências deste tipo só poderiam ser realizadas dentro de um laboratório de Ciências 

bem como os materiais usados poderiam ser aqueles encontrados em casa. Foi possível ver a 

interação e bom desempenho de cada um na aula, ficaram bastante satisfeito e pediram para que 

houvesse mais encontros como aquele. 

 

Tabela 1 –  Questionário 1 (Pré-Teste). IFSERTÃO-PE, 2016. 

PERGUNTAS 
RESPOSTA 

SIM NÃO 

É possível fazer 

experiências químicas fora 

do laboratório? 

10 

 

2 

 

É possível utilizar 

equipamentos caseiros para 

a realização de 

experiências? 

8 

 

4 

 

As experiências fora do 

laboratório, faz com que 

diminua a segurança? 

9 3 

As práticas deixam a 

química mais interessante? 
12 0 

Os assuntos abordados na 

aula podem ser visualizados 

nas experiências? 

10 2 

Fazendo experiências 

químicas caseiras é 

possível visualizar melhor 

a química no cotidiano? 

9 

 

3 
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Tabela 2 – Questionário 2 (Pós-Teste). IFSERTÃO-PE, 2016. 

PERGUNTAS 
RESPOSTA 

SIM NÃO 

É possível fazer 

experiências químicas fora 

do laboratório? 

 

12 

 

0 

É possível utilizar 

equipamentos caseiros para 

a realização de 

experiências? 

 

12 

 

0 

As experiências fora do 

laboratório, faz com que 

diminua a segurança? 

0 12 

As práticas deixam a 

química mais interessante? 
12 0 

Os assuntos abordados na aula 

podem ser visualizados nas 

experiências? 
12 0 

Fazendo experiências 

químicas caseiras é 

possível visualizar melhor 

a química no cotidiano? 

 

12 

 

0 

 

CONCLUSÕES 

É possível a realização de práticas de Química, em sala de aula sem ter para isso o 

laboratório como pré-requisito. Essas ideias para serem executadas requerem uma força de 

vontade por parte do professor, para que este possa buscar por materiais que funcionem como 

alternativas para a problemática de falta de espaço físico ideal. Uma preparação antecedente de 

como manusear tais materiais alternativos pode ter efeito positivo também nas tarefas do 

docente dentro da escola, já que o sucesso do seu trabalho está intrinsicamente ligado à sua 

preparação.                                                               

Este trabalho visa uma segunda etapa de aplicação, onde será ofertada uma oficina de 

preparação para docentes de Ciências/Química que desenvolvam seu trabalho em unidades de 

ensino carentes de laboratório, bem como os demais profissionais que queiram aumentar seu 

horizonte de opções, conhecendo ferramentas que favoreçam o processo de 

ensino/aprendizagem dentro da sala de aula. 
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RESUMO: O presente artigo apresenta uma perspectiva sobre a experimentação no ensino de 

física e traz argumentos e evidências no sentido de refletir como ela pode contribuir para um 

aprendizado mais eficaz dos estudantes. Como estratégia de coleta de dados, dedicamos 

esforços na construção de uma série de experimentos de baixo custo, levando em conta a fácil 

manipulação de modo que pudessem ser construídos pelo próprio estudante, o tratamento e 

abrangência de conceitos físicos e como este poderia ser útil para ser utilizado num espaço de 

educação não formal. As reflexões pontuadas acerca dos experimentos trazidos nessa pesquisa 

são frutos de uma observação realizada no primeiro semestre do corrente ano (2016) durante 

uma visita de uma escola da cidade de Coaraci, Bahia ao Projeto Ciência Interativa (CI) nas 

instalações do Instituto Federal da Bahia câmpus Ilhéus. Os resultados e discussões nos 

apontam que a experimentação articulada com outras estratégias didáticas se configura numa 

grande aliada para a formação de um aluno dinâmico, questionador e que possa ser protagonista 

na construção do seu conhecimento; características essenciais no sentido de vencermos um 

ensino tradicional em física quase sempre baseado em manipulação de equações e resolução de 

problemas analíticos. 

Palavras–chave: experimentação; ensino de física; ensino-aprendizagem. 

 

EXPERIMENTATION AND PHYSICS TEACHING: ANALYSIS FROM A 

SPACE OF DIVULGATION AND SCIENCE POPULARIZATION 
 

ABSTRACT: This article presents an overview of experimentation in physics teaching and 

brings arguments and evidence in order to consider how it can contribute to a more effective 

student learning. Data collection strategy, dedicated efforts in building a series of low cost 

experiments, taking into account the easy handling so that they could be built by the student, 

treatment and coverage of physical concepts and how this could be useful for It is used in non-

formal education space. Reflections scored about brought experiments in this study are the 

result of an observation made in the first half of this year (2016) during a visit to a school in the 

city of Coaraci, Bahia to Project Ciência Interativa (CI) on the premises of the Instituto Federal 

da Bahia campus Ilhéus. The results and discussion point in the articulated experimentation 

with other teaching strategies configures a great ally for the formation of a dynamic student 

questioner and can be protagonist in the construction of knowledge; essential features in order 

to win a traditional education in physics almost always based on manipulation of equations and 

solving analytical problems. 

KEYWORDS: experimentation, physics teaching, teaching-learning. 

 

INTRODUÇÃO 

A educação brasileira tem evoluído gradativamente nos últimos anos, no entanto os 

índices trazidos por órgãos de avaliação nacionais e internacionais vêm mostrando que o Brasil 

ainda tem um grande caminho a ser percorrido para atingir índices de excelência; a situação se 

mailto:danilofisico@gmail.com
mailto:raphaela.quimica@hotmail.com
mailto:lucasrauan@hotmail.com
mailto:setubal.unit@gmail.com
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torna ainda mais grave se tomarmos como referência o resultado apontado para disciplinas da 

área de ciências da natureza, que compreende conhecimentos de física, química e ciências 

biológicas (INEP, 2012), (INEP, 2016). Parte dessa responsabilidade pode ser atribuída a um 

modelo de ensino tradicional presente ainda em grande parte dos espaços escolares e que pouco 

tem aguçado a criatividade e autonomia dos estudantes. O próprio Piaget define a meta da 

educação como: 

 

A principal meta da educação é criar homens que sejam capazes de fazer 

coisas novas, não simplesmente de repetir o que as outras gerações já fizeram. 

Homens que sejam criadores, inventores, descobridores. A segunda meta da 

educação é formar mentes que estejam em condições de criticar, verificar e 

não aceitar tudo o que a elas se sobrepõem.  

 

(PIAGET, 1978)  

 

Em física essa prática não está ausente, ao contrário, pesquisas têm apontado a 

predominância dessa tendência, onde os docentes em sua maioria se atem a “transmissão de 

informações através de aulas expositivas utilizando metodologias voltadas para a resolução de 

exercícios algébricos”. Como comenta ROSA e ROSA (2005): “Questões voltadas para o 

processo de formação dos indivíduos dentro de uma perspectiva mais histórica, social, ética, 

cultural, permanecem afastadas do cotidiano escolar, sendo encontradas apenas nos textos de 

periódicos relacionados ao ensino de física, não apresentando um elo com o ambiente escolar”.  

De modo a contrapor a essa constatação, a experimentação somado a outras práticas 

vêm ganhado à atenção de pesquisadores (ALVES, 2005), (BATISTA, 2009) por se mostrar 

como uma estratégia didática estimulante na construção da independência do aluno, na 

manipulação e apropriação de conhecimentos científicos. 

Pelo exposto, o presente trabalho traz uma análise sobre experimentos de baixo custo 

para potencializar o ensino de física. Assim, apresentamos quatro experimentos construídos 

para incorporação no acervo do projeto Ciência Interativa (CI) levando em conta a fácil 

manipulação de modo que pudessem ser construídos pelo próprio estudante e o tratamento e 

abrangência dos conceitos físicos envolvidos. O CI é um projeto de extensão do Instituto 

Federal da Bahia, câmpus Ilhéus que visa o aprendizado da ciência de uma forma lúdica, 
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estimulando a criatividade e interação do visitante, agregando em seu acervo experimentos de 

física e química, com perspectivas de extensão para ciências biológicas e matemática.  

As discussões pontuadas nesse trabalho tiveram como motivação uma observação 

estruturada feita durante a visita de uma escola da cidade de Coaraci a exposição do CI no 

primeiro semestre do ano de 2016. Embora responsável pelo tratamento qualitativo do trabalho 

no que tange as perspectivas de aprendizagem, os resultados deste artigo são vinculados a 

construção dos experimentos que se ativeram a uma série de critérios que pudessem garantir 

sua justificação para ser inserido ao acervo do projeto de extensão citado. 

 

METODOLOGIA 

O interesse por pesquisas acerca da experimentação no ensino de física se justifica por 

diversos fatores. Ela encontra argumentações sólidas na motivação, no aspecto visual, assim 

como pela possibilidade de construção de conceitos por parte do próprio estudante. Neste 

trabalho abordamos essa temática vislumbrando sua atuação para além do espaço sala de aula, 

mais especificamente em ambientes tidos como espaço de educação não formal. A estrutura do 

artigo apresenta uma série de quatro experimentos de baixo custo, pontuando as características 

que fizeram deles bons candidatos para inserção no acervo do projeto de divulgação científica 

CI. 

Adicionalmente, vamos discutir como a experimentação, sobretudo as construídas com 

material de baixo custo, podem contribuir para o aprendizado e motivação dos alunos/ 

visitantes. Tais ponderações basearam-se numa observação estruturada realizada durante uma 

visita feita ao projeto CI no ano de 2016 que sem dúvidas deram maior consistência ao debate 

aqui trazido. A escolha dos temas centrais dos experimentos escolhidos preza pela diversidade 

de conteúdos, custos para construção e possibilidade de reprodução destes em outros ambientes. 

Foi valorizado ainda, o conhecimento prévio que os integrantes do projeto de extensão já 

tinham; estes constituídos majoritariamente por estudantes da educação básica. 

 

ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

O trabalho desenvolvido consistiu na construção de experimentos de baixo custo 

voltados para o projeto CI, observando elementos norteadores como: os conceitos físicos 

envolvidos, estimativa de custo financeiro e possibilidades de utilização em sala de aula ou 

outros espaços não formais de ensino. A questão central do trabalho vai à análise de como esses 

experimentos podem contribuir para o ensino e aprendizagem em ciências de maneira ampla. 

A seguir apresentamos os experimentos trazidos neste trabalho estabelecendo uma discussão 
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em torno dos pontos elencados para sua escolha, assim como as impressões quando sua 

utilização na exposição de modo a nos fornecer uma compreensão teórica sobre experimentação 

e ensino. 

O “Desafio do centro da gravidade” (figura 01) se apresentou como de grande sucesso 

do público. É possível proporcionar ao visitante uma grande trajetória para encontrar um ponto 

no prego central em que o estabelecimento do equilíbrio seja mais facilitado. Mesmo que o 

visitante não consiga ou não se interesse em definir esse lugar geométrico em tom formal, 

entenderá sua importância e o poder decisivo que ele tem para manutenção da estabilidade em 

todo o conjunto. É notório o dinamismo proporcionado nessa experiência, sem falar na 

possibilidade de o visitante adquirir um conjunto para levar para sua residência, uma vez que o 

custo estimado é relativamente baixo, podendo ter um valor ainda menor a depender da 

quantidade de pregos utilizados. 

 

 

Figura 01. Desafio do centro da gravidade 

 

 Os “Discos de ilusão de ótica” (figura 02) representam uma possibilidade de trazer à 

discussão/ pensamento de como as imagens se formam? Como nosso cérebro as interpreta? E 

se o que vemos retrata de fato o real. São imagens que em movimento enganam 

momentaneamente o cérebro pela velocidade com que estão dispostas. Cabe uma ênfase mais 

direciona ao “disco de Newton” constituído pelas sete cores do arco-íris, permitindo uma 

discussão sobre a decomposição da luz branca ou mesmo uma expansão para lidar com 

conceitos ópticos entrelaçados. 
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Figura 02. Discos de ilusão de ótica 

 Outro experimento eleito para incorporação no acervo do CI foi “O tornado dentro de 

uma garrafa pet” (figura 03). O princípio de funcionamento se baseia na criação de um vórtice 

que devido à velocidade que a água escoa há a formação de um cone invertido de água. No 

caso dos tornados verdadeiros, estes se formam devido ao encontro de correntes de ar frio 

com ar quente úmido; devido à menor densidade, o ar quente sobe, começa a formar-se um 

vórtice e, no final, um redemoinho. A exposição nos apontou que os visitantes se atentaram 

para conceitos mais simples, como o fato de a água escoar entre as garrafas pet mais rápido 

quando o vórtice está formado. Aqui, destacamos a propriedade básica da matéria de que 

dois corpos não ocupam o mesmo lugar ao mesmo tempo, apontando que os experimentos 

podem romper a questões conceituais ao que foram inicialmente propostos. 

 

 

Figura 03. Tornado dentro de uma garrafa pet 
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 O “Holograma para celular” (figura 04) teve seu impacto maior de cunho visual, 

estimulando o visitante a tentar descobrir como as propriedades relacionadas ao comportamento 

da luz podem ser utilizadas para servir a uma utilidade prática de uso tecnológico. 

 

 

Figura 04. Holograma para celular 

 

O método utilizado na recepção dos visitantes foi estimulá-los a observar livremente 

cada um dos experimentos expostos, sendo constantemente instigados a comentar o que eles 

estavam observando, criando diálogos colaborativos com os demais presentes que pudessem 

induzir a construção de uma explicação para o que fora observado (sem necessidade do 

mesmo formalismo empregado nas disciplinas científicas escolares). 

Nesse âmbito constatamos que a motivação por parte dos estudantes presente na 

exposição demonstra o grande valor que o aspecto visual e palpável tem nessa estratégia 

didática. Para este quesito os quatro experimentos construídos cumpriram bem o seu papel, 

indicando um possível caminho para o ensino no sentido de estimular o aluno a busca do 

conhecimento a partir de algo não entendido através da investigação ao invés de explicações 

prontas e acabadas por parte do professor. Esse desafio sem dúvida será um promotor da 

autonomia do indivíduo fazendo com que questionamentos diversos num mesmo grupo 

possam direcionar diferentes caminhos de pesquisa. 

  

 



 

1116 

 

Artigos         Ciências Exatas e da Terra 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O contato com experimentos científicos pode contribuir decisivamente para uma 

educação científica mais efetiva visando o desenvolvimento de habilidades essenciais na 

formação do indivíduo. Essa tarefa, que vem sendo realizada tradicionalmente pelo ensino 

formal, vem contando com o apoio de instituições que se dedicam a mostrar como o ensino de 

ciências pode ser feito de uma forma lúdica, divertida e informal, como é o caso do projeto CI 

aos quais os experimentos construídos/abordados foram incorporados. 

As potenciais habilidades a serem construídas demonstradas na exposição observada, 

sobretudo no âmbito da autonomia já seria justificativa para estimular os professores de ciências 

dentro das escolas de educação básica a sempre que possível trazerem para sua prática docente 

experimentos que se traduzam em desafios, ou que permita ao estudante a possibilidade de 

contextualizar com o seu cotidiano o conteúdo a ser tratado. 

A limitação da coleta de dados (através do instrumento de observação) aponta a 

necessidade de trabalhos futuros de modo a destacar outras características que podem ser 

afloradas com o uso da experimentação, assim como levantar hipóteses de como essa 

metodologia de ensino será refletida no aprendizado dos conteúdos das disciplinas ligadas ao 

currículo escolar padrão. Para além da experimentação, o papel dos espaços de educação não 

formal e como estas práticas podem representar um ganho efetivo para o aprendizado de 

ciências merecem atenção. Por fim, ratificamos o ganho que o aumento da experimentação 

acarreta no ensino de física, seja para motivar aqueles com pouca afinidade pela disciplina ou 

por somar forças no desenvolvimento de habilidades essenciais para a formação completa do 

aluno em consonância com os objetivos elencados nos documentos oficiais de nosso país.    
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RESUMO: O ensino de mineralogia para os cursos técnicos de mineração e de geologia é 

extremamente necessário, uma vez que subsidia o conhecimento técnico-científico das demais 

disciplinas e, mais a frente, a atuação profissional. Muito embora que exista essa necessidade, 

a bagagem, até mesmo curricular, dos ingressantes dos cursos é incipiente, o que dificulta o 

aprendizado na aplicação das técnicas de mineralogia descritiva, ou seja, na identificação dos 

minerais constituintes das rochas. Por isso, este trabalho propõe uma ferramenta didática, 

elaborada com base nas bibliografias-base e adicionais da ementa da cadeira, que auxiliam os 

alunos da disciplina nos procedimentos práticos, usando as propriedades físicas dos minerais, 

para descrição de espécies minerais. A proposta de ferramenta didática compreende nove 

propriedades físicas, cada qual com a instrução para execução das avaliações, reunindo dados 

medidos com os testes de aulas práticas para determinar uma espécie mineral. 

Palavras–chave: geociências, mineralogia, aulas práticas, descrição. 

 

DIDACTIC TOOL FOR MINERAL DETERMINATION PRACTICES UTILIZING 

PHYSICAL PROPERTIES 
 

ABSTRACT: The teaching of mineralogy for technical courses in mining and geology is 

extremely necessary because subsidizes the technical-scientific knowledge from other 

disciplines and, later on, the professional performance. Although there is this need, the 

background curriculum of the new arrivals on the courses are weak, which turns difficult 

learning the descriptive mineralogy and their technical applications, ie the identification of the 

constituent minerals from rocks. Therefore, this paper proposes a teaching tool, developed 

based on bibliographies base and additional of the menu "chair” that helps students of 

discipline in practical procedures, using the physical properties of minerals, for description of 

mineral species. The proposed teaching tool comprises nine physical properties, each near the 

instruction to perform the evaluations, gathering data measured with practices for 

determining a mineral species. 

Keywords: geosciences, mineralogy, practices classes, description. 

 

 

INTRODUÇÃO 

O ensino de geociências para o nível médio da educação técnica e tecnológica é um 

verdadeiro desafio, já que os Planos Curriculares Nacionais (PCNs) não abordam diretamente 
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os temas com enfoque geológico nos níveis básicos de ensino, mesmo que sejam trabalhados 

conteúdos a respeito das ciências da terra, os processos geológicos vêm sendo negligenciados. 

Toledo (2005), acerca da perspectiva, comenta que o ocorrido também no ensino médio deve-

se a falta da ocasião para desenvolvimento integral das geociências, o que gera a privação dos 

conhecimentos de funcionamento global e interdependente da natureza aos alunos. Visto que, 

como proposto em Carneiro & Santos (2012), o ensino de geociências é mais do que transmitir 

conhecimentos de geologia, geografia, biologia, química e física, contudo trata do 

desenvolvimento de raciocínios e capacidade de conectar quem aprende às constantes 

interações do planeta em gênese, transformações e funcionamento.  

Dada a problemática, vê-se que os discentes ingressantes nos cursos técnicos integrados 

e subsequentes da área de recursos naturais chegam com uma carga deficitária para a posterior 

aprendizagem das disciplinas envolvidas pelas ciências naturais e da terra. Como argumenta 

Moraes (2005), confirmando os níveis baixos e equivocados nos cursos técnicos da área de 

geociências, para os conhecimentos em ciências naturais. O autor diz que o estudo do sistema 

terra se limita aos dados sobre o diâmetro da Terra, posição no espaço, nomes e localização de 

acidentes geográficos e monumentos geológicos, nomes de minerais e rochas comuns.  

A disciplina de mineralogia (estudo dos minerais e forma das suas apresentações na 

natureza), integrante do primeiro bloco da grade curricular dos cursos técnicos integrados e 

subsequentes em geologia e mineração, é a base para os conhecimentos posteriores adquiridos 

no respectivo curso, inclusive para o entendimento do estado da arte da ciência geológica e sua 

fundamentação como ciência histórica da natureza, seja em petrografia e mapeamento 

geológico ou em lavra ou concentração mineral. Justamente, devido a necessidade recorrente 

dos cursos técnicos em mineração e geologia, do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Rio Grande do Norte – Campus Natal Central (IFRN/CNAT), na ementa 

referente a mineralogia, é que surge a proposta de propor e apresentar uma ferramenta 

metodológica que auxilie os estudantes no aprendizado sobre a identificação dos minerais 

(objetivo principal da disciplina, ligado a atuação profissional). Além de servir como auxílio ao 

aprendizado, este trabalho, também, almeja registrar o uso de uma ferramenta didática em aulas 

práticas, que, na realidade, é difundida, mas não sistematizada, detalhando dificuldades e 

dúvidas frequentes do participes da prática.  
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MATERIAL E MÉTODOS 

A construção do trabalho se deu em torno da aplicação do protótipo da ferramenta didática 

de ensino prático de determinação de minerais com base nas suas propriedades físicas. A tabela, 

que, no caso, resume o método de aprendizagem, elaborada conforme bibliografia, contém a 

indicação de qual propriedade física deve ser identificada e uma legenda de cores e formas 

instruindo como deve ser o procedimento para inferir as propriedades. As turmas, que 

participaram da construção da metodologia para determinação física dos minerais, formam a 

clientela do primeiro semestre dos cursos técnicos em mineração ou geologia.  

Figura 1. Fluxograma simplificado dos procedimentos utilizados para obtenção da ferramenta 

metodológica para a identificação de minerais. IFRN, 2016. 

 

As práticas foram realizadas, como atividade avaliativa, em bancadas do Laboratório de 

Mineralogia da Diretoria Acadêmica de Recursos Naturais do IFRN/CNAT e sendo 

acompanhada pelos autores do presente trabalho, monitores e pelo professor da disciplina de 

mineralogia, na orientação da produção técnica-científica. O material utilizado na aula prática 

consistiu em folhas de papel A4 e tabelas simplificadas sem instruções de identificação dos 

minerais, material bibliográfico para consulta, Dana (1984), canetas esferográficas, lupa com 

aumento de 10 vezes, placas de vidro e de porcelana, além do ácido clorídrico (HCl) e da água 

oxigenada (H2O2) para verificação de reatividade.  
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Cada turma foi dividida em grupos de três componentes e, após a aula prática, esses 

grupamentos apresentaram relatórios relativos a atividade. Tais registros foram utilizados para 

verificar os erros mais comuns na relação propriedades físicas-morfologia do mineral e 

constatar os procedimentos comuns na identificação da espécie mineral. Foram analisados os 

relatórios apenas das turmas dos Cursos Técnicos Integrados de Mineração e de Geologia. O 

fluxo da metodologia está sistematizado na Figura 1. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O contexto teórico-metodológico da ferramenta envolve todo o conteúdo programático 

da disciplina de mineralogia, abrangendo da cristalografia até a identificação dos minerais 

abrangendo suas respectivas classes. Portanto, para entender a proposta faz-se necessário 

compreender o caráter teórico na identificação de minerais com o subsídio das propriedades 

físicas, em exame macroscópico.  

Iniciando pelo conceito do que é um mineral, cerne importante para o entendimento do 

que deve ser analisado numa amostra, que por sua vez, geralmente, vem com o conteúdo de um 

agregado de minerais, isto é: uma rocha. Então, para o conceito de mineral, tem-se o que define 

Perkins (2010) como compostos químicos, naturalmente cristalizados, formados por processos 

geológicos e compostos quimicamente bem definidos, dentro de certos limites. 

Seguindo a conceituação, define-se agora a respeito das características desses minerais: 

essas podem ser de ordem física (morfológica) ou química. Milovsky et al. (1985) colocam que 

as propriedades físicas dos minerais são largamente utilizadas na indústria e apontam que as 

mesmas estão interligadas e mudam de acordo a estrutura química. Já Dana (1984), texto-base 

da bibliografia do curso, conceitua as propriedades físicas como elementos essenciais para a 

determinação rápida dos minerais, no momento que a maioria deles pode ser reconhecida 

mediante ensaios simples. 

Elucidando as conceituações das propriedades físicas utilizadas na proposta-guia de 

determinação de minerais põe-se, mais uma vez, Dana (1984). Para o clássico autor, fonte para 

elaboração da tabela para descrição, os aspectos diagnósticos (propriedades peculiares e 

exclusivas de distinção de cada mineral) são fundamentais para assimilação rápida da espécie 

mineral pelo observador. Como propriedades-chave para a tabela foram selecionadas para 

inferir a espécie mineral: dureza (resistência que a superfície lisa de um mineral oferece ao ser 

riscada, quanto mais fortes as forças de união entre os átomos mais duro é o mineral - 

classificação pela escala de dureza de Mohs), traço (cor do pó fino resultante do atrito do 

mineral com uma placa de porcelana, por exemplo), cor (propriedade definida e constante para 
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cada mineral, no caso dos idiocromáticos, e quando não há constância, nos alocromáticos), 

brilho (aparência geral de uma superfície de um mineral à luz refletida), sistema cristalino 

(eixos de comprimentos definidos e ângulos para cada sistema, podendo ser: isométrico ou 

cúbico, hexagonal, hexagonal-R ou trigonal, tetragonal, ortorrômbico, monoclínico e 

triclínico), hábito (exprimem aparência dos cristais individuais, grupos de indivíduos ou 

grupamento de cristais distintos), clivagem (quando um mineral se rompe de modo a produzir 

superfícies planas paralelas definidas, dependendo da estrutura interna do cristal), fratura 

(rompimentos observados que não produzem planos de clivagem nem de partição) e densidade 

média relativa, relação entre massa e volume, referente a água que apresenta densidade igual a 

1 g/cm³ (com a prática adquirida, desenvolve-se sentido ou ideia de uma densidade em relação 

a outro mineral, devem ser observados grau de compactação e tamanho da amostra). 

A primeira confusão, que muitas vezes se torna a de todo estudante iniciante de 

mineralogia descritiva, é na conceituação e entendimento da distinção entre rocha e mineral. O 

que foi observado nos relatos da prática comprova tal fato. Por exemplo, o agregado cristalino 

de calcita foi por várias vezes analisado sem que fosse escolhido uma unidade de mineral, mas 

trabalhado como rocha no todo, mármore ou calcário. Muito embora que a análise não tivesse, 

diretamente, escopo petrográfico, mas sim o de estudar individualmente a mineralogia principal 

de uma amostra dada. 

Outro fator errôneo nas análises macroscópicas foi a verificação da dureza. Como as 

ferramentas utilizadas foram: a unha de dureza 2 na escala de Mohs; vidro: 5,5; canivete de aço 

e porcelana: 6,5. Logicamente, os dados que poderiam ser obtidos eram de valores menores do 

que 2 (>2), entre 2 e 5,5 (2> e >5,5), entre 5,5 e 6,5 (5,5> e >6,5) ou maiores que 6,5~7,0. 

Vários relatórios continham valores precisos que pareciam ser idênticos aos descritos na 

bibliografia, o que não caracteriza amostras-de-mão, que por sua vez possuem caracteres 

distintos do padrão estabelecido no material consultado.  

A descrição de uma clivagem deve indicar: qualidade, facilidade de produção e direção 

cristalográfica, segundo Dana (1984). Para tanto, a aprendizagem sobre notação cristalográfica 

(Índices de Miller) fornece parâmetros para classificação qualitativa da clivagem. Um erro 

muito frequente, denotado nos relatórios, está ligado com os parâmetros de qualidade 

estabelecidos para classificação qualitativa de clivagem. Milovsky et al. (1985) definem uma 

clivagem perfeita quando o cristal se divide em várias placas finas de superfície especular 

(minerais comuns: mica e gipsita), já a clivagem boa está para um cristal clivado em direções 

determinadas, as vezes em superfícies escalonadas, mas, com poucas ou nenhuma 

irregularidade (calcita e halita), na clivagem distinta vê-se a formação de superfícies regulares 
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e irregulares resultantes de uma divisão (feldspatos e hornblenda), para a clivagem imperfeita 

são poucas superfícies clivadas de modo regular (berilo e apatita) e, por fim, na clivagem 

indistinta ou ausente, ocorre abstenção de superfícies clivadas regulares (quartzo e cassiterita).  

Uma forma interessante e não peculiar de se atribuir o modo de uma fratura foi utilizada 

por um dos grupos da turma de geologia. Os alunos identificaram a fratura conchoidal de um 

berilo, apenas, utilizando o tato em uma das extremidades do cristal que continha uma superfície 

disforme. Houve facilidade na identificação das propriedades ópticas, havendo mínimos 

equívocos com o aspecto dos brilhos não-metálicos apresentados, até mesmo por suas 

similaridades adquiridas com impurezas no cristal e com associação de outros minerais na 

mesma amostra. 

 

CONCLUSÕES 

As metodologias didáticas e práticas, ainda não tão utilizadas na disseminação do 

conhecimento geocientífico, têm sua devida importância, uma vez que colaboram diretamente 

para o incentivo ao aprendizado e ao estímulo para o discente no “gostar de aprender” e falando 

a respeito das ciências da terra, mais especificamente da geologia, esse impulso tem sua 

fundamental relevância, principalmente, devido as lacunas abertas frente aos Parâmetros 

Curriculares Nacionais do ensino básico e a dificuldade para absorção dos recursos essenciais 

oferecidos pela disciplina de mineralogia nas atribuições profissionais dos futuros técnicos em 

mineração ou em geologia. 

A Tabela 1 é a proposta de ferramenta didática encontrada por meio da metodologia 

apresentada, contendo nove propriedades físicas com notas explicativas. Ela agrupa os dados 

coletados com os testes e procedimentos de aulas práticas habituais para inferir uma espécie 

mineral. A legenda ilustra com cor relativa a propriedade física pela qual deve ser tomado o 

procedimento para se conhecer os aspectos diagnósticos de um mineral numa amostra. 

A ferramenta proposta e trabalhada é uma compilação, nada mais, do que os principais 

autores da área de ensino de mineralogia fizeram em consideração a mineralogia descritiva e 

prática nos aspectos gerais de propriedades dos minerais, torna-se, portanto, válido realçar que 

o aperfeiçoamento desse método de ensino, com estudos mais aprofundados a respeito da 

sistematização do aprendizado em mineralogia, colaborará, certamente, para uma melhor 

percepção didática e do nível de aprendizado da atividade. 
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Tabela 1. Proposta para determinação de minerais com auxílio das propriedades físicas. IFRN, 2016. 

TABELA DE DETERMINAÇÃO DE MINERAIS COM BASE NAS PROPRIEDADES FÍSICAS 

Dureza Traço Cor Brilho 
Sistema 

Cristalino 
Hábito Clivagem Fratura 

Densidade 

média 
Mineral Inferido 

          

          

          

          

 
LEGENDA 

Se mineral tiver dureza 

inferior a 6,5~7 deixará 

cor do pó na placa de 

porcelana. 

Propriedade notável no 

mineral. Detalhar ao 

máximo variação de cor. 

Utilizar unha (D=2), vidro 

(D=5,5) ou aço (D=6,5) 

para obter em Escala de 

Mohs aproximada.  

Classificar aparência em 

metálico ou não metálico 

(vítreo, resinoso, etc.). 

Verificar relações das 

constantes cristalográficas, 

no espaço, de uma unidade 

de cristal. 

Classificar aparência da 

forma individual ou agregada 

do cristal (acicular, fibroso, 

etc.). 

Observar planos paralelos de 

rompimento no cristal e 

verificar relação com as faces 

do cristal e os dois tópicos 

anteriores. 

Notar, ao longo das 

superfícies do mineral, 

rompimentos sem planos 

direcionados (conchoidal, 

fibrosa, serrilhada e irregular.). 

Sensação e 

comparação do peso 

relativo. Semelhança e 

relação entre densidade 

de mineral conhecido. 

Consultar tabela de 

propriedades da 

bibliografia e inferir 

espécie mineral. 
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Daniele Aparecida de Melo Silva1 

 
1 Discente do curso técnico integrado em informática - IFRN. E-mail: dani_academico@outlook.com 

 

RESUMO: O Brasil é um dos maiores produtores de confecções do mundo, possui a maior 

cadeia produtiva integrada do Ocidente e fabrica desde fibras têxteis até roupas. Nesse cenário, 

as costureiras procuram, por meio da tecnologia, manter a competividade com as roupas prontas 

do mercado, atraindo clientes e oferecendo serviços diferenciados. Este artigo apresenta, como 

resultado, um aplicativo Android, nomeado de Garment, destinado às costureiras autônomas 

para gerenciar peças e entregas e modernizar o armazenamento de informações importantes em 

seu trabalho, seguindo a análise da pesquisa realizada com algumas profissionais. 

Palavras–chave: controle de produção de peças; gerenciamento de entregas; programa em 

Android 

 

GARMENT: APPLICATION FOR AUTONOMOUS SEAMSTRESSES 
 

ABSTRACT: Brazil is one of the world's largest clothing producers, it has the largest integrated 

productive chain of the West and manufactures from textile fibers to clothing. In this scenario, 

the seamstresses seek, through technology, to maintain competitiveness with the ready-made 

clothes market, attracting customers and offering differentiated services. This article presents, 

as a result, an Android application, named Garment, destined for autonomous seamstresses 

to manage parts and deliveries and modernize the storage of important information in their 

work, following the analysis of the research with some professionals. 

Keywords: parts production control; management deliveries; program on Android 

 

INTRODUÇÃO 

O Brasil ocupa a quarta posição entre os maiores produtores mundiais de artigos de 

vestuário, atrás apenas da China, Índia e Paquistão. Um dos destaques do país é ter a maior 

cadeia produtiva integrada do Ocidente: fabrica desde fibras até as confecções. O setor de 

vestuário reúne mais de 33 mil empresas em todo o território nacional; e empregou, juntamente 

com o têxtil, cerca de 1,6 milhões de brasileiros em 2014 (ABIT, 2014).  

No Nordeste, também há uma grande geração de empregos nessa área. “Os estados do 

Ceará, Paraíba, Rio Grande do Norte e Bahia, nessa ordem, destacam-se como os que possuem 

os maiores números de vínculos empregatícios do setor”, afirma Viana (2005). 

Dentre os estados dessa região, o Rio Grande do Norte se destaca na produção de 

confecções, concentrada principalmente na região metropolitana de Natal (VILAR, 2014). Na 

região do Seridó (compreendida por Caicó e municípios próximos), a grande maioria das 

indústrias em atividades é de micro e pequeno porte, com uma pequena porcentagem sendo de 

médio porte (CUNHA, 2015), aparecendo fábricas de confecções, bonelarias, bordados, facções 
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de costura, entre outras. Essa última recebe muita importância, já que o estado abrange dezenas 

de facções que confeccionam roupas de marcas famosas no mercado (FERREIRA, 2013). 

Nesse cenário, as costureiras domésticas e autônomas enfrentam uma grande 

competitividade, principalmente com as roupas já prontas saídas das fábricas. Contudo, nos 

últimos anos, essas profissionais estão buscando inovar os seus serviços, visando atrair clientes 

e mostrar diferencial, recorrendo à tecnologia para alcançar tais objetivos. Elas conseguem 

entrar em contato com os clientes, e vice-versa, divulgar suas produções e encontrar tendências 

de moda em sites especializados; indiretamente motivadas pelo aumento nas vendas de 

smartphones no Brasil, pelo alcance da internet e o avanço no uso de aplicativos, fatores que 

possibilitam a comunicação de cada vez mais pessoas (FERRARI, 2011). 

A procura das costureiras por inovação revela seus interesses por aplicativos na área em 

que atuam, entretanto, a problemática é que o mercado brasileiro carece de programas 

específicos para as atividades dessas profissionais, como controle de estoque ou gerenciamento 

de entregas, utilizando dispositivos acessíveis a boa parte desse grupo: o celular. 

Por essas razões, foi desenvolvido um aplicativo destinado a smartphones Android, com 

o objetivo de auxiliar as costureiras domésticas no tocante de suas tarefas, especificamente o 

gerenciamento de peças e entregas e controle de pagamentos. Ao mesmo tempo, objetivou 

modernizar a forma de armazenamento dos dados, incluindo medidas de clientes, normalmente 

escritos em cadernos e papéis soltos, que podem ser perdidos ou pouco práticos no momento 

de reunir as informações. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Realizou-se uma pesquisa quanti-qualitativa, em forma de questionário, aplicada para sete 

costureiras da cidade de Caicó, no Rio Grande do Norte. Todas possuem smartphones Android. 

Os dados coletados foram dispostos em uma tabela e analisados. Com base nos resultados, 

desenvolveu-se o aplicativo para smartphones Android, na linguagem de programação Java, 

utilizando o IDE Android Studio e a ferramenta SQLite. Uma breve definição sobre cada um 

desses materiais é discorrida a seguir. 

Android é uma plataforma para desenvolvimento de aplicativos voltados para dispositivos 

móveis, adquirida e mantida pela Google e grandes empresas do mercado. Suas aplicações são 

escritas na linguagem Java (GONÇALVES, 2011). O Android também pode ser descrito como 

um Sistema Operacional destinado a aparelhos móveis, cujo núcleo é constituído baseado no 

Kernel Linux, que realiza todas as funções cabíveis a um sistema operacional, como segurança, 

gerenciamento de memória e processos, rede, drivers, entre outros, conforme Passos (2009). 
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Java é uma linguagem de programação orientada a objetos desenvolvida pela Sun 

Microsystems e lançada em 1996 (CLARO, 2008). Mendes (2009) afirma que essa linguagem 

é simples, interpretada, neutra de arquitetura, portável, robusta e que oferece alto desempenho. 

Ela também fornece uma série de mecanismos para garantir a segurança dos aplicativos, pois o 

programa em Java não tem contato com o computador real; ele conhece apenas a Máquina 

Virtual Java (do inglês, Java Virtual Machine – JVM) instalada, é ela que decide o que pode 

ou não ser feito. O JVM é um programa que carrega e executa aplicações Java (CLARO, 2008). 

O Android Studio é um Ambiente de Desenvolvimento Integrado (do inglês Integrated 

Development Environment – IDE) criado para facilitar a programação de aplicativos Android 

(ROCHA, 2014). Algumas vantagens são as ferramentas de identificação de construção 

suspeita para identificar problemas de desempenho, usabilidade, compatibilidade de versão e 

demais problemas, além de possuir um editor de layout completo (ANDROID, [201-?]). 

A plataforma Android fornece um banco de dados incorporado chamado SQLite, que 

fornece capacidade de banco de dados relacional completo utilizando comandos SQL. Cada 

aplicação que utiliza o SQLite tem sua própria instância do banco de dados, que é, por padrão, 

acessível apenas a partir do próprio aplicativo (SCHWARZ, 2013). Seu código é de domínio 

público e, portanto, é livre para ser utilizado para qualquer fim, comercial ou privado. SQLite 

possui muitos diferenciais em comparação a maioria dos outros bancos de dados, como seu 

formato multiplataforma (SQLITE, [200-?]). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Após a aplicação do questionário quanti-qualitativo, são expostas na Tabela 1 as 

perguntas e respostas dadas pelas costureiras participantes e, em seguida, uma análise dos 

resultados, visando caracterizar o modo de trabalho de cada uma, a forma de armazenamento 

de variadas informações e identificar as necessidades em comum. 

  



 

1129 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos         Ciências Exatas e da Terra 

Tabela 1. Perguntas e respostas do questionário aplicado. IFRN, 2016. 

PERGUNTAS RESPOSTAS QUANTIDADES 

Você tem interesse em utilizar 

algum aplicativo que permita te 

ajudar em suas atividades? 

Sim 7 

Não 0 

Você costuma utilizar aplicativos de 

celular? 

Com frequência 3 

Razoavelmente 3 

Sem frequência 1 

Qual é a sua carga horária semanal 

de trabalho? 

Abaixo de ou igual a 40 horas 3 

Acima de 40 horas 4 

Você possui alguma formação 

técnica na sua área de trabalho? 

Sim 4 

Não 3 

Você é dono (a) do seu próprio 

negócio? 

Sim 7 

Não 0 

Você tem algum controle financeiro 

do seu trabalho? Como ele é feito? 

Sim, por meio de anotações e 

calculadora 
5 

Não faz controle 2 

Como você registra os clientes e suas 

medidas necessárias para as 

confecções? 

Sim, em anotações em caderno 6 

Não faz registro 1 

Como você agenda as entregas das 

peças? 

Anotação em caderno 6 

Não registra entregas 1 

O que você utiliza para manter o 

controle sob os pagamentos dos seus 

clientes? 

Anotação em caderno 7 

Não faz controle 0 

Analisando de maneira geral todas as respostas, é possível entender que as costureiras 

participantes possuem interesse em usufruir de algum aplicativo que as ajudem nas atividades. 

Há um percentual relevante quanto ao uso frequente de aplicativos, legitimando a modernização 

e o alcance da tecnologia por parte das costureiras, fatores influenciados principalmente pelo 

crescimento das vendas de smartphones no Brasil. Embora algumas delas ainda tenham 

repulsão ao uso de aplicativos. 

A elevada carga horária semanal de trabalho revela a grande demanda pelos serviços das 

costureiras, que requer produções rápidas e de qualidade. Isso significa que, para agradar o 
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usuário, o aplicativo necessitou ser simples, fácil de usar e com linguagem pouco técnica, sem 

exigir longo tempo para aprender a manuseá-lo ou qualquer especialização na área de costura. 

Todas as costureiras participantes são donas do próprio negócio, pois, embora existam fábricas 

e facções na cidade, preferem gerirem seu trabalho, tornando-as autônomas e independentes.  

É interessante, portanto, que elas saibam controlar a parte financeira de seu negócio, 

identificando e contabilizando gastos e receitas, tarefa que não seriam delas se trabalhassem em 

uma empresa. Apesar de ser importante, muitas delas não fazem nenhum controle financeiro, 

ou ainda realiza de forma manual e demorada. Assim, uma função fundamental no aplicativo 

foi mostrar dados financeiros, sejam eles os gastos, receitas ou ambos. 

O conhecimento das medidas dos clientes é inteiramente importante para que se possa 

criar a modelagem adequada para realizar uma confecção. Com exceção de uma costureira, 

todas elas registram as medidas em caderno. Esse costume pode ser visto como prejudicial, pois 

há o risco de perder os escritos antes mesmo do término da peça, além de ser demorada a 

realização dos cálculos úteis para a modelagem. Por essas razões, uma função vantajosa no 

aplicativo é o registro das medidas dos clientes, que proporciona facilidade na visualização 

destas para a execução das modelagens, trazendo os cálculos já prontos. 

As costureiras memorizam e/ou anotam manualmente as datas de entrega de suas 

produções. Para fornecer qualidade em seus serviços e seguir essas datas, elas precisam 

confeccionar as peças no melhor tempo possível e atender a mais clientes. Assim, foi necessária 

uma função que disponibilize as datas das entregas, a fim de agilizar o tempo padrão na 

produção de uma peça. Por fim, um controle de pagamentos otimiza a organização na gestão 

do negócio. As costureiras contam com a memória e as anotações em cadernos para coordenar 

os pagamentos de seus clientes. Uma função que realize esta tarefa poupa o trabalho e mostra 

as dívidas com mais praticidade. 

O aplicativo resultante foi desenvolvido dentro do ambiente IDE Android Studio e é 

destinado, exclusivamente, para smartphones que possuem o sistema operacional Android na 

versão 4.0 (apelidada de Ice Cream Sandwich) e posteriores; não executando, portanto, em 

todas as plataformas Android existentes. O mesmo, nomeado como Garment devido a sua 

ligação com o vestuário, foi programado na linguagem Java e utilizou os recursos do SQLite 

para o armazenamento em um banco de dados local. Algumas telas e funções do aplicativo são 

apresentadas a seguir. 

Todos os dados informados pela costureira devem estar seguros para que somente ela 

tenha acesso. Para tanto, a tela de cadastro (Figura 1A) pode ser usada caso o usuário não tenha 

se cadastrado em um acesso anterior. Nela, é preciso digitar o nome de usuário e senha. Esses 
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dados são salvos e, portanto, é efetuado o registro. Se o usuário já possuir um cadastro, é usada 

a tela de login (Figura 1B) para o acesso ao sistema. 

A.   B.   

Figura 1. Telas de cadastro (A) e login (B). IFRN, 2016. 

A tela da Figura 2 mostra o menu, composto por uma série de opções disponíveis para o 

usuário. Cada uma delas indica uma função diferente. As funções foram selecionadas de acordo 

com o contexto de atividades da costureira e utilizam os dados armazenados no banco de dados 

de forma que tenha o máximo de eficácia na tarefa da opção. 

 

Figura 2. Tela do menu. IFRN, 2016. 

Quando um cliente solicita, em determinada data, a confecção ou conserto de uma ou 

mais peças de roupas, faz-se necessário registrar aquele pedido, tarefa da opção “Novo pedido”. 
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Nessa função, são informados, para o pedido: nome do cliente, data atual e da previsão de sua 

entrega; e para cada uma das peças constituintes do pedido: a categoria (roupas de banho, de 

dormir, etc.), tipo da roupa e de serviço (conserto ou produção), especificação do tecido a ser 

utilizado (nome, cor, composição e estampa) e as medidas antropométricas necessárias para 

modelar a confecção (como altura do joelho, circunferência do braço, entre outras). 

A segunda opção do menu é “Peças em andamento”, que exibe as peças que estão sendo 

trabalhadas, juntamente com o nome do cliente e a data prevista de entrega informada em “Novo 

pedido”. Nessa mesma opção, é possível visualizar e editar as informações da peça, como nome 

do cliente, tipo da peça e de serviço e caracterização do tecido. Quando a peça for finalizada, é 

preciso informar seu preço de venda. 

A próxima opção, “Agenda de entrega”, é encarregada de exibir todas as peças de roupas 

já terminadas e que aguardam serem entregues, em ordem cronológica. Na tela desta opção, são 

mostrados a data prevista para entregar, o nome do cliente, o tipo da peça e seu valor. Quando 

a peça for entregue ao cliente, é preciso informar a data dessa ação. 

A próxima opção é “Pagamentos”, responsável por controlar dívidas e valores pagos 

pelos clientes. Ela contém uma lista com o nome de cada cliente e os valores monetários de sua 

dívida e já pago, podendo esse último valor ser acrescentado a qualquer momento.  

A opção “Medidas de clientes” tem como função cadastrar e manipular dados sobre os 

clientes, como seus nomes e as medidas antropométricas. 

A penúltima opção, “Vendas”, apresenta gráficos de barras, importante para o usuário 

visualizar como estão suas vendas. Dos três gráficos disponíveis, o primeiro exibe a soma de 

todos os valores pagos, que corresponde à quantia que o usuário ganhou, pelos clientes, durante 

o mês atual e três meses anteriores em relação à data do aparelho; o segundo gráfico mostra os 

valores que foram recebidos durante todo o ano atual, separado pelos meses; e o terceiro exibe 

a quantidade de peças trabalhadas (produção ou conserto) durante o mês atual e três anteriores.  

Encerrando as opções do menu, a função “Minha conta” manipula algumas operações em 

relação à conta do usuário, são elas: alterar senha de acesso e apagar todos os dados da conta. 

 

CONCLUSÕES 

Ao fim do trabalho, o aplicativo desenvolvido alcançou o cumprimento de todos os 

objetivos almejados. Para isso, foi importante conhecer, antes do estágio prático, os conceitos 

de programação para Android na linguagem Java, usando o suporte ao banco de dados para 

dispositivos móveis oferecido pelo SQLite. 
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Embora não tenha sido possível testar o aplicativo com as costureiras (por não ser o foco), 

ele pode ser utilizado por qualquer pessoa física desde que possua um smartphone Android com 

a versão 4.0 e posteriores, ainda que não esteja disponível para download no Google Play Store 

(loja de aplicativos para Android, onde os usuários podem baixar e instalar programas em 

celulares). Espera-se que o aplicativo desenvolvido seja bem aceito e agradável ao público-

alvo. 

Como trabalhos futuros, pretende-se obter um serviço de banco de dados armazenado em 

nuvem (isto é, na internet), ao invés de guardar as informações localmente, além de 

disponibilizar para instalação no Play Store. 

 

REFERÊNCIAS 

ABIT, Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção. O poder da moda, 2014. 

Disponível em: <http://www.abit.org.br/conteudo/links/Poder_moda-cartilhabx.pdf>. Acesso 

em: 03 jun. 2016. 

 

ANDROID. Android Studio Overview, [201-?]. Disponível em: 

<http://developer.android.com/intl/pt-br/tools/studio/index.html>. Acesso em: 26 jul. 2016. 

 

CLARO, D. B.; SOBRAL, J. B. M. Programação em java. Santa Catarina: Copyleft 

Pearson Education, 2008. p. 12-16. 

 

CUNHA, F. A. M. Facções de costura no interior do RN: desafios e possibilidades.. 

Trabalho de Conclusão de Curso Graduação em Administração - Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte, Currais Novos (RN), 2015. 26 p. 

 

FERRARI, W. Costureiras resistem ao tempo, 2011. Disponível em: 

<http://www.jcnet.com.br/Bairros/2011/10/costureiras-resistem-ao-tempo.html>. Acesso em: 

16 jun. 2016. 

 

FERREIRA, T. R.; MEDEIROS, J. A.; OLIVEIRA, G. N. Teciteca: uma biblioteca têxtil 

no coração do Seridó. IX CONGIC, Currais Novos, 2013. Disponível em: 

<http://www2.ifrn.edu.br/ocs/index.php/congic/ix/paper/viewFile/944/333>. Acesso em: 21 

ago. 2016. 

 



 

1134 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos         Ciências Exatas e da Terra 

GONÇALVES, J. C. Uso da plataforma Android em um protótipo de aplicativo 

coletor de consumo de gás natural. Trabalho de Conclusão de Curso Especialização em 

Tecnologia Java - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Curitiba, 2011. p. 19-20. 

 

MENDES, D. R. Programação Java com Ênfase em Orientação a Objetos. 1. ed. São 

Paulo: NOVATEC, 2009. 17 p. 

 

PASSOS, T. de S. Android, Arquitetura e Desenvolvimento. Trabalho de Conclusão 

de Curso Ciência da Computação - Pontíficia Universidade Católica de Minas Gerais, Poços de 

Caldas, 2009. 6 p. 

 

ROCHA, L. Android Studio: ferramenta de criação de apps da Google ganha versão 1.0, 

2014. Disponível em: <http://www.tecmundo.com.br/android/69111-android-studio-

ferramenta-criacao-apps-google-ganha-versao-1-0.htm>. Acesso em: 26 ago. 2016. 

 

SCHWARZ, R. et al. The AndroidTM Developer’s Cookbook: building applications 

with the Android SDK. 2. ed. Indiana (USA): Pearson Education, Inc., 2013. 232 p. 

 

SQLITE. About SQLite, [200-?]. Disponível em: <http://www.sqlite.org/about.html>. 

Acesso em: 25 ago. 2016. 

 

VIANA, F. L. E. A indústria têxtil e de confecções no Nordeste: características, 

desafios e oportunidades. Fortaleza: Banco do Nordeste do Brasil, 2005. Disponível em: 

<http://www.bnb.gov.br/projwebren/exec/livroPDF.aspx?cd_livro=13>. Acesso em: 29 jul. 

2016. 

 

VILAR, D. L. F. et al. A indústria têxtil e de confecções e desenvolvimento regional. III 

Enpecon. Campina Grande, 2014. Disponível em: 

<http://www.coreconpe.org.br/iiienpecon/artigos/83enpecon2014.pdf>. Acesso em: 03 jun. 

2016. 

  

  



 

1135 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos         Ciências Exatas e da Terra 

GERENCIANDO AS ATIVIDADE DE MONITORIA COM O SIGMA 

 

Benilson Amorim dos Santos 1, Diego Barbosa Tavares2, Jesaías Carvalho Pereira 

Silva 3, Sheldon Nogueira Barbosa de Santana 4, Willamys Rangel Nunes de Sousa5  
 
1Discente de graduação em analise e desenvolvimento de sistemas - IFPI. e-mail: benilsonbad@gmail.com; 

2Discente de graduação do curso em analise e desenvolvimento de sistemas - IFPI. e-mail: 

diego.cbf23@gmail.com; 3Discente de graduação do curso em analise e desenvolvimento de sistemas - IFPI. e-

mail: jesyassilva@gmail.com;  4Discente de graduação do curso em analise e desenvolvimento de sistemas - IFPI. 

e-mail: sheldonsantana.72@gmail.com; 5Professora do curso em analise e desenvolvimento de sistema - IFPI. 

e-mail: rangelnunes@gmail.com; 

 

RESUMO: Este artigo apresenta o resultado de uma pesquisa feita no âmbito da Coordenação 

Pedagógica do IFPI/Floriano que precisava de uma solução computacional para gerenciamento das 

atividades de monitoria. Trata-se de um estudo de caso onde se desenvolveu um sistema de 

denominado SIGMA, que objetiva apresentar não apenas relatórios para averiguação de frequências 

de monitores e alunos, mas que a partir desses possam ser feitos diagnósticos de desempenho de 

todos os envolvidos. 

Palavras–chave: Monitores, Gerenciamento de atividades, averiguação de frequências, 

diagnóstico, desempenho. 
 

Managing Monitoring activity SIGMA 
 

ABSTRACT: This article presents the results of a survey within the Pedagogical Coordination 

of IFPI / Floriano who needed a computational solution for managing monitoring activities. 

This is a case study where it developed a system called SIGMA, which aims to provide not only 

reports to investigate frequency monitors and students, but from these can be made 

performance diagnostics of all involved. 

KEYWORDS: Monitors, Activity Management, detection frequency, diagnosis, performance 

 

INTRODUÇÃO 

Uma importante estratégia que incrementa o processo de ensino aprendizagem em 

qualquer estágio de formação escolar é a monitoria acadêmica, pois é através da mesma que 

é possível a aproximação com a realidade docente, o aprimoramento das práticas 

pedagógicas, além de promover a cooperação mútua entre os monitores e alunos com seus 

professores e com suas atividades didáticas, enfim, uma poderosa metodologia de auxílio no 

processo ensino aprendizagem.  

Como já disse uma vez George Bernard Shaw (1856-1950), um dramaturgo e romancista 

irlandês, Prêmio Nobel de Literatura em 1925 “Se você tem uma maçã e eu tenho outra; e nós 

trocamos as maçãs, então cada um terá sua maçã. Mas se você tem uma ideia e eu tenho 

outra, e nós as trocamos; então cada um terá duas ideias. ” Isso ratifica que o conhecimento, 
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mailto:diego.cbf23@gmail.com
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mailto:sheldonsantana.72@gmail.com
mailto:rangelnunes@gmail.com
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quando compartilhado, não se divide, mas sim multiplicasse, assim gerando uma série de 

benefícios a todos os envolvidos nesse processo.  

Percebe-se com isso, que a monitoria acadêmica é uma atividade expressivamente 

significativa, pois proporciona uma troca, não apenas de ideias, mas de conhecimentos entre 

todos os envolvidos nesse processo. Esse fato, fortaleceu a motivação para essa pesquisa, com 

intuito de promover mais eficiência no controle sobre o acompanhamento e gerenciamento 

das monitorias ofertadas no IFPI/Floriano. 

A ferramenta desenvolvida nessa pesquisa pode, a partir do controle eletrônico da 

frequência dos monitores, gerar relatórios dos mesmos, além de permitir verificar 

diariamente o número de alunos atendidos e as tarefas realizadas durante o expediente de 

um determinado monitor, que antes era feito em forma de fichas escritas pela coordenação 

pedagógica.  

Elencou-se como objetivos da pesquisa promover o gerenciamento das tarefas diárias 

da monitoria do IFPI Campus Floriano, bem como realizar o controle eletrônico da frequenta 

dos monitores; diagnosticar quais alunos e respectivos cursos estão frequentando a monitoria 

regularmente; e, diagnosticar o desempenho dos alunos que frequentam a monitoria junto 

aos seus cursos.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Na fase de planejamento dos modos e técnicas que validassem o presente estudo, 

optou-se por uma pesquisa exploratória qualitativa do tipo Estudo de Caso, que é bastante 

indicada quando se deseja algo singular, que tenha valor em si mesmo (FIORENTINI e 

LORENZATO, 2006). 

Os sujeitos da investigação foram os funcionários do setor pedagógico do Instituto 

Federal de Ciência e Tecnologia do Piauí Campus Floriano que necessitam de uma ferramenta 

tecnológica automática que permita uma visão maior sobre o gerenciamento das atividades 

de monitoria, desde a frequência dos monitores ao diagnóstico do desempenho da 

comunidade acadêmica que utiliza esse serviço. 

Dentre os instrumentos de coleta de informações, utilizou-se entrevista com os sujeitos 

da pesquisa para sondagem subjetiva das funcionalidades que podem estar contidas na 

solução computacional proposta. 



 

1137 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos         Ciências Exatas e da Terra 

A partir das reuniões de investigação, conseguiu-se acesso às fichas de frequências e 

cadastro dos monitores e dos alunos que utilizam essa atividade e também aos relatórios 

mensais emitidos pelos monitores para demonstração das atividades realizadas. 

Sondou-se ainda as opiniões da equipe pedagógica quanto às dificuldades encontrada 

no gerenciamento da atividade de monitoria. Com base nas necessidades elencadas, 

percebeu-se a possibilidade de viabilizar o desejado controle das atividades de monitoria 

utilizando um software de gerenciamento dessas atividades. 

Nesse contexto, viu-se a necessidade de propor uma solução computacional para o setor 

pedagógico do IFPI/Floriano, denominada de Sistema de Gestão de Monitoria ao Aluno, 

doravante SIGMA. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Para a realização deste projeto interessava saber se os investigados estariam 

preparados para participar de uma experiência para implantação do Sistema de Diagnostico 

nas Atividade de Monitoria.  

Durante o estudo de caso, percebeu-se que o setor pedagógico do IFPI/Floriano não 

utilizava nenhum sistema de computador para tal atividade. Verificou-se que havia uma 

dificuldade durante o controle da frequência dos monitores, pois era feito manualmente em 

fichas, e entregues ao setor pedagógico no final de cada expediente, onde não havia um 

controle rígido de horário de chegada e saída.  

Através dessas constatações, percebeu-se que os sujeitos da pesquisa estão ávidos por 

receber um sistema de monitoria como o SIGMA, pois têm interesse e necessidade de 

qualquer meio para melhorar o controle sobre as atividades de monitoria.  

Desenvolveu-se o SIGMA com algumas funcionalidades onde poderão ser realizados os 

cadastros das disciplinas de monitorias, cadastro dos monitores, controle de frequência dos 

monitores, por meio da sincronização com um sistema de leitor de códigos de barras, que faz 

o controle de ponto diariamente do monitor, que o permite fazer a frequência dos alunos 

diariamente.  

Ao passar a carteirinha contendo o código de barras pelo scanner onde será feita a 

leitura, levará o usuário a seguir para a tela principal do sistema onde será aberta mostrando 

todos os seus dados cadastrados e suas respectivas disciplinas, o nome do professor 

orientador e os horários de chegada e o de saída ao fim do expediente. 
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Ilustra-se o esquema supracitado na figura 1 a seguir: 

 
 

Figura 1 - Funcionamento do controle de ponto que contém um leitor de código de barra e a 

carteirinha estudantil, IFPI, 2016. 

Os cadastros e controles do SIGMA permitirão a emissão de relatórios, tais como 

frequências dos monitores e dos alunos, gráficos sobre o desempenho dos alunos 

comparando seu rendimento na sala de aula com o da monitoria, dentre outros. 

 

CONCLUSÂO 

Viu-se nesse estudo que a monitoria acadêmica é uma atividade expressivamente 

significativa, pois proporciona uma troca, não apenas de ideias, mas de conhecimentos entre 

todos os envolvidos nesse processo. Esse fato, fortalece a motivação para essa pesquisa, com 

intuito de promover mais eficiência no controle sobre o acompanhamento e gerenciamento 

das monitorias ofertadas no IFPI/Floriano. 

Apresentou-se uma solução computacional denominada SIGMA para melhorar o 

controle sobre as atividades de monitoria da instituição objeto desse estudo, que conta com 

uma interface para gerenciamento das atividades de monitoria acoplado a um sistema de 

ponto eletrônico com leitor de código e barras, que permite a emissão de relatórios e gráficos 

mensais para apresentação da evolução dos monitores, alunos em seus respectivos cursos. 

Dentre as limitações atuais da ferramenta, tem-se que ainda não estão prontos os 

módulos de geração de gráficos que serão fundamentais para diagnósticos de desempenho 

dos alunos e monitores da instituição do referido estudo. Acrescente-se a isso, que o SIGMA 
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seja adaptado para uma versão on line, onde não apenas a coordenação pedagógica a utilize, 

mas também outros departamentos e pessoas. 

Estima-se que o SIGMA possa apresentar não apenas relatórios para averiguação de 

frequências de monitores e alunos, mas que a partir desses possam ser feitos diagnósticos de 

desempenho de todos os envolvidos. 

Destarte, espera-se que o SIGMA se destaque como uma importante tecnologia para 

cooperação entre monitores, alunos, professores, gestores da instituição objeto dessa 

pesquisa.  
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RESUMO: O atendimento de emergência de saúde pública brasileira é um processo que 

apresenta padrões de deficiências inaceitáveis na atenção a pacientes em um país que detém 

recursos tecnológicos modernos. Deveria ser primordial a atenção dispensada no primeiro 

atendimento ao cidadão que procura a emergência das unidades de atendimento médico do SUS 

ou aos que procuram recursos pré-hospitalares estando em um nível de gravidade perceptível 

ao profissional [7]. Com esta visão este artigo vem propor a implantação um sistema móvel de 

triagem e classificação de risco baseado na tabela de Manchester a fim de melhorar o 

atendimento de emergência dos hospitais públicos. O sistema consiste em duas instâncias que 

são: (i) informatizar os postos de saúde dos municípios com tablets conectados a internet como 

um ‘Cyberambulatório’ onde os profissionais de saúde, através do auxiliam os pacientes na 

usabilidade do mesmo. (ii) o próprio usuário portando um dispositivo móvel com internet 

poderá realizar essa consulta. O objetivo do sistema é classificar o risco de morte do paciente 

seguindo a tabela de Manchester que é uma tabela de classificação de risco e através de uma 

logística num servidor nas nuvens o usuário será encaminhado ao posto de atendimentos ou 

hospital mais apropriado de acordo com sua classificação. 

Palavras–chave: Classificação de Risco, Dispositivos móveis, Triagem. 

 

GiHealth, A PROPOSAL OF MOBILE APPLICATION AND SCREENING HEALTH RISK 

CLASSIFICATION 
 

ABSTRACT: The emergency care of the Brazilian public health is a process that presents 

unacceptable patterns of deficiencies in the care of patients in a country that holds modern 

technological resources. Should be given primary attention in the first visit to the citizen who 

seeks emergency medical care units SUS or seeking resources to pre hospital standing on a 

severity level to the professional noticeable [7]. With this vision, this article proposes 

deploying a mobile screening and risk classification based on the table of Manchester to 

improve emergency care in public hospitals. The system consists of two instances are: ( i ) to 

computerize the health centers of the municipalities with tablets connected to the internet as 

a Cyber ambulatory where health professionals through the SYSTEM assist patients in the 

usability of it. ( ii ) the user himself carrying a mobile device with internet can perform this 

query . The goal of the  GiHealth is to classify the risk of patient death following table 

Manchester which is a ranking of risk and logistics through a server in the cloud, a user, will 

be referred to a public hospital or care most appropriate according to their classification.. 

KEYWORDS: Risk classification, mobile devices, screening. 

 

 

INTRODUÇÃO 
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O sistema público de saúde brasileiro é precário em qualidade e ainda carece de muitos 

investimentos [9], a grande demanda de serviço acaba saturando o sistema que já encontra-se 

cansado e cujo atendimento precisa de novos métodos de ordenação mais eficientes, de uma 

melhor articulação inter-hospitais e de melhores estruturas físicas e de comunicação para que 

se possa promover uma ampliação na qualidade do Sistema Único de Saúde (SUS), e assim 

oferecer aos brasileiros uma melhor qualidade de vida. 

Dois estudos elaborados pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada procuram medir 

o tamanho das filas enfrentadas pelos pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). O resultado 

é preocupante: em média, as pessoas ficam 4,5 dias à espera de uma internação. Especialistas 

acreditam que a solução passa necessariamente por um choque de gestão [3]. 

Um grande fator das filas nos hospitais é a sobrecarga causada pelo deslocamento de 

pacientes de pequena gravidade ou sem caso de urgência da região interioranas da cidade ou de 

até mesmo de outras cidades vizinhas onde o atendimento é pior ou se quer existe. A sobrecarga 

de trabalho no sistema de saúde local se agrava por um problema comum aos grandes centros: 

eles recebem muitos pacientes de localidades próximas [3]. 

Segundo [6] a tecnologia de Avaliação com Classificação de Risco, pressupõe a 

determinação de agilidade no atendimento a partir da análise, sob a óptica de protocolo pré-

estabelecido, do grau de necessidade do usuário, proporcionando atenção centrada no nível de 

complexidade e não na ordem de chegada. 

Com a crescente demanda e procura nos serviços de urgência e emergência, observou-se 

um enorme fluxo de circulação desordenada dos usuários nas portas do pronto-socorro, 

tornando necessária a reorganização desse serviço de forma que a assistência prestada fosse de 

acordo com diferentes graus de necessidade e sofrimento e não mais impessoal e por ordem de 

chegada [6]. Objetivos [6]: 

1. Avaliar o paciente humanizando o atendimento; 

2. Descongestionar o pronto socorro; 

3. Reduzir o tempo de atendimento médico, fazendo com que o paciente seja visto 

precocemente de acordo com sua gravidade; 

4. Determinar a área de atendimento primário, devendo o paciente ser encaminhado 

diretamente à especialidade conforme protocolo; 

5. Informar tempo de espera; 
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6. Promover ampla divulgação sobre o serviço aos usuários; 

7. Retornar informações a familiares. 

 

Vantagens da triagem: 

● Redução de tempo e custo, pela desnecessidade de transportar paciente; 

● Triagem que podem otimizar encaminhamentos para hospitais e/ou postos de 

saúde; 

● Desafogar as filas.  

 

 Este artigo propõe que seja feito triagens através de dispositivo móvel conforme 

classificação de risco onde o GiHealth indicará qual a melhor opção de atendimento para 

o paciente, com isso melhorando o serviço de saúde público. 

 

MATERIAL E MÉTODOS  

 Para concepção da proposta os seguintes passos mostram como isso poderá ser 

feito: 

1. Os secretários de saúde dos municípios deverão enviar/disponibilizar (online) um 

documento em formato padronizado (pode ser XML/RDF ou outra forma open data) 

seus recursos para o servidor de aplicação do estado (Cloud Computing). Entende-se 

por recursos: postos de saúde,  agentes de saúde, médicos disponíveis e hospitais 

funcionando. 

2. No servidor de aplicação do estado terá um módulo onde é feito todo a logística 

dos municípios e todo o controle de negócio de recursos de atendimento de saúde. 

3. O usuário final (o cidadão que precisa ser atendido) tem um dispositivo móvel 

conectado para abrir o app. 

4. As perguntas baseadas na Tabela de Manchester são lançadas e o resultado das 

respostas do usuário é enviado para o servidor que retornará para o usuário a cor da 

classificação e o local para onde o usuário deve ir resultante de sua necessidade. E 

avisará para o ponto de atendimento que aquele usuário está indo ser atendido lá, e 

qual especialidade ele necessita. 

5. A questão do local para onde o usuário deve ir é algo a ser bastante estudado, pois, 

uma pessoa de Aracati/CE pode ser sugerido ir para Miraíma/CE por exemplo, onde 

ficaria inviável seu deslocamento. Na figura 1 pode-se visualizar um exemplo da 

seleção de uma rota pelo GiHealth 
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Figura 1. Prototipo De telas GiHealth 

 

6. Estudo de logística muito forte no módulo do servidor precisa ser feito para as 

tomadas de decisões desse porte. Para isso sugerimos o CLARIiSA[10] que é um 

framework de tomada de decisão. Obtendo assim a arquitetura exibida na figura 2. 

 

Figura 2. Arquitetura Funcional do GIHEALTH 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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A. Classificação de Risco 

 Em [6] a tecnologia de Avaliação com Classificação de Risco, pressupõe a determinação 

de agilidade no atendimento a partir da análise, sob a óptica de protocolo pré-estabelecido, do 

grau de necessidade do usuário, proporcionando atenção centrada no nível de complexidade e 

não na ordem de chegada. Ainda em [6] a Classificação de Risco é um processo dinâmico de 

identificação dos pacientes que necessitam de tratamento imediato, de acordo com o potencial 

de risco (inclusive a idade do paciente), agravos à saúde ou grau de sofrimento. 

B. Triagem 

 Processo no qual os pacientes mais graves são priorizados para o atendimento imediato. 

Consiste em uma avaliação feita pela equipe de enfermagem seguindo um protocolo médico de 

classificação de riscos e das necessidades do paciente [12]. 

Nessa verificação, os sinais vitais são medidos e os sintomas registrados para classificar 

os pacientes quanto à gravidade. Em seguida, serão atendidos em ordem de prioridade pelos 

médicos plantonistas [12]. 

 Como exemplo tomamos a empresa Telcor (Telemedicina do Coração) que usa a 

telemedicina para diagnóstico e prevenção cardíaca. A Telcor fornecer um aparelho de capturar 

sensorial (TelcorSensor) de alta tecnologia e fácil portabilidade que envia os 

eletrocardiogramas via dispositivos móveis. Com cardiologistas de plantão a Telcor garante a 

publicação dos exames, com laudo médico certificados, em cinco minutos. 

 O InteliMed [8] é uma experiência de desenvolvimento de dispositivo móvel para 

triagem diagnóstica de asma através de questionário elaborador por equipe médica. As entradas 

de dados são feitas pelos profissionais de saúde. O InteliMed é focado no apoio a decisão. Sua 

conexão entre Aplicação móvel e Servidor Intermediário não é em tempo real e não necessita 

haver conexão sempre. 

 Outro exemplo que podemos falar é o SISREG que é um sistema on-line que funciona 

com navegadores, este software é disponibilizado pelo Ministério da Saúde para o 

gerenciamento de todo Complexo Regulatório, indo da rede básica à internação hospitalar, 

visando à humanização dos serviços, maior controle do fluxo e a otimização na utilização dos 

recursos, além de integrar a regulação com as áreas de avaliação, controle e auditoria. 
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 Temos também o T@HIS que é uma rede telemédica que conecta médicos e hospitais 

através de uma rede de satélites de última geração baseados no recém-lançado sistema AmerHis 

no satélite AMAZONAS, e a MedNET tem por objetivo estabelecer uma rede de colaboração 

na América Latina (Brasil & Peru) para difundir o acesso a recursos médicos eficientes, 

rentáveis, de alto nível e alta qualidade em regiões desassistidas destes países [9]. 

 Tomando como base esses exemplos, temos que o GiHealth pode conferir a rede pública 

de saúde uma solução de baixo custo que possa ser inserida gradativamente no atendimento das 

unidades de saúde, de forma a agir diretamente na saturação das mesmas com base na 

organização e distribuição do atendimento, proporcionando para sua gama de usuários um 

atendimento mais eficaz e cômodo. 

 

CONCLUSÕES 

Com um propósito que visa melhorar a qualidade de vida de muitas pessoas que além de 

estarem sofrendo com os sintomas de uma doença também sofrem por não ter o atendimento 

básico para seu tratamento, GiHealth traz uma nova abordagem de problemas que a muito se 

arrastam, se encaixando no contexto das novas tecnologias criadas para facilitar a vida 

corriqueira dos cidadãos brasileiros e maximizar o atendimento nas unidades de saúde em 

relação ao tempo. A triagem através de um sistema móvel que conduzirá a locomoção do 

paciente para o local adequado agiliza todo o processo envolvido na recuperação do mesmo, e 

consequentemente evitando o deslocamento do paciente para outro destino sem garantia da 

existência de atendimento. 

Nessa perspectiva, a economia de tempo tanto por parte de quem presta atendimento, 

quanto por parte dos que recebem esse atendimento acarreta na formação de um senário mais 

produtivo que consequentemente pode reduzir, além das altas taxas de saturação, a sobrecarga 

de trabalho desordenado que eleva o stress do profissional de saúde levando junto alguns 

valores humanos imprescindíveis na gestão de pessoas, ou seja, a melhora do nível de interação 

entre o profissional e o cidadão que busca atendimento é consequência direta da atuação da 

proposta. 

Há um interesse futuro pelo aprofundamento da expectativa da viabilidade de ampla 

utilização da proposta no cenário socioeconômico brasileiro, tendo em vista sua ampla 

formação composta por uma ‘mescla’ étnica, econômica e cultural e o desenvolvimento de 

prova de contexto do assunto tratado neste artigo. 
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RESUMO: O presente trabalho foi realizado na cidade de Barra do Corda – MA e abordou o 

uso inadequado do solo urbano (retirada da mata nativa e uso para construção de habitações, 

extração mineral e práticas agrícolas) e sua relação com áreas de risco de deslizamento na 

vertente leste do bairro Altamira, visando assim a identificação e o mapeamento dessas por 

meio de revisão bibliográfica, visitas in lócus nos cinco pontos de risco verificados, registro 

fotográfico, medições de três pontos selecionados, utilizando o método de estaqueamento, 

no período seco e chuvosopara fins comparativos, análise de imagens aéreas disponíveis na 

internet e análise de dados meteorológicos no período chuvoso dos anos de 2013 a 2015. A 

pesquisa demonstrou que apesar do regime pluviométrico ter reduzido nos períodos 

selecionados, os pontos monitorados apresentaram quantidades significativas de perda do 

solo durante o período de observação, uma vez que a formação geológica da cidade é 

composta de material sedimentar, estando naturalmente sujeita à erosão por escoamento 

superficial, a qual é potencializada pela inclinação da encosta. Tal característica é agravada 

pela deficiência da cobertura vegetal, como visto nas áreas de risco.  Diante das implicações é 

possível constatar que o local de pesquisa está submetido a deslizamentos, oferecendo risco 

à população que habita no entorno da vertente. Assim, se faz necessário uma restauração da 

cobertura vegetal bem como a construção de canaletas para o desvio da água de escoamento 

ou curvas de nível a fim de reduzir a declividade da encosta.  

Palavras-chave: declividade, encosta, erosão, escoamento, pluviométrico, solo 

 

IDENTIFICATION AND MONITORING OF AREAS WITH RISK OF LANDSLIP IN THE 

EAST SIDE OF ALTAMIRA DISTRICT IN BARRA DO CORDA CITY, STATE OF 

MARANHÃO, BRAZIL 

 

ABSTRACT:This work was carried out in Barra do Corda city, state of Maranhão, Brazil, and 

addressed the inappropriate use of urban land (removal of native forest and use for housing 

construction, mining and agricultural practices) and its relationship with risk of landslip areas 

in the east side of Altamira, a city district. The aim of the project is therefore the identification 

and mapping of these areas through a literature review, in locus visits in five points of landslide 

risk, photographic record, three selected measurement points using a staking method during 
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the dry and rainy seasons for comparative purposes, the aerial images analysis available on 

the internet and analysis of meteorological data in the rainy season of the years 2013 to 2015. 

Research has shown that although the precipitation scheme reduced during the selected 

periods, the monitored points presented significant quantities of soil loss during the 

observation period since the geological formation of the city is composed of sedimentary 

material naturally being subjected to erosion by water drainage, which is enhanced by the hill 

slope. This characteristic is worsened by the deficiency of vegetal cover, as seen in the 

landslide risk areas. In view of the implications, it is clear that the research site is subjected to 

landslides, posing a risk to the population living in the vicinity of the east side of the hill where 

the district of Altamira is located. Thus, it is necessary to restore the vegetal cover, as well as, 

to build channels for water flow diversion or level curves in order to reduce the steepness of 

the slope. 

KEYWORDS: slope, hillside, erosion, water flow, rainfall, soil 

 

INTRODUÇÃO 

O espaço geográfico brasileiro foi por um longo período explorado sem nenhum tipo de 

controle ambiental e isso se reflete hoje na forma como o espaço é habitado, como e onde foi 

montado seu parque industrial e instalado seu espaço agropecuário.  

Em nosso país, os poucos trabalhos científicos que são divulgados sobre planejamento 

urbano e risco ambiental não são levados a sério pelas autoridades. Esse descaso, no entanto, 

já tem ocasionado problemas de ordem ambiental e econômica, causando mortes nos últimos 

anos, sobretudo no período chuvoso, que no Brasil corresponde aos meses de dezembro a 

junho na maior parte do território por influência de massas de ar, umidade vinda da Amazônia 

e do oceano atlântico.  

A despeito de grandes obras de engenharia em nossas cidades temos encostas (taludes) 

presentes em rodovias, espaços urbanos e áreas de mineração espalhadas pelo território 

nacional. No caso das áreas urbanas essas encostas são erroneamente usadas como áreas de 

construção de habitações, escolas e até hospitais, contrariando qualquer tipo de legislação 

ambiental ou planejamento. Nestes terrenos existe uma probabilidade muito maior de 

ocorrer um deslizamento de terra visto que possuem acentuada declividade e estão despidas 

de sua cobertura vegetal nativa devido à urbanização, assim, com o advento do período 

chuvoso o solo fica úmido, depois encharcado (saturado), consequentemente seu peso 

aumenta de forma vertiginosa, criando assim um cenário para um deslizamento (movimento 

vertical de massa).  
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Desta situação surgem nas universidades grupos de pesquisa que criaram metodologias 

de monitoramento para redução desses problemas, sobretudo em cidades com elevado grau 

de ocupação em encostas como Rio de Janeiro, Petrópolis, Teresópolis e outras da região 

serrana no estado do Rio de Janeiro. Assim é possível detectar com antecedência áreas com 

elevado risco de desmoronamentos provocados por erosão, podendo as autoridades 

evacuarem essas áreas ou construir no período da estiagem, obras de engenharia para conter 

esses sinistros como curvas de nível, muros de arrimo, entre outros.  

Este projeto teve por objetivo geral identificar e mapear áreas com risco de deslizamento 

na vertente leste no bairro Altamira em Barra do Corda- MA, e específicos realizar observação 

in locos da dinâmica das formas de erosão, analisar imagens aéreas atuais das áreas de risco e 

comparar com imagens disponíveis na internet no prazo de cinco anos antes. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

A realização do projeto se deu por meio de etapas. A primeira foi destinada a revisão 

bibliográfica pertinente a área de concentração da pesquisa e se estendeu por todo o período 

de estudo. Já a segunda fase consistiu na identificação de áreas de risco através de visitas in 

locos, seguida de registro fotográfico e anotações acerca do tamanho de voçorocas e ravinas, 

inclinação da encosta, largura, profundidade, tipo de solo, e comparação de imagens atuais 

com imagens antigas. 

Na terceira etapa realizou-se o monitoramento e mensuração das erosões por marcação 

com estaqueamento, no qual estacas de madeira com 1 metro de comprimento foram fincadas 

a 1 metro de distância da borda da encosta para verificar alterações na extensão que havia sido 

delimitada, como pode-se observar nas figuras 1 e 2. A última fase foi reservada para a coleta 

e análise dos dados meteorológicos do período chuvoso nos anos vigente e anterior.  

 

 

 

 

 

Figura 1.Estacas a 1m da encosta; 

fonte:foto do autor. IFMA, 2015. 

Figura 2.Estacas a 1m da encosta; 

fonte:foto do autor. IFMA, 2015. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Barra do Corda está situada na região central do estado, porção com formação geológica 

recente (450 milhões de anos), dando origem a rochas sedimentares que são pouco resistentes 

a erosão por escoamento superficial. Devido a esses fatores é muito comum se observar pontos 

com erosão exposta, sobretudo em áreas com falta de cobertura vegetal.  

 

 

 

 

Os registros fotográficos de cada ponto marcado na figura 3 mostram os locais com risco 

de deslizamento visto de diferentes ângulos. A figura 4 mostra a encosta do ponto 1 em uma 

saída de água e com risco eminente por causa da declividade. A figura 5 retrata a vista de baixo 

para cima do ponto 2, onde há uma casa próxima a uma encosta.  

Na figura 6, o ponto 3 mostra uma encosta onde a base já foi erodida e está prestes a 

desabar. A figura 7 mostra uma casa feita no sopé da encosta do ponto 4.Por fim, na figura 8, o 

ponto 5 mostra casas feitas dentro da encosta. Quando o solo fica saturado, o risco de 

desmoronamento é iminente. 

 

 

 

Figura 3. Pontos com maior risco de erosão e deslizamento na área 

estudada. Imagemdisponível no programa Google Earth (software gratuito). 

IFMA, 2015. 

 

 

Figura 4. Ponto 1. Fonte: foto do 

autor. IFMA, 2015 

Figura 5. Ponto 2. Fonte: foto do 

autor. IFMA, 2015 
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Ao observar as figuras 4, 5, 6, 7 e 8 verifica - se que a encosta e o topo do morro estão na 

classificação da resolução CONAMA, de 1984, Art. 3º, parágrafos V e VII,  como Áreas de 

Preservação Permanentes - APP’s, uma vez que estão situadas no topo de um morro e a maior 

parte da encosta apresenta declividade acima dos quarenta e cinco graus. 

Então observa-se o problema da grave de falta de fiscalização no processo de ocupação 

do solo urbano em todo país, em virtude de fatores políticos, financeiros ou simplesmente 

abandono da temática ambiental, sobretudo em cidades de menor porte ou distante do centros 

urbanos mais visitados pela mídia. 

Após o estaqueamento, iniciou-se o monitoramento dos pontos 1, 2 e 3 durante quatro 

dias alternados entre os meses de maio e junho do ano de 2015. Durante esses dias de coleta, 

ocorreram alterações nos pontos selecionados como pode ser visto na figura 9 

Figura 6. Ponto 3. Fonte: foto do 

autor. IFMA, 2015 

Figura 7. Ponto 4. Fonte: foto do 

autor. IFMA, 2015 

Figura 8. Ponto 3. Fonte: foto do 

autor. IFMA, 2015 
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Figura 9. Estaca 11, a menos de 1 metro da encosta; fonte: do autor. IFMA, 2015 

As tabelas 1, 2 e 3 indicam o quanto que a encosta foi erodida entre cada 

monitoramento. Em alguns casos a erosão ultrapassou o 1 metro de distância marcado 

anteriormente, da estaca para a encosta. A partir do segundo monitoramento, em alguns 

pontos as estacas sofreram aterramento por sobras da construção civil, outras foram retiradas 

pelos moradores das proximidades, impossibilitando o trabalho de cálculo da erosão. 

Tabela 1. Estacas do ponto 1 com indicações de erosão durante as datas de monitoramento. 

IFMA, 2015. 

Estacas 04/05 11/05 23/05 06/06 

1 

 
 

34cm 40cm 48cm Estaca Removida 

2 13,5cm 20cm 27cm 76cm 

3 X 8cm 17cm 66cm 

4 

 
X X Estaca Removida Estaca Removida 

5 X X Estaca Removida Estaca Removida 

6 X X Estaca Removida Estaca Removida 

7 X X Estaca Removida Estaca Removida 
x=sem alteração na distância entre a estaca e borda da encosta 
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Tabela 2. Estacas do ponto 2 com indicações deerosão durante as datas de monitoramento. 

IFMA, 2015. 

Estacas 04/05 11/05 23/06 06/06 

8 X Aterramento Aterramento Aterramento 

9 X Aterramento Aterramento Aterramento 

10 X 72cm 13cm Estaca Removida 

11 34cm X X Estaca Removida 

12 28cm 13cm 32cm Estaca Removida 

13 X 45cm 63cm Estaca Removida 
x=sem alteração na distância entre a estaca e borda da encosta 

 

Tabela 3. Estacas do ponto 3 com indicações deerosão durante as datas de monitoramento. 

IFMA, 2015. 

Estacas 04/05 11/05 23/06 06/06 

14 X 9cm 14cm 17cm 

15 X 43cm 62cm 62,5cm 

16 X 5cm 13cm 26cm 

17 X X X 12cm 

18 X 13cm 32cm 34cm 

19 X 45cm 63cm 70cm 

20 37cm 27cm 49cm 1m 

21 X X X X 

22 X X X 22cm 

23 X X X 40cm 

24 X X X X 
x=sem alteração na distância entre a estaca e borda da encosta 

As medidas de pluviosidade foram coletadas na estação de dados meteorológicos da 

cidade de Barra do Corda e compreendem os anos de 2013,14 e 15 nos meses abaixo citados, 

a fim de comparar a quantidade de chuva do período da pesquisa (entre outubro e junho) em 

dois anos diferentes. A tabela 4 aponta que houve uma redução nas precipitações 

pluviométricas na região seguindo uma tendência nacional. A redução de chuvas reduz a 

erosão do solo, no entanto não resolve o problema, pois como visto nas tabelas 1, 2 e 3,  

mesmo com pouca chuva ocorreu erosão em quantidade razoável. 
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Tabela 4. Regime pluviométrico de Barra do Corda entre outubro de 2013 a junho de 2015. 

IFMA, 2015. 

Meses 2013 2014 2014 2015 

Outubro 62.9mm/m²  34.1mm/m²  

Novembro 138.2mm/m²  61.9mm/m²  

Dezembro 136.0mm/m²  66.6mm/m²  

Janeiro  119.4mm/m²  132.0mm/m² 

Fevereiro  184.5mm/m²  202.0mm/m² 

Março  250.2mm/m²  175.3mm/m² 

Abril  160.5mm/m²  72.7mm/m² 

Maio  152.3mm/m²  22.4mm/m² 

Junho  1.4 mm/m²  6.9 mm/m² 

 

Para mitigar o problema podem ser feitas curvas de nível, por meio das quais se reduz a 

declividade da encosta fazendo cortes a fim de se produzir degraus que diminuam a velocidade 

do escoamento superficial no período chuvoso (Figura 10). Há também a restauração da 

cobertura vegetal que visa o plantio de mudas de árvores (Figura 11), em áreas degradadas 

para contenção de voçorocas e erosão laminar. Outra sugestão é a construção de canaletas de 

cimento e concreto (Figura 12) para desviar o curso da água de escoamento, canalizando a 

água das chuvas e evitando a erosão. 

 

 

 

Figura 10. Curvas de nível 

em uma encosta. Imagem 

ilustrativa. IFMA, 2015. 

 

 

Figura 11. Restauração da 

cobertura vegetal da encosta. 

Imagem ilustrativa. IFMA, 2015. 
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CONCLUSÕES 

O trabalho coloca em questão a problemática do deslizamento de terra no perímetro 

urbano de Barra do Corda – MA,  e prova que o local em estudo merece uma atenção maior por 

parte do poder público e da sociedade. É necessária a aplicação de medidas que contenham a 

erosão e a declividade da encosta. A pesquisa torna-se relevante para a comunidade, tendo em 

vista a falta de conhecimento da população, e a necessidade de chamar atenção para a criação 

de sistemas de monitoramento das áreas detectadas com risco de deslizamento, evitando assim 

danos futuros à população que lá reside e ao meio ambiente. 
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RESUMO: A população nas grandes cidades vem crescendo a cada ano e o mesmo tem 

ocorrido com a frota de veículos. Consequentemente, é inevitável que os problemas inerentes 

ao trânsito, tais como poluição, grandes congestionamentos, ruído entre outros, tornem-se fator 

crucial para mobilidade urbana e a qualidade de vida das pessoas.  O presente artigo tem como 

objetivo, propor uma solução utilizando rede veicular ad-hoc (VANET) para detectar 

congestionamentos e com a lógica fuzzy, determinar o seu nível. Para identificação e 

disseminação de congestionamentos a estrutura utilizou uma base de dados georreferenciada, 

onde foi definido cercas virtuais com utilização de polígonos em cada semáforo. O sistema 

conta com uma estrutura de dependência entre os semáforos que compõe os cruzamentos 

equipados com sinalização semafórica, ou seja, cada semáforo conhece os semáforos que dão 

acesso ao seu cruzamento, e assim, ao detectar um congestionamento ele saberá quais 

semáforos deverão ser notificados e, em seguida, deverá informar aos veículos que estão no seu 

cruzamento com dados específicos sobre o cruzamento congestionado. Ao ter acesso às 

informações precisas sobre as condições de tráfego em tempo real, o condutor poderá não só 

escolher o melhor percurso como também economizar dinheiro e seu precioso tempo.  

Palavras–chave: Identificação de Congestionamento Veicular, Lógica Fuzzy, Rede Veicular, 

Sistema de Transporte Inteligente 

  

IDENTIFYING CONGESTION LEVELS IN CROSSES WITH SEMAPHORE SIGNALING, 

USING FUZZY LOGIC AND VEHICULAR NETWORK 
 

ABSTRACT: The population in big cities is growing each year and the same has occurred with 

the fleet of vehicles. Consequently, it is inevitable that the problems inherent in transit, such 

as pollution, congestion, noise, among other large, become a crucial factor for urban mobility 

and the quality of life of people.  This paper aims to propose a solution using vehicular ad-hoc 

network (VANET) to detect congestion and fuzzy logic to determine your level. For 

identification and dissemination jams the structure used a georeferenced data base, where it 

was set a virtual fence using polygons at every traffic light. The system has a dependency 

structure between the lights that make up the crossings equipped with semaphore signaling, 

i.e., each semaphore know traffic lights that give access to their intersection, and so, to detect 

a traffic jam he will know which lights should be notified, and then should inform the vehicles 

are at their intersection with specific data crossing congestion. To have access to accurate 

information about traffic conditions in real time, the driver can not only choose the best route 

but also save money and your precious time. 
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KEYWORDS: Identification of Vehicular Congestion, Fuzzy logic, Vehicular Network, Intelligent 

transportation system 

 

INTRODUÇÃO 

Com o crescimento populacional e a falta de um gerenciamento adequado na frota 

veicular, os congestionamentos acabaram se tornando um sério problema nas grandes cidades. 

Constantes atrasos, desperdício de combustível e dinheiro, são algumas das consequências 

ocasionadas pelo congestionamento no trânsito em toda parte do mundo. Milhões de horas e 

galões de combustível são desperdiçado diariamente por veículos no trânsito. De acordo com 

Scharank e Lomax (2007), os motoristas dos EUA perderam 4,2 bilhões horas de tempo e 2,9 

bilhões de galões de combustível a um custo total de 78 bilhões de dólares em 2005, devido a 

atrasos no trânsito. Ao ter acesso às informações precisas sobre as condições de tráfego, o 

condutor poderá não só escolher o melhor percurso como também economizar dinheiro e seu 

precioso tempo.  

De acordo com Gupte e Younis (2012), uma maneira eficiente de permitir a gestão do 

tráfego de forma autônoma e adaptativa pode ser atingida por meio de VANETs (Vehicle Ad-

hoc Network). VANETs é um assunto vasto de estudo que é usado para implementar muitos 

componentes do ITS (Intelligent Transportation System). A mobilidade dos nós em um 

ambiente urbano pode ser previsível, pois os veículos tendem a seguir o trajeto estabelecido 

pelas vias e sinalizações de trânsito (SICHITIU;KIHL, 2008). Um modelo de rede veicular 

virtualizada, denominada I9Vanets (JUNIOR; NASCIMENTO; MACEDO, 2016), foi utilizado 

como base para o acoplamento do módulo de detecção de congestionamento. O I9Vanets utiliza 

computação nas nuvens para alocar as informações transmitidas pelos nós, a fim de serem 

processadas e assim gerar serviços para serem consumidos. Esta abordagem utiliza alguns dos 

benefícios das nuvens como: a redução dos atrasos na comunicação, redução da área de alcance 

e a ampliação das possíveis aplicações (GERLA, 2012). Pensando nisso, o presente trabalho 

tem como objetivo propor uma solução utilizando rede veicular ad-hoc para detectar 

congestionamentos e alertar aos motoristas em tempo real, na tentativa que evitem a região 

congestionada, sendo uma alternativa para uma mobilidade mais eficiente.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Nessa seção será apresentada as Redes Veiculares Ad-Hoc e suas características. 

Algoritmos para detecção de congestionamento veicular, uma definição do algoritmo 

desenvolvido para a proposta. É descrito também as ferramentas essenciais utilizadas na 
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proposta como Lógica Fuzzy e a arquitetura I9Vanets (JUNIOR; NASCIMENTO; MACEDO, 

2016). 

 

Rede Veicular Ad-Hoc 

Redes Ad-Hoc Veiculares são classes especiais de Redes Mobile Ad-Hoc (MANETs) 

onde os nós gerenciam as informações de forma distribuída. Eles contêm os veículos e/ou 

unidades na estrada que auxiliam a gestão da rede de segurança desempenhando um importante 

papel dentro do estilo do sistema. No entanto, existe vários fatores importantes que fazem dessa 

rede uma categoria separada (FIORE et al., 2007). Algumas características fundamentais de 

VANETs: 

1. Possui uma alta dinamicidade dos nós, ou seja, produz rápidas alterações na sua 

topologia. Como os veículos são seus principais componentes, os nós da rede se 

movem em alta velocidade.  

2. Os veículos da rede serão equipados com dispositivos GPS, para terem 

informações sobre posição, direção, velocidade atual, mapa geográfico da cidade; 

3. Tem uma ampla área de cobertura. Veículos podem levar informações sobre o 

trafego para outros veículos a centenas de quilômetros de distância em pequena 

quantidade de tempo quando comparado com outras redes móveis. 

 

Algoritmos para Detecção de Congestionamento Veicular 

Algoritmos de detecção de congestionamento são projetados para detectar áreas de 

densidade de tráfego elevado. Cada veículo captura e divulga informações como localização, 

velocidade e a arquitetura processa as informações colhidas.  

Neste trabalho foi desenvolvido um algoritmo baseado em Georreferência para identificar 

trechos congestionados com utilização de polígonos conforme Figura 1 que correspondem as 

áreas de acesso a cruzamentos, onde cada polígono é referenciado pelo seu respectivo semáforo, 

ou seja, cada semáforo tem sua área de observação para detectar congestionamentos. A Rede 

Veicular fica responsável por disponibilizar os dados sobre os veículos, como velocidade, 

latitude, longitude que são adquiridos coma utilização de Global Positioning System (GPS) e 

responsável também por disponibilizar as informações sobre o congestionamento e a 

localização do mesmo, para isso é feita uma estrutura de dependências entre os semáforos, 

assim cada semáforo sabe qual o seu semáforo dependente. 
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Figura 38.  Representação da cerca virtual  criada 

pelo polígono e da dependência entre os semáforos. 

IFS, 2016. 

A Figura 1 também ilustra como é feita essa dependência, e como é escolhido os 

semáforos dependentes, ou seja, os semáforos que dão acesso ao cruzamento possivelmente 

congestionado. 

 

Lógica Fuzzy 

A Lógica Fuzzy (Nebulosa) é um método eficaz para lidar com problema complexo não-

determinístico, pois suporta os modos de raciocínio que são aproximados ao invés de exatos 

(LEE; KRAMMES; YEN, 1998). Pode-se dizer que a Lógica Fuzzy também é um Sistema 

Especialista, pois é baseada em conhecimento já adquirido por um especialista, que fará ou 

fornecerá dados para construção de um software utilizando este tipo de sistema, como se 

encontra dentro da Inteligência Artificial, os sistemas especialistas possuem uma grande 

importância. 

 

I9Vanets 

A I9Vanets é uma arquitetura de software flexível e extensível, que utiliza rede veicular 

e Computação em Nuvem com foco na resolução dos principais desafios relacionados a Vanets 

tais como alta densidade, baixa densidade, alta mobilidade, segurança e privacidade, entre 

outros. A arquitetura consiste em um modelo aberto, dividido em módulos Figura 2 com 

funções bem definidas. Cada módulo, Figura 2, possui funcionalidades específicas e padrões 

de comportamentos. Sendo possível estender suas funcionalidades ou até mesmo substituí-las 

de maneira que atenda às novas necessidades. 
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Figura 39.  Módulos necessários para 

arquitetura I9Vanets. IFS, 2016. 

 

I9NoCongestion 

Nesta seção é descrita uma solução para identificação e classificação de 

congestionamentos em cruzamentos com sinalização semafórica, denominada 

I9NoCongestion. Esta solução faz parte de um sistema de transporte inteligente que utiliza 

VANETs para obter informações dos veículos (nós) da rede. O I9NoCongestion trabalha em 

conjunto com a arquitetura I9Vanets, proposta por I9Vanets (JUNIOR; NASCIMENTO; 

MACEDO, 2016), cuja finalidade é criar redes veiculares virtuais em nuvens. A I9Vanets 

consegue de forma distribuída dar suporte a novas aplicações, permitindo que essas aplicações 

tenham acesso aos nós da rede, e assim fazer com que esses nós atendam às suas necessidades. 

O I9NoCongestion foi dividido em três módulos: (i)Coleta de informações; (ii) Análise 

dos dados; (iii) Cálculo do nível de Congestionamento. Na Figura 3 esta ilustrada a solução e 

as necessidades de cada módulo. 

 

 

Figura 40.  Arquitetura da solução 

I9NoCongestion organizada em 

módulos. IFS, 2016. 

 

Coleta de informações: responsável por receber as informações dos veículos e dos 

semáforos, que são atualizadas periodicamente. 
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Análise dos dados: nessa etapa o módulo recebe os dados atualizados obtidos pela coleta 

de informação esses dados são validados e em seguida é verificado a necessidade de calcular 

os níveis de congestionamento. 

Detecção de congestionamento: módulo responsável por identificar e mensurar o nível 

de congestionamento. Para detecção de congestionamento o módulo utiliza Georreferência, ou 

seja, cada semáforo possui seu respectivo polígono ou cerca virtual, é nessa área que será 

analisado o possível congestionamento. O cálculo dos níveis de congestionamento é feito 

utilizando a Lógica Fuzzy e determinado de acordo com a Tabela 1. 

Para classificar os conjuntos fuzzy, foi utilizado o Highway Capacity Manual (HCM) 

(BOARD, 2010), já que a lógica fuzzy utiliza variáveis linguísticas e as mesmas são separadas 

por conjuntos. Com valores da velocidade e densidade dos veículos nas estradas, o HCM 

consegue através de diretrizes e procedimentos medir a capacidade, o desempenho e a qualidade 

do tráfego.  

A classificação dos níveis de congestionamento para o I9NoCongestion é definida da 

seguinte forma free_flow = 0, slight_congestion = 1/3, moderate_congestion = 2/3 e 

severe_congestion = 1. 

 

Tabela 1. Regras Fuzzy para o I9NoCongestion, relativas a entrada 

de speed e density, conjunto com níveis de saída. IFS, 2016.  

 
Traffic Density 
Low Medium High Very High 

Speed 

Very Slow Slight Moderat
e 

Moderat
e Severe 

Slow Free Slight Moderat
e Moderate 

Medium Free Slight Slight Moderate 
Fast Free Free Free Slight 

 

Assim que detectado um congestionamento e o mesmo é classificado, o I9Nocongestion 

utiliza a arquitetura I9Vanets (JUNIOR; NASCIMENTO; MACEDO, 2016) para disseminar a 

informação para os motoristas. Essa informação é transmitida de forma centralizada, ou seja, 

somente veículos que estão no polígono ou cerca virtual dos semáforos dependentes irão 

receber esse aviso sobre congestionamento. Portanto, essa dependência é feita com base nos 

semáforos que darão acesso ao cruzamento congestionado. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Foi criado um ambiente para testar as funcionalidades do modelo desenvolvido, para isso 

foi feito um cenário composto por cruzamentos.  

Com esse cenário, foi feito uma extração de coordenadas de ruas no centro de Aracaju-

Se, ou seja, foi extraído coordenadas reais com auxílio do Google Maps (MAPS, 2016) para a 

localização dos veículos e infraestruturas, essa extração foi realizada no período de 20 à 21 de 

Junho de 2016, um exemplo dessa extração é vista nas marcações ilustradas na Figura 4. 

Munido desses dados, foi possível criar as cercas virtuais através dos polígonos, recuperar 

a movimentação do veículo, catalogar os veículos que se encontram dentro ou fora do polígono 

e a direção desse veículo. 

 

 

 

Figura 41. Cenário representativo 

do ambiente de testes com 

marcações que representam as 

coordenadas reais. IFS, 2016. 

 

Por meio de simulação, foram realizados testes na aplicação com objetivo de medir o 

tempo de alerta e a quantidade de veículos capaz de ser suportados pela plataforma. Sendo 

assim, foram criados faixas 10, 50, 100, 250, 500, 750, 1000 e 2000 veículos em um único 

cruzamento. 

A relação de total de requisições nos 10 minutos do teste, a partir de 10 até 750 veículos, 

há uma curva ascendente e entre 750 e 200, a diferença é mínima, como mostrado na Figura 5. 
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Figura 42.  Resultado da relação entre Request Number e 

Vehicle Number. IFS, 2016. 

 

 

CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS 

Neste trabalho, foi definido um modelo para detectar e classificar os níveis de 

congestionamentos em cruzamentos com sinalização semafórica. Foi desenvolvido um 

protótipo baseado em Vanets. O método desenvolvido possui como foco principal a detecção e 

classificação de congestionamento e disponibilizar informações precisas sobre o nível e 

localização do mesmo aos nós da rede. Informações como essas, auxiliará condutores na tomada 

de decisão, e assim os mesmos teriam a opção de decidir pelo melhor caminho. 

Como trabalho futuro, pode-se pensar em utilizar a estrutura de dependência entre os 

semáforos e aplicar inteligência artificial nos mesmos e assim auxiliar o controle de fluxo em 

determinados cruzamentos, fazendo com que os semáforos se auto gerencie. Pode ser 

desenvolvido semáforos inteligentes voltados para auxiliar veículos de emergência, como 

exemplo ambulâncias, ou seja, esses condutores teriam a seu favor sempre informações precisas 

sobre o estado dos cruzamentos, como também poderiam ter livre acesso ao se aproximar dos 

semáforos. Como outra alternativa poderia ser criado um algoritmo para disponibilizar rotas 

mais acessíveis aos condutores que estiverem próximos dos congestionamentos ou em direção 

ao mesmo, bem como, controlar   o   tempo   de   travessia   entre   veículos   e   pedestres   para 

reduzir o tempo de espera em cruzamentos semaforizados. 

De forma geral, espera-se que este trabalho proporcione novas ideias para identificação 

de congestionamentos e sirva como base para novas técnicas, pois congestionamento de tráfego 

será um problema futuro, onde com este e outros métodos podemos minimizá-lo. 
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RESUMO: Nesse artigo foi proposto a implementação de métodos numéricos para o cálculo 

de raízes quadradas aproximadas, uma vez que os métodos usuais por tentativas são 

demasiadamente demorados, cansativos e por vezes imprecisos. Foram implementados quatro 

métodos, a saber: Método da Bissecção, Método da Posição Falsa, Método de Newton-Raphson 

e Método da Secante. Para tanto, utilizou-se recursos computacionais, sendo eles a Linguagem 

de programação C, os softwares GeoGebra e Gnuplot. Após as simulações, foi constatado que 

o método de Newton apresenta mais vantagens em termos de precisão e rapidez do que os 

demais processos numéricos. E como medida alternativa para este método, que possui a 

desvantagem de se calcular a derivada  𝑓’(𝑥) , temos o método da secante que também mostra 

precisão e eficiência. Estes processos podem calcular raízes quadradas aproximadas e também 

raízes com índices maiores, abrindo várias possibilidades para estudo. 

Palavras–chave: Simulação Computacional, Análise Numérica, Gráficos. 

 

IMPLEMENTATION OF NUMERIC METHODS FOR THE CALCULATION OF 

APPROXIMATE SQUARE ROOTS 
 

ABSTRACT: In this article was proposed the implementation of numeric methods for the 

calculation of approximate square roots, since the usual methods by successive substitutions 

are too lengthy, tiresome and often imprecise. Four methods were implemented, namely: the 

Bisection Method, the False Position Method, the Newton-Raphson Method and the Secant 

Method. Therefore, computational resources were utilized, namely the C programming 

language and GeoGebra and Gnuplot software. After the simulations, it was verified that 

Newton's method has more advantages in terms of precision and quickness than the others 

numerical processes. And as alternative form for this method, that has the disadvantage of 

calculating the derivative 𝑓’(𝑥), we have the secant method that also shows precision and 

efficiency. These processes can calculate approximate square roots and also roots with higher 

indices, opening many possibilities for study. 

KEYWORDS: Computer Simulation, Numerical Analysis, Graphics. 
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INTRODUÇÃO 

O crescente avanço tecnológico vivenciado nos últimos séculos impulsionou altamente a 

utilização da Matemática e suas ferramentas na resolução de problemas relacionados à diversas 

áreas do conhecimento. 

Calcular potências e raízes quadradas são exemplos de operações matemáticas 

necessárias ao nosso cotidiano. Porém, o cálculo da raiz quadrada de números que não são 

quadrados perfeitos, ou seja, números que não têm raiz quadrada exata, pode ser uma tarefa 

laboriosa e cansativa. A solução encontrada para facilitar a execução de cálculos como esse foi 

a criação de métodos numéricos através dos quais essa tarefa se tornasse mais fácil e menos 

cansativa. 

Existem muitas formas de calcular raízes quadradas aproximadas, mas se torna muito 

cansativo tal tarefa. Em geral, aplica-se alguns métodos alternativos, tanto iterativos quanto 

diretos, a exemplo dos Métodos babilônico, Herão, aproximações por potências sucessivas, 

aproximação por produtos notáveis ou por derivada. Porém, a maioria não oferece uma 

aproximação muito boa para a raiz. 

Nesse sentido, foram utilizados métodos numéricos para cálculo de raízes de funções 

reais, entendendo que o problema de calcular a raiz quadrada de um número 𝑎 é equivalente a 

encontrar a raiz positiva da função real definida como 𝑓(𝑥) = 𝑥2 − 𝑎, contida no conjunto dos 

números reais positivos, uma vez que: 

√𝑎 = 𝑥 

𝑥2 = 𝑎 

𝑥2 − 𝑎 = 0 

 Um número real �̅� é zero de uma função 𝑓(𝑥) se, e somente se, 𝑓(�̅�) = 0. Nesse caso, 

igualar 𝑓(�̅�) = 0, equivale a �̅� = √𝑎 (ou seja, calcular a raiz quadrada do número 𝑎). 

Graficamente, os zeros reais de uma função correspondem aos valores de 𝑥 em que o seu gráfico 

intercepta o eixo das abscissas. Por exemplo, podemos observar no gráfico abaixo que a função 

𝑓(𝑥) = 𝑥2 − 2 tem um raiz real positiva entre 1 e 2. 
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Figura 43: Gráfico da função f(𝒙) = 𝒙𝟐 − 𝟐, evidenciando uma raiz entre 1 e 2. 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

O gráfico da figura 1 evidencia uma raiz positiva entre 1 e 2 para a função 𝑓(𝑥) = 𝑥2 − 2 

que também é a raiz quadrada do número 2 que obviamente não é exata.   

Nem sempre é possível encontrar os zeros de uma função analiticamente ou encontrar 

raízes quadradas exatas. Nesses casos, temos que nos contentar em encontrar apenas 

aproximações para as raízes. Para tanto, recorreremos a alguns métodos numéricos para 

encontrar uma estimativa para a raiz dada. 

Assim, este trabalho objetiva fazer uma análise de quatro métodos numéricos (Método da 

Bissecção, Método da Posição Falsa, Método de Newton-Raphson e Método da Secante), os 

quais já são utilizados para calcular zeros de funções reais, mas nesse contexto servirão para 

obtenção de raiz quadrada aproximada, sendo mais eficientes que os métodos convencionais.  

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Como argumentando anteriormente, foram implementados quatro métodos numéricos 

iterativos para o cálculo de raízes quadradas aproximadas, a saber: de bissecção ou dicotomia, 

de Newton-Raphson, da secante e de falsa posição ou regula falsi. Para tanto, utilizou-se 

programas computacionais como o GeoGebra (para localizar os intervalos onde se localizam as 



 

1170 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos         Ciências Exatas e da Terra 

raízes), o Dev-C++ (para implementar os métodos) e o Gnuplot (para plotar as soluções e fazer 

a análise gráfica das mesmas). 

Estes métodos são compostos por dois passos básicos, no primeiro faz-se a estimativa 

inicial, onde é determinado um intervalo no eixo 𝑥 que contém a raiz de 𝑓(𝑥), em geral 

utilizando-se algum software de gráfico, nesse caso, utilizou-se o software de Geometria 

Dinâmica GeoGebra. Já no segundo, é executado o cálculo da raiz aproximada por meio de um 

processo iterativo até atingir a precisão pretendida. 

Os métodos são aplicados recursivamente até que os critérios de parada previamente 

definidos sejam satisfeitos. Em geral, utiliza-se como critérios de parada o quanto o quadrado 

dos resultados 𝑥𝑘 obtidos como algoritmo se aproxima do número que se deseja calcular a raiz, 

através da inequação |(𝑥𝑘)2 − 𝑎| < 𝜖,  onde 𝑎 é o número que se deseja calcular a raiz, onde 

|(𝑥𝑘)2 − 𝑎| é o erro absoluto (ARENALES, DAREZZO, 20013). Outro critério de parada 

utilizado é |𝑓(𝑥𝑘)| < 𝜖, uma vez que quanto mais próximo os resultados estivem da raiz menor 

será o valor absoluto de 𝑓(𝑥𝑘) (RUGGIERO; LOPES, 2013). 

O método da bissecção ou dicotomia, se caracteriza por sucessivas médias de intervalos 

que contêm a raiz requerida. A estimativa inicial é definida pelo intervalo [𝑎0, 𝑏0] e para dar 

continuidade utiliza-se o algoritmo: 𝑥𝑘+1 =
𝑎𝑘+𝑏𝑘

2
, para 𝑘 = 0, 1, 2, 3, … 

Constrói-se, então, intervalos iterativos utilizando  𝑎𝑘 ou 𝑏𝑘 do intervalo anterior, 

tomando como critério 

{
𝑎𝑘+1 = 𝑥𝑘  𝑒 𝑏𝑘+1 = 𝑏𝑘 𝑠𝑒 𝑥𝑘

2 < 𝑥

𝑎𝑘+1 = 𝑎𝑘 𝑒 𝑏𝑘+1 = 𝑥𝑘 𝑠𝑒 𝑥𝑘
2 > 𝑥

 

 

Assim, monta-se uma série de intervalos 𝐼𝑘 = [𝑎𝑘, 𝑏𝑘] contendo a raiz de 𝑎. 

O método de Newton ou método de Newton-Raphson, concebido por Isaac Newton 

(1642-1727) e Joseph Raphson (1648-1715), consiste na utilização de algoritmo 𝑥𝑘+1 = 𝑥𝑖 −

𝑓(𝑥𝑘)

𝑓′(𝑥𝑘)
  como função de iteração, por meio da tangente (derivada) da função 𝑓(𝑥) (BURDEN; 

FAIRES, 2008). O Método de Newton é muito eficiente, porém tem o inconveniente de ter que 

utilizar a derivada da função, que nem sempre é possível se obter por métodos analíticos. Nesse 

caso, calculou-se a derivada da função 𝑓(𝑥) = 𝑥2 − 𝑎 que é dada por 𝑓′(𝑥) = 2𝑥 que é 

relativamente fácil de obter. 

Uma alternativa o método de Newton é o método da secante não necessita do cálculo de 

derivada, uma vez que é baseado numa aproximação para esta. Neste método se utiliza duas 

aproximações 𝑥𝑘  𝑒 𝑥𝑘−1 para raiz desejada,. Depois substitui-se  𝑓′(𝑥𝑘) ≈
𝑓(𝑥𝑘)−𝑓(𝑥𝑘−1)

𝑥𝑘−𝑥𝑘−1
 na 
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expressão usada como função de iteração no método de Newton. Deste modo, chegamos à 

fórmula que determina o próximo valor aproximado da raiz desejada (FRANCO, 2006): 

𝑥𝑘+1 =
𝑥𝑘−1 𝑓(𝑥𝑘)−𝑥𝑘 𝑓(𝑥𝑘−1)

𝑓(𝑥𝑘)−𝑓(𝑥𝑘−1)
. 

O método de falsa posição ou regula falsi, que é uma variação do método da secante e 

uma melhoria da bissecção, também é iniciado com duas aproximações, onde 𝑓(𝑥𝑘) e 𝑓(𝑥𝑘−1) 

precisam ter sinais opostos: 

𝑓(𝑥𝑘) × 𝑓(𝑥𝑘−1) < 0 

Após isso, encontra-se uma nova aproximação usando a fórmula da secante: 

𝑥𝑘+1 =
𝑥𝑘−1 𝑓(𝑥𝑘) − 𝑥𝑘  𝑓(𝑥𝑘−1)

𝑓(𝑥𝑘) − 𝑓(𝑥𝑘−1)
 

 

Utilizou-se as funções das bibliotecas Math.h, stdio.h e stdlib.h em C. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A partir da implementação dos métodos para o cálculo da raiz aproximada possibilitou-

se a percepção de diferentes pontos pertinentes ao estudo matemático de cada um, sendo esses: 

as diferenças de precisão entres os métodos, o número de iterações necessária para que cada um 

convirja para a solução de acordo com a uma precisão ε predefinida e a influência da escolha 

dos dados iniciais. 

As tabelas 1 e 2 apresentam alguns dados referentes aos cálculos das raízes quadradas dos 

números 2 e 471, respectivamente, elas nos permitem ter uma melhor compreensão de como 

cada método funciona com diferentes valores, e quais fatores influenciam diretamente na 

precisão e eficiência deles. Nelas constam os dados iniciais, os resultados obtidos representados 

por �̅�, o número de iterações necessárias para a convergência de cada método até a precisão 

requerida e o erro absoluto obtido após a convergência. 
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Tabela 1. Dados relacionados a aproximação para √2 com 𝜀 = 1 × 10−4 : Dados necessários 

ao método (Dados iniciais); Resultados obtidos (𝑋)̅̅ ̅; Número de iterações necessárias (Nº de 

iterações); Erro absoluto referente ao resultado final obtido pelo método (Erro Absoluto). IFBA, 

2015. 

 

* e ** = 𝐼 é o intervalo, 𝑥0 𝑒 𝑥1 são os chutes iniciais, respectivamente. 

 

Na tabela 1 pode ser observado que o método de Newton convergiu mais rapidamente 

que os demais, com apenas quatro iterações, já o método da secante convergiu com cinco 

iterações, ficando ambos os métodos com a mesma precisão. Já o método da falsa posição 

converge com seis iterações e o da bissecção necessita de treze iterações para a atingir a precisão 

previamente definida, sendo, desta forma o método mais lento. 

 

Tabela 2. Dados relacionados a aproximação para √471 com 𝜀 = 1 × 10−4 : Dados 

necessários ao método (Dados iniciais); Resultados obtidos (𝑋)̅̅ ̅; Número de iterações 

necessárias (Nº de iterações); Erro absoluto referente ao resultado final obtido pelo método 

(Erro Absoluto). IFBA, 2015. 

 

Dados relacionados a aproximação para √2 

 Bissecção Falsa Posição Newton Secante 

Dados inicias 𝐼 =  [1,2]* 𝐼 =  [1,2]* 𝑥0 = 1,00** 𝑥0 = 0,00; 𝑥1 = 1,00** 

�̅� 1.414185 1,414201 1,414216 1,414211 

 Nº de iterações 

 

13 6 4 5 

Erro absoluto 8,2001 × 10−5 3,5 × 10−5 6 × 10−6 6 × 10−6 

Dados relacionados a aproximação para √471 

 Bissecção Falsa Posição Newton Secante 

Dados inicias 𝐼 =  [21,22]* 𝐼 =  [21,22]* 𝑥0 = 21,00** 𝑥0 = 0,0 𝑥1 = 21,0 ∗∗ 

�̅� 21.702534 21,702534 21.702534 21.702534 

Nº de 

iterações 

 

18 3 4 4 

Erro absoluto 3,0048 × 10−5 

 

 

 

 

1 × 10−5 1,006 × 10−11 2 × 10−6 
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* e  ** = 𝐼 é o intervalo, 𝑥0 𝑒 𝑥1 são os chutes iniciais, respectivamente. 

 

A tabela 2 mostra os dados da simulação da √471 com critério de precisão 1 × 10−4. 

Conforme pode ser observado apesar do método da Falsa Posição convergir com menos 

iterações que o de Newton, este último convergiu com um erro muito menor, sendo desta forma 

muito mais preciso. O método da Secante, apesar de ter convergido com o mesmo número de 

iterações que o de Newton também apresenta uma precisão menor. 

O gráfico das Figuras 2 e 3 exibem as soluções obtidas com os métodos para raiz quadrada 

do número 2 e 471, respectivamente, cujos resultados após a convergência constam nas Tabelas 

1 e 2. 

´ 

 

Observa-se que o método da secante e o método de Newton convergem rapidamente, 

apesar que o primeiro começa com uma aproximação muito distante da raiz, por conta das 

aproximações iniciais dadas que estão relacionadas com o quadrado perfeito anterior ao 

número. O método da bissecção é baseado na média aritmética dos extremos do intervalo a cada 

interação, graficamente se observa nas figuras que há uma alternância em torno da raiz uma vez 

que a média pode ser menor ou maior que esta, dentro do intervalo dado. Quanto menor o 

intervalo escolhido, mas rapidamente os resultados se aproximam da raiz. 

 

Figura 44: Representação gráfica das raízes aproximadas do número 2 de 

acordo com o número de iterações. 
Figura 45: Representação gráfica das raízes aproximadas do número 2 de acordo com 

o número de iterações. 
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CONCLUSÕES 

Conforme colocado na seção anterior o método de Newton converge mais rapidamente 

que os demais, porém apresenta o inconveniente de ter que calcular a derivada. Alternadamente 

se pode utilizar o Método da Secante que também fornece boas aproximações para a raiz.  

O método da bissecção converge lentamente e exige um grande esforço computacional, 

que está diretamente relacionado ao tamanho do intervalo inicial tomado. 

Os métodos implementados podem ser utilizados não somente para o cálculo de raízes 

quadradas, mas também raízes enésimas (𝑛 ≥ 3), já que servem para determinar raízes de 

qualquer tipo de função real e, como demostrando, podemos aplica-los para o cálculo de raízes 

em geral, ao contrário de outros encontrados na literatura. 

Um dos empecilhos para o proposto trabalho, está na necessidade de encontrar uma forma 

viável para a escolha dos dados inicias necessários aos métodos, uma vez que esses influencia 

diretamente na eficiência e na precisão dos resultados. 
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RESUMO: Atualmente o uso da internet e de aplicativos de qualquer natureza faz parte da 

nossa rotina. Desta forma, o mercado da tecnologia atrai investimentos e carece de mão de obra. 

Nessa realidade se torna desejável o conhecimento das linguagens de programação para a 

construção de soluções tecnológicas para a sociedade.  Os softwares educacionais tornam mais 

acessível o desenvolvimento cognitivo e tecnológico de seus usuários. Assim, sua utilização 

propõe motivar a busca de conhecimento por seus usuários. Diante disso, o presente trabalho 

propõe a criação de um jogo digital do tipo RPG (Role-Playing Game) de aventura e estratégia, 

desenvolvido na plataforma virtual RPG Maker, que visa a tornar mais dinâmico o processo de 

aprendizado de programação. Quanto à natureza, o projeto pode ser classificado como aplicado, 

com abordagem qualitativa e quantitativa, de cunho exploratório. Espera-se, ao final deste 

projeto, se obter uma ferramenta que possa facilitar o aprendizado das linguagens de 

programação ao usuário comum, de forma lúdica não impositiva.  

 

Palavras–chave: educação, informática, jogo, plataforma, aprendizado 

 

IMPLEMENTATION OF A DIGITAL RPG AS A TOOL FOR THE PROGRAMMING 

EDUCATION. 
 

ABSTRACT: Currently the use of internet and applications of any kind is part of our routine. In 

this way, the technology market attracts investment and lacks manpower. This reality 

becomes desirable knowledge of programming languages for building technological solutions 

for society. The educational software become more affordable cognitive and technological 

development of its users. Thus, its use is proposed motivate the pursuit of knowledge for its 

users. Therefore, this paper proposes the creation of a digital game type RPG (Role-Playing 

Game) adventure and strategy, developed in the virtual platform RPG Maker, which aims to 

become more dynamic programming learning process. The nature of the project can be 

classified as applied, with qualitative and quantitative approach, of an exploratory nature. It 

is expected the end of this project, get a tool that can facilitate the learning of programming 

languages to the common user, in a playful manner and explicit. 

 

KEYWORDS: education, computing, gaming, platform, learning 
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INTRODUÇÃO 

Atualmente, com o avanço da tecnologia, torna-se fundamental a utilização de recursos 

tecnológicos como ferramenta de auxílio ao modo de aprendizagem. De acordo com Borges 

(1999), na educação, o uso da informática está cada vez mais presente como ferramenta 

pedagógica, mostrando ser uma forma de ensino mais dinâmica, que pode promover um 

aprendizado mais significativo, desenvolvendo a motivação do aluno na construção de novos 

conhecimentos. 

 Para isso, já existem várias ferramentas que possibilitam a integração da informática 

para fins educativos. Uma delas são os softwares educacionais que, de acordo com Alves 

(2005), vêm crescendo cada vez mais nas últimas décadas, ganhando espaço na esfera 

educacional. 

Entre as classificações de softwares educacionais apresentadas por Sancho (1998) estão 

os jogos, que propõe ensinar conceitos de forma lúdica. Assim, o aprendiz obtém novos 

conhecimentos sobre determinado assunto através do aprendizado de alguma habilidade 

enquanto se joga. Nesse contexto, a NewZoo (2015), empresa global de desenvolvimento de 

jogos, afirma que a indústria de jogos eletrônicos é uma das que mais cresce no mundo inteiro, 

e o Brasil tem se apresentado como um grande consumidor nesse mercado. Dados divulgados 

pelo parque tecnológico Porto Digital (2015), mostram que o consumo de jogos digitais no país 

ocupa o quarto lugar no ranking mundial, perdendo somente para os norte-americanos, russos 

e alemães. 

Os jogos educacionais são ótimas ferramentas para a educação. Silva et al. (2011) afirma 

que eles apresentam um grande valor pedagógico; prendem a atenção do aluno, permitindo que 

ele aprenda através de suas próprias interações com o jogo; e permitem que o aluno experimente 

situações que ele não encontraria na sua realidade.  

Concomitante a isso, o avanço das tecnologias e da informática associado ao processo 

de globalização têm ocasionado um rápido crescimento das técnicas logísticas e, por isso, 

muitas universidades e institutos federais já ofertam cursos desde o nível técnico até o 

doutorado nessa área, fazendo com que o mercado passe a ser extremamente competitivo. 

Por outro lado, no que se refere à metodologia de ensino, são muitas as queixas dos 

estudantes referentes à falta de práticas associadas ao conteúdo que é passado em sala de 

aula, como é apontado na pesquisa de Augusto (2007) sobre as dificuldades de implantar 

atividades práticas em escolas estaduais. Já os professores se queixam por não haver 

ferramentas que atendam às suas necessidades, ou porque elas são caras e, por isso, se 
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tornam inviáveis para a escola, ou porque não são condizentes com o nível dos estudantes 

que irão utilizá-las, ou simplesmente porque não é possível o acesso. 

Diante disso, surge a necessidade de criar programas que auxiliem os métodos de 

aprendizagem já utilizados em sala de aula. Esse tipo de ferramenta, se utilizada de maneira 

correta, com métodos que o contextualize no processo de ensino-aprendizagem, se torna um 

agente importante na capacitação e aperfeiçoamento de alunos, professores e até mesmo das 

próprias instituições de ensino. 

Considerando as vantagens dos jogos educacionais, o presente trabalho traz o 

desenvolvimento de um jogo digital como ferramenta educativa para facilitar o processo de 

aprendizado de estudantes de Informática na disciplina de Programação, promovendo o uso 

de conceitos de lógica computacional, como itens e operações, e utilizando estes itens para a 

conclusão do enredo do jogo. 

Trata-se de um jogo de RPG (Role-Playing Game) digital – gênero de game em que o 

jogador desempenha o papel de um personagem em um ambiente fictício –que objetiva 

entreter e ensinar, através de ações desenvolvidas ao longo do jogo, comandos de 

programação e conceitos de informática de uma forma não impositiva. Ou seja, de modo que 

o aluno aprenda esses comandos ao passo que vai jogando, e os utilizando para avançar na 

estória. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

A metodologia adotada na condução deste trabalho é essencialmente exploratória com 

uma abordagem qualitativa, no sentido de buscar conhecer e descrever com maior profundidade 

o assunto estudado (BEUREN, 2003). E experimental, pois consiste em determinar um objeto 

de estudo, selecionar as variáveis e definir as formas de controle e de observação dos efeitos. 

A linguagem que o jogo busca ensinar é a PYTHON, e os códigos PYTHON serão 

armazenados em itens que terão que ser coletados no jogo.  Assim, parte dos objetivos do 

jogador para avançar no game é coletar esses itens e crafitá-los (juntá-los) para criar uma linha 

de código completa. Um código completo também poderá ser crafitado com outro código 

completo e assim por diante. Esse esquema está representado na Figura 1.. 

A plataforma escolhida para o desenvolvido do software foi o RPG Maker, uma 

plataforma virtual que permite ao usuário criar seus próprios jogos de RPG digital. A princípio, 

ela possibilita a criação de jogos com características dos RPGs clássicos, todavia, por permitir 

ao usuário alterar seu script, é possível criar uma infinidade de recursos que podem ser 
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implantados no jogo. Além disso, há vários makers disponíveis e cada um possui suas 

particularidades. O maker escolhido para o presente projeto foi o da versão “MV”, que permite 

que o jogo rode em diferentes plataformas, como tablets, computadores e aparelhos móveis 

com sistema androide.  

Desse modo, o jogador terá que, inicialmente, coletar fragmentos de códigos, partindo 

de uma tarefa que ele irá receber ao iniciar o jogo, indicando quais códigos terá que encontrar 

para crafitar. Ele irá obter uma espécie de “receita” e esta apontará os itens necessários para 

que seja construído um código completo. Por exemplo, a receita “variável igual número” irá 

necessitar dos itens “variável A” e “Número X” ou “Variável B” e “Número Y”. Depois que o 

jogador tiver coletado todos os itens, será possível juntá-los para criar um novo item “A = X” 

ou “B = Y” e assim sucessivamente. 

 
 Figura 1: Esquema representativo de como irá funcionar o ensino de programação 

no jogo proposto. Dados da pesquisa, 2016. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A ambientação do jogo e os cenários foram construídos para que o jogo se passasse em 

uma escola tecnológica de um futuro distópico (Figura 2). O roteiro do jogo foi inspirado nos 

filmes “A.I. Inteligência Artificial” (2001) e “A Ilha” (2005), uma vez que ambos retratam a 

evolução da tecnologia, o que permite que o roteiro se torne uma ponte para apresentar os 

conceitos da informática de maneira implícita.  
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Figura 2. Ambientação escolar. Dados da pesquisa, 2016. 

 

Escolheu-se o estilo RPG para a construção do jogo devido às suas características que 

tornam o game mais lúdico, tal como apresenta personagens bem desenvolvidos, combate, 

sistema de missões, sistema de compras de itens (armaduras, armas) e por ele estar incluso na 

categoria de jogos de estratégia, ou seja, apresenta puzzles (quebras cabeças) de raciocínio 

lógico. Assim como elementos de fantasias como fenômenos sobrenaturais, magia, castelos, 

etc.  

A Figura 3 apresenta o início da história do jogo, que será apresentada após uma pequena 

introdução, em que o usuário irá mover o personagem e, enquanto este se movimenta, o cenário 

do game se altera e mensagens na tela são exibidas para explicar ao jogador como o futuro se 

encontra na ficção do jogo. Após esse início, o primeiro ambiente (escolar) será apresentado e 

o jogador terá que explorar para chegar a sua primeira missão, que explica como irá funcionar 

a coleta dos códigos (itens) e a crafitar (juntá-los). Também é possível interagir com 

personagens e NPCs (personagens não jogáveis) espalhados pelo jogo, a fim de obter 

informações que revelam detalhes da estória, itens e missões que devem ser concluídas para 

obter recompensas e avançar no jogo.  
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Figura 3. Introdução do jogo e apresentação da interação do jogador com os NPCs. 

Dados da pesquisa, 2016. 

 

O jogo irá apresentar algumas variáveis nos diálogos com os NPCs. Vários trechos terão 

mais de uma opção de escolha de resposta para o diálogo, como mostra na segunda tela da 

Figura 3, o NPC pode entregar ao jogador itens especiais, dependendo da opção escolhida. 

Essas variáveis podem alterar a campanha de cada jogador, fazendo com que o jogo tenha níveis 

de dificuldades diferentes de acordo com a jogabilidade. 

O sistema de crafitagem também é fundamental para o ensino de programação de maneira 

implícita. Inicialmente, o jogador irá receber uma instrução do funcionamento do sistema e, a 

partir desse ponto, ele terá que explorar o ambiente para coletar os itens e as receitas de cada 

código. Ou seja, para desbloquear determinado código de programação, o jogador terá que 

coletar a receita do código e, assim, avançar na estória do jogo.  

  

Figura 4. Funcionamento do sistema de crafitagem. Dados da pesquisa, 2016. 

 

 Foi utilizado o nome “computador” para se referir ao sistema. Na primeira tela da 

Figura 4 o nome “Funções” exibe os itens no inventário do jogador, na segunda imagem o nome 

“Listas de Estudos” exibe as receitas disponíveis. Ao selecionar a receita, a janela “Resultados” 
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mostra os itens necessários para a construção daquela receita (parte superior) e o item que irá 

se formado (na parte inferior).  

 

CONCLUSÕES 

Dessa forma, essas ferramentas desenvolvem um papel fundamental no processo de 

aprendizagem dos alunos, uma vez que são utilizadas para auxiliá-los na criação de estratégias 

para a solução de problemas. Consequentemente, induz o aprendiz a participar de maneira ativa 

das aulas e estimula o professor a resgatar o interesse do aluno que se encontra insatisfeito com 

o método tradicional de ensino. 

O jogo proposto propiciará uma maior interação com o jogador, pois, além de objetivar 

o ensino da disciplina de programação de maneira não impositiva, ele conta com recursos 

lúdicos, como um enredo, músicas, batalhas e personagens bem desenvolvidos a fim de 

"prender" o jogador na trama. 

Além disso, o desenvolvimento deste jogo permitirá que os pesquisadores aprimorem 

o conhecimento na área em que estudam, além de ter uma visão mais ampla das várias áreas 

que o estudo envolve. 

As competências e habilidades gerais do técnico, quanto à aplicação de conhecimentos 

de informática, bem como de linguagens de programação, é incentivada pela aplicação de 

conceitos e de práticas que envolvem computação, jogos e simulação. O uso de jogos digitais, 

se utilizado de forma correta, traz tais conceitos e práticas e contribui para a melhoria destas 

competências e habilidades. 

Também ganha força o reconhecimento da importância da utilização de ferramentas que 

associem o conteúdo ministrado em sala de aula com diversão e jogos lúdicos, que promovam 

o aprendizado através de uma ótica diferenciada.  

 Assim, conclui-se que o produto obtido ao final desta pesquisa poderá trazer benefícios 

tanto para os estudantes, que terão a oportunidade de aprender um conteúdo técnico, de forma 

prática, lúdica e não impositiva; quanto para os professores que poderão oferecer aos seus 

alunos algo novo, diferente das ferramentas utilizadas tradicionalmente; e também para 

instituição de ensino, que poderá certificar-se, além de poder mostrar para a sua comunidade, 

que se preocupa com a qualidade na formação de seus alunos. 
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RESUMO: A informação é um elemento essencial das organizações, à medida que acontece o 

avanço tecnológico surgem riscos e ameaças as mesmas. A segurança da informação viabiliza 

a preservação da imagem de uma organização e possibilita seu funcionamento natural. Um 

importante mecanismo para prover a segurança da informação em uma organização é a Política 

de Segurança da Informação (PSI). Assim este trabalho tem como objetivo analisar um 

ambiente, através de um estudo de caso, buscando identificar os riscos no ambiente. E através 

destes foi elaborado um Relatório de Gestão de Riscos, que possibilitou a elaboração de uma 

PSI, do tipo consultiva. Com este trabalho foi possível observar a importância da PSI para as 

instituições de ensino e o quanto as normas de segurança agregam valor ao negócio.  

Palavras–chave: estudo de caso, gestão de risco, normas de segurança, psi, sistemas de 

informação 

 

IMPLEMENTATION OF AN INFORMATION SECURITY POLICY IN AN 

EDUCATIONAL PRIVATE INSTITUTION 
 

ABSTRACT: Information is an essential element of organizations, as happens technological 

advances arise risks and threats to the same. Information Security enables the preservation 

of the image of an organization and enables its natural functioning. An important mechanism 

to provide Information Security in an organization is an Information Security Policy. So this 

work has the purpose of analyze an environment, through a case study in order to identify the 

risks in the environment. And through these we designed a Risk Management Report, which 

enabled the development of an Information Security Policy, of the advisory type. Through this 

work we observe the importance of Information Security Policy for the educational 

institutions and how safety standards add value to the business. 

KEYWORDS: case study, risk management, safety standards, isp, information systems 

 

INTRODUÇÃO 

O aumento dos dados digitais que circulam entre diferentes estações de trabalho expõe a 

carência de segurança em alguns processos comuns das organizações. A adulteração ou 

interceptação dos dados de uma organização gera inúmeros desconfortos ocasionando prejuízos 

financeiros e de imagem, além do retrabalho da equipe responsável pela informação violada. 

A informação é uns dos bens mais valiosos de uma empresa e inúmeros prejuízos estão 

ocorrendo nos últimos anos principalmente, devido os ataques aos meios digitais, pois são 
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nestes que existe uma maior concentração de informações importantes. Segundo a ABNT NBR 

ISO/IEC 27002 (2005, p. 9), a segurança da informação tem como objetivo proteger a 

informação de diversos tipos de ameaças para assegurar a continuidade do negócio, diminuir 

os riscos, além de aumentar a visibilidade em relação aos investimentos e as oportunidades da 

organização. 

Infelizmente os incidentes com segurança da informação têm aumentado 

significativamente em todos os ambientes. E isso vai desde o roubo de informações bancárias 

de clientes até a captura e até mesmo adulterações de informações importantes de empresas. O 

Centro de Estudos, Resposta e Tratamento de Incidentes de Segurança no Brasil apresenta o 

crescente aumento dos incidentes de segurança da informação, que demonstrado através da 

Figura 1. 

 

Figura 1. Total de Incidentes de Segurança da Informação entre 1999 a 2015 

reportado ao CERT.br. CERT, 2016. 

 

Assim como apresentado na Figura 1, do ano 2005 a 2015 o número de incidentes de 

segurança da informação saltou de 68.000 para 722.205, o que representa um aumento muito 

elevado para este tipo de ocorrência. 

Para Moraes (2010, p. 19), “A Segurança da Informação pode ser definida como um 

processo de proteger a informação do mau uso tanto acidental como intencional, por pessoas 

internas ou externas á organização”. Por mais seguro que seja é inevitável que um ambiente 

ou sistema esteja exposto a riscos. Assim o processo de segurança da informação tem como 

objetivo oferecer uma preparação para possíveis incidentes que prejudicam os ativos da 

organização. Manter os dados confidenciais e seguros tem sido uma das grandes preocupações 
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dos gestores, pois um dos principais riscos a que estes estão expostos é o fator humano. “A 

segurança da informação é implementada por mecanismos como criptografia de dados, 

controle de acesso aos dados por meio de senhas e utilização de linhas e redes de comunicação 

seguras que não sejam susceptíveis a intrusões” (SOUSA, 2009, p. 165). 

Diante da crescente necessidade de normas mais precisas e eficazes foi criada a ABNT 

NBR ISO/IEC 27005 (2008) que estabelece um processo que serve de base para a construção 

de metodologias que auxiliam na gestão de riscos, direcionando o caminho que se deve seguir. 

Mas a norma não estabelece metodologias obrigatórias, cabe a cada gestor analisar métodos 

eficazes para sua organização (KONZEN, FONTOURA; NUNES, 2012, p. 2). 

Outro documento crucial para Gestão da Segurança da Informação em uma organização 

é a Política de Segurança da Informação (PSI), que segundo Dantas (2011, p. 133) pode ser 

definida como: “um documento que estabelece princípios, valores, compromissos, requisitos, 

orientações e responsabilidades para com a segurança da informação”. Deve existir um 

comprometimento de toda a organização através da publicação e manutenção da política de 

segurança da informação adotada. É responsabilidade do gestor alinhar essas medidas com os 

objetivos do negócio (ABNT NBR ISO/IEC 27005, 2008). 

De acordo com Alves e Zambalde (2007, p. 33) as PSIs são classificadas basicamente em 

três categorias: Regulatórias: Utilizada por organizações que buscam seguir padrões legais ou 

normas de mercado; Consultivas: Que demonstram o nível aceitável da gestão em relação à 

segurança da informação; e Informativas: Que visam esclarecer o alvo e a relação entre 

gestores, parceiros e clientes. 

O planejamento da PSI necessita de informações gerais da organização, como as 

vulnerabilidades e as ameaças que estão presentes no ambiente. Além de direcionar as ações e 

as implementações futuras. As normas definem como essas implementações ocorrerão, além de 

estabelecer os conceitos e os projetos de sistemas e controles. E, por fim, os procedimentos 

definem as regras de uso para os usuários e auxilia os gestores na configuração do sistema de 

acordo com os objetivos do negócio (NAKAMURA; GEUS, 2007, p. 190). 

Assim, este trabalho tem como objetivo analisar os ativos da organização e descrever as 

ameaças às quais estes estão expostos, propondo a elaboração de uma proposta de gestão de 

riscos, e em seguida, alinhada com a proposta da gestão de risco e ao funcionamento da 

organização, também propor uma política de segurança da informação para a organização 

pesquisada. 

A organização pesquisada é o Colégio São Geraldo, uma instituição de ensino tradicional, 

que foi implantada na cidade em 1962. E que no período da pesquisa possuía cerca de 740 
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alunos matriculados. Devido ao seu pioneirismo o colégio possui um valor histórico para a 

comunidade.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

A metodologia utilizada foi a qualitativa. O estudo de caso foi realizado em uma 

instituição de ensino privada que atende alunos do ensino fundamental e ensino médio. Os 

dados da pesquisa foram obtidos através de visitas a instituição, questionários e mapeamento 

dos ambientes, com o apoio de materiais presentes em livros, teses, artigos, dissertações e 

páginas Web. Os questionários serviram para retratar o cenário atual da instituição e a visão 

dos seus colaboradores. Inicialmente foi aplicado um questionário, em que detectou os 

possíveis riscos aos quais a instituição está exposta. Logo em seguida, foi aplicado outro 

questionário, que objetivou conhecer os possíveis incidentes encontrados no ambiente, além de 

permitir conhecer como eles foram tratados. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados da pesquisa foram obtidos através do confronto das técnicas utilizadas na 

organização, para a obtenção de um lúcido diagnóstico da organização, com as práticas, normas 

e conhecimentos teóricos obtidos através de uma extensa revisão de literatura, que permitiu 

propor uma PSI ajustada à organização, que até a realização da pesquisa não possuía uma PSI. 

Inicialmente, para a criação da proposta de um Relatório de Gerenciamento de Riscos, 

que será utilizada para a proposta de uma PSI, foram utilizadas informações colhidas após 

estudos dos processos que envolvem a organização. Este estudo seguiu 4 fases que são 

fundamentais na gestão de riscos: identificação dos riscos; análise e avaliação dos riscos; 

tratamento dos riscos; monitoramento dos riscos.  Em relação aos riscos, estes foram 

divididos em três grupos: Riscos Físicos, Fatores Humanos e Fatores Tecnológicos. E em 

entrevista com os colaboradores da instituição foi possível quantificar os riscos quanto a sua 

existência, que são apresentados na Figura 2. 
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Figura 2. Principais Riscos da Instituição. 

 

Com base no relatório completo de Gestão de Riscos é que foi possível a definição da 

PSI. Pois foi possível identificar e tratar os riscos aos quais os ativos estão expostos e quantificar 

e qualificar as vulnerabilidades existentes no ambiente. Dois exemplos deste processo são 

apresentados a seguir.  

Um dos itens da PSI proposta apresenta a seguinte informação: “Todo aluno precisa ter 

uma conta, com login individual, para ter acesso aos recursos físicos da instituição”. Tal 

informação é proveniente de um item do Relatório de Gestão de Riscos, que é apresentado na 

Tabela 1.  
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Tabela 1. Um dos itens do Relatório de Gestão de Riscos. 

 

Ativo Vulnerabilidades Ameaças Tratamento 

Alunos Inexistência de termo 

de responsabilidade e 

autenticação de 

usuário para cada 

aluno. 

Não identificação e 

punição dos 

autores do 

incidente. 

Implantação de 

sistema de 

autenticação de 

usuários e PSI 

ajustada ao perfil. 

 

Outro item da PSI proposta apresenta a seguinte informação: “Todo funcionário deverá 

ter uma conta de e-mail particular ligada ao departamento no qual este alocado. O e-mail deve 

ser utilizado somente para fins relacionados às atividades da instituição e seu uso deve 

acontecer se forma consciente evitando o acúmulo de mensagens desnecessárias. É necessário 

o uso de assinatura no e-mail seguindo padrão estabelecido pelo colégio. Não abrir e-mail de 

remetentes desconhecidos ou arquivos não identificados. É necessário o uso de confirmação 

de recebimento de mensagens, como por exemplo, “Recebido”.”. Tal informação é proveniente 

de um item do Relatório de Gestão de Riscos, que é apresentado na Tabela 2.  

Tabela 2. Outro item do Relatório de Gestão de Riscos. 

 

Ativo Vulnerabilidades Ameaças Tratamento 

E-mail Corporativo Inexistência de regras 

quanto ao uso de e-

mail corporativo. 

Possibilidade de 

perda de 

informações e 

sobrecarregar o 

servidor da 

instituição. 

Adoção de regras 

quanto ao uso do e-

mail corporativo. 

 

A PSI elaborada contém normas e procedimentos para evitar possíveis incidentes de 

segurança da informação bem como também a condução de tratamentos em caso de ocorrências 

destes incidentes, envolvendo áreas como: gerenciamento de conta, uso de e-mail corporativo, 

uso de computadores e impressoras, acesso a rede e acesso aos ambientes internos da 

instituição. A PSI deverá ser aprovada pela gestão da instituição antes da mesma ser aplicada 

no ambiente. Após a aprovação a próxima etapa é conscientizar os usuários quanto à 

importância das normas propostas e o quanto este processo irá agregar segurança em suas 

atividades diárias. 
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CONCLUSÕES 

A segurança da informação é um tema que ganhou grande espaço dentro das instituições 

devido ao alto valor das informações para os negócios e o crescente número de ataques de 

agentes maliciosos, que visam a obtenção de vantagens.   

Através da pesquisa foi possível identificar os ativos da instituição, como também os 

fatores internos e externos existentes que podem oferecer riscos aos processos existentes. 

Diante deste cenário foi possível identificar a necessidade de elaborar um Relatório de Gestão 

de Riscos e também uma PSI.   

Durante a elaboração destes documentos foi possível concluir a importância da adoção 

de boas práticas relacionadas à segurança da informação e o quanto este tema agrega valor ao 

negócio, pois permite o controle dos dados, fortalecendo a credibilidade da instituição no 

mercado onde está inserida.   

Outro fator identificado através da pesquisa foi a importância da conscientização dos 

usuários quanto às normas propostas e a necessidade de uso durante a realização de suas 

atividades rotineiras na instituição.    

Como continuidade, espera-se a atualização periódica do plano de segurança proposto, 

para que o mesmo não torne defasado em vista a novas tecnologias que poderão surgir e também 

a possíveis ampliações pedagógicas ou físicas da instituição. 
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RESUMO:Este artigo analisa a inclusão de Libras em vídeos, para uma melhor compreensão 

dos docentes surdos, na matéria que lhes és passada dentro de sala de aula, possibilitando uma 

atuação em condições de igualdade com os demais alunos. Desta forma, os alunos com 

deficiência auditiva, podem ter a capacidade de entender e compreender os assuntos abordados, 

independente da matéria, com a ajuda dos meios tecnológicos. O que juntamente com a atuação 

dos intérpretes de Libras, promoveriam a concepção e confecção de material didático adaptado 

e de baixo custo. Por fim, o estudo mostra a necessidade de se expandir a discussão sobre a 

adaptação desses recursos no ambiente de aprendizagem. 

 

Palavras–chave: Libras; Deficientes auditivos; Tecnológico, Inclusão. 

 

Pounds of inclusion in films and videos for teaching chemistry 
 

ABSTRACT: This article analyzes the inclusion of pounds on videos for a better understanding 

of deaf students in matters that are passed to them in the classroom, providing a similar 

performance with other students. In this way, students with hearing impairment, may have 

the ability to understand and comprehend the topics covered, independent of matter, with 

the help of technological alternatives. The performance of Libras interpreters will be improved 

promoting the design and production of adapted lower cost educational materials. Finally, the 

study shows the need to expand the discussion on the adaptation of these resources in the 

learning environment at all level of education. 

 

KEYWORDS: Libras; hearing impaired; Technological, Inclusion. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Este artigo discute a importância de se ter a Libras incluída nos recursos de mídias (filmes, 

vídeos) dentro do meio educacional, por vir atender a alunos público-alvo da Educação Especial 

incluso com os demais docentes, proporcionando que todos usufruem do conhecimento e 

experiências coletivamente. Enfoca a atuação tanto do professor, quanto do intérprete de Libras, 

tendo papéis importantes, como mediadores no trabalho educativo, da mesma maneira as 

condições que desempenham seu exercício profissional. 
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Ter a satisfação de vivenciar e compartilhar com pessoas diferentes é a nossa idoneidade 

de compreender e entender o outro. A educação inclusiva, em particular a educação especial, 

acolhe todas as pessoas, sem exceção, seja o estudante com deficiência física, intelectual, 

sensorial, para aqueles que são excluídos por sua classe social ou cor de pele, e para todas as 

minorias e para a criança que é discriminada por qualquer outro motivo.  

A Escola tem que ser o exemplo da vida do lado contrário. A grande conquista, para todos, 

é viver a experiência da diferença. Se os estudantes não passam por isso na infância, mais tarde 

terão muita dificuldade de vencer os preconceitos. A inclusão oportuniza aos que são 

discriminados pela deficiência, pela classe social ou pela cor que, por direito, ocupem o seu 

espaço na sociedade. Se isso não transcorrer, essas pessoas serão sempre discriminadas e terão 

uma vida cidadã pela metade. Você não pode ter um lugar no mundo sem imaginar o do outro, 

valorizando o que ele é, e o que ele pode ser. Além disso, para nós, o maior ganho está em 

garantir a todos o direito à educação. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

A importância da Educação inclusiva, no momento de inclusão do aluno ao espaço físico de 

ensino. 

O Documento elaborado na Conferência Mundial sobre Educação Especial, em 

Salamanca, na Espanha, em 1994, com o objetivo de fornecer diretrizes básicas para a 

formulação e reforma de políticas e sistemas educacionais de acordo com o movimento de 

inclusão social.Ela é o resultado de uma tendência mundial que consolidou a educação 

inclusiva, e cuja origem tem sido atribuída aos movimentos de direitos humanos e de 

desinstitucionalização manicomial que surgiram a partir das décadas de 60 e 70. 

A Declaração de Salamanca é também considerada inovadora porque, conforme diz 

seu próprio texto, ela “…proporcionou uma oportunidade única de colocação da educação 

especial dentro da estrutura de “educação para todos” firmada em 1990 (…) promoveu uma 

plataforma que afirma o princípio e a discussão da prática de garantia da inclusão das crianças 

com necessidades educacionais especiais nestas iniciativas e a tomada de seus lugares de 

direito numa sociedade de aprendizagem”. 

Uma das implicações educacionais orientadas a partir da Declaração de Salamanca 

refere-se à inclusão a partir da educação. Segundo o documento, “o princípio fundamental da 
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escola inclusiva é o de que todas as crianças deveriam aprender juntas, independentemente 

de quaisquer dificuldades ou diferenças que possam ter. As escolas inclusivas devem 

reconhecer e responder às diversas necessidades de seus alunos, acomodando tanto estilos 

como ritmos diferentes de aprendizagem e assegurando uma educação de qualidade a todos 

através de currículo apropriado, modificações organizacionais, estratégias de ensino, uso de 

recursos e parceiras com a comunidade (…) Dentro das escolas inclusivas, as crianças com 

necessidades educacionais especiais deveriam receber qualquer apoio extra que possam 

precisar, para que se lhes assegure uma educação efetiva (…)”. (MENEZES; SANTOS, 2001) 

A Educação inclusiva apoia os deficientes numa Educação Especial - é o ramo que se 

ocupa do atendimento de pessoas com necessidades educativas especiais.  Algumas escolas 

dedicam-se apenas a um tipo de necessidade, enquanto que outras se dedicam a vários. O ensino 

especial é mais frequente em instituições destinadas a acolher deficientes, isto tem sido alvo de 

criticas, por não promoverem o convívio entre as crianças especiais e as restantes crianças. 

Entretanto, é essencial reconhecer que a escola regular nem sempre consegue disponibilizar um 

feedback competente de atender as várias necessidades destas crianças.  

Uma escola voltada para Educação Especial conta com materiais, equipamentos e 

professores capacitados e especializados. O sistema regular de ensino demanda adequar-se, 

caso pretenda ser inclusiva. Para um ensino especial de qualidade nas escolas regulares e 

consiga atender cada especialidade de cada docente, é necessário o desenvolvimento da 

Informática para um novo mundo de possibilidades comunicativas e de acesso a informação, 

conhecimento, sendo uma forma de ferramenta de auxílio aos docentes com necessidades 

especiais, pois permitem facilitar todo o processo educacional que objetiva a formação integral 

de cada docente. 

Tomando como parâmetro os encaminhamentos da Declaração de Salamanca, 

fundamentos nossa abordagem em uma pesquisa qualitativa, desenvolvida a partir de um estudo 

bibliográfico, com a consulta de documentos oficiais, e o conhecimento de outras tantas 

iniciativas que objetivavam a inclusão de alunos com deficiência no ambiente de aprendizagem. 

Neste caso especifico, nos concentramos na utilização das mídias em vídeos de Libras como 

instrumento de mediação e intermediação no processo de ensino aprendizagem, já que a mesma 

se apresenta como uma língua visual, o que se apresenta como alternativa pedagógica no ensino 

de Química. 
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Utilização da informática na educação inclusiva 

 A utilização da informática na educação deve ser vista como uma ferramenta em que o 

professor e o aluno interajam num ambiente aberto e dinâmico. O uso de softwares é visto como 

forte recurso didático, por ter significativa aceitação pelo tecido social e por causar fascínio nas 

pessoas, principalmente nos jovens. (PACHECO; NEGREIROS, 2012) 

Para Pacheco e Negreiros (2012), o uso de tecnologias auxilia na aprendizagem do 

docente, conduzindo a uma melhor compreensão do conteúdo. 

 

[...] o uso de tecnologias na educação pode expandir a capacidade crítica e criativa 

dos indivíduos que se utilizam desta ferramenta no aprimoramento do saber. O uso do 

computador nas escolas proporciona o enriquecimento do ambiente de aprendizagem 

onde o aluno, interagindo com os objetos desse ambiente, tem chance de construir o 

seu conhecimento baseado em recursos, antes não oferecidos, mais atrativos ou 

motivadores. (PACHECO; NEGREIROS, 2012, p.39) 

 

Para Lévy (2004): 

 

Com o auxílio da informática se tornou mais fácil assimilar situações em que o livro 

não conseguiria aproximar tanto da realidade, como por exemplo no estudo da 

química que exige muita abstração por parte do aluno para entender os tipos de 

ligações que os fazem [...] (LÉVY, 2004, p. 116) 

  

Nas considerações de Barreto (2002) o uso do computador, como ferramenta de apoio 

ao processo de ensino/aprendizagem, deve ser administrado com cuidado para que seja coerente 

com as reais necessidades do projeto pedagógico da escola e mantenha-se focalizado nos 

objetivos educacionais. 

Segundo Orozco (2002), a escola deve aproveitar o momento das inovações 

tecnológicas e modernizar suas práticas e propostas de ensino e aprendizagem, tanto na forma 

quanto no conteúdo, atendendo às novas necessidades impostas pelo mundo dinâmico e 

globalizado. 

 

A informática é de caráter importante incorporado à educação inclusiva, portanto 

devem-se buscar meios para a iniciação de adaptação das mídias inclusivas dentro das escolas, 

conduzindo como um instrumento de apoio para o aluno. 
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Tecnologias atualmente no contexto do ensino de Química. 

 

Na atualidade, muito se tem discutido sobre as potencialidades em torno dessas 

Tecnologias e suas aplicações na educação. Nessas discussões, reflete-se e problematizam-se 

como essas ferramentas podem contribuir para ampliar ou renovar o ensino tradicional, visando 

á produção de conhecimento, levando-se em conta que a informática oferece acesso a múltiplas 

possibilidades de interação, mediação e expressão de sentidos, propiciados, tantos pelo fluxo 

de informação e diversidade de discursos e recursos disponível. (PACHECO; NEGREIROS, 

2012) 

 

As Tecnologias em questão estão constantemente relacionadas às nossas vidas, seja ela 

social cultural e profissional. A respeito do seu uso no ensino de Química, existem várias 

pesquisas que demonstram sua importância e necessidade. Um exemplo é a pesquisa de Benite 

(2008), embora tenha constatado que o uso das TIC´s está restrito a algumas demonstrações 

visuais, como vídeos apresentados pelos professores. 

 

Inclusão e Adaptação de algumas mídias. 

O termo Educação inclusiva presume a condição da escola de atender a variedade 

absoluta das carências dos docentes nas escolas comuns. Isto pode ser alcançado por 

intermédio de um espaço de aprendizagem escolar que tenha altas perspectivas a respeito de 

seus alunos, que seja seguro e acolhedor e que compreenda a diferença como um fator 

favorável. 

A Educação inclusiva tem sido debatida com novas estratégias de ensino, mas de 

maneira bem mais ampla como intervenções que levem a reformas escolares, melhoria nos 

programas de ensino e novas medidas de justiça social. 

A escola tem a incumbência fundamental e imprescindível de inserir o docente no 

mundo social, científico e cultural; em outras palavras, é direito pleno de todo ser humano, 

independente de parâmetros de normalidade estabelecidos pela sociedade. 
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(Vídeos informativos em Libras nos telões do Aeroporto do RJ) 

Publicado por: (SHIMOSAKAI, 2010). 

O Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro/Galeão – Antônio Carlos Jobim 

disponibiliza desde o último dia 16 de junho, vídeos informativos na Língua Brasileira de Sinais 

(Libras) para seus usuários. A mensagem – contendo orientações sobre onde o usuário pode 

buscar informações, é veiculada 24 horas por dia, a cada 30 minutos, em 13 monitores, 

localizados nos Terminais de Passageiros 1 e 2. O filme também traz legendas em português e 

inglês. (SHIMOSAKAI, 2010) 

Com embasamento nos vídeos informativos em Libras passados no Aeroporto do Rio 

de Janeiro, podemos fazer essa adaptação nos demais meios de informação, comunicação. 

Podendo ser feito essa inclusão de Libras em vídeos aulas do You Tube, filmes e meios que 

possam transmitir de uma forma mais clara e atrativa para o aluno deficiente auditivo. 

A Filmesquevoam é uma empresa da Faganello Comunicações eseu principal 

objetivo é a distribuição de conteúdoaudiovisual de qualidade de todas as formas possíveis. 

Nossos filmes nunca ficam parados. 

 

Foto: (Fimesquevoam, 2015) 

 

A Filmesquevoam cria, produz e distribui conteúdo de comunicação, pedagógico 

e artístico de alta qualidade,para profissionais de todos os setores e para o público 

consumidor de entretenimento e educação.Para Veras (2015), é muito importante essa 
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adaptação em filmes ou outro tipo de recursos de mídias, pois os pais não teriam 

conhecimento apropriado a transmitir o que se é passado dentro do contexto. 

 

Isso é de fato inclusão. Em geral os pais não sabem Língua de Sinais e não 

teriam habilidade para passar aos filhos tudo o que se passa no filme. Assistir 

a esses filmes é uma forma lúdica de aprender o português. Com a legenda a 

criança pode entender as falas gráficas pelo contexto, juntamente com a janela 

da língua de sinais. Além de os filmes serem fontes de cultura geral. (VERAS, 

2015) 

 

 

Projeto 'Libras Com (S) Ciência' nasceu de um trabalho na faculdade. 

Objetivo é promover inclusão e incentivar uso de tecnologia na sala de aula. Vídeos 

publicados na internet explicam, por exemplo, por que o milho de pipoca estoura, por 

que o ovo podre fede e como acontece a química do chiclete. O material foi gravado 

pelo estudante surdo de Araguaína, Cleison Fernandes, e pelo professor de libras da 

UFT, em Porto Nacional, Bruno Carneiro, coorientador do projeto "Libras Com (S) 

Ciência". 

Os vídeos também disponibilizam legendas para que a comunidade em geral 

tenha acesso. A intenção dela é falar sobre química, promover a inclusão e incentivar 

o uso de tecnologia na sala de aula. (G1 Globo, 2016) 

 

O foco são obras que possam contribuir para a evolução de idéias, processos e 

produtos, e atuam no Brasil e estão presentes no exterior. Trabalham com pessoas, 

empresas e instituições que busquem valorizar a educação, a cultura e a história do Brasil 

através do audiovisual. 

Realizam filmes, programas de TV, documentários e filmes institucionais, com 

versões acessíveis. O projeto de difusão gratuita de filmes infantis brasileiros com 

acessibilidade é uma parceria com a Mostra de Cinema Infantil de Florianópolis, e 

aprovado para patrocínio pelo Ministério da Cultura pela Lei 8.313. (Filmesquevoam, 

2015) 
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CONCLUSÕES 

 

A importância da tecnologia inclusiva em mídias didáticas pode despertar em crianças 

deficientes auditivas e a motivação pela descoberta do conhecimento. A deficiência deve ser 

considerada como um meio de estímulo, onde a utilização dessas tecnologias pode desempenhar 

um papel importante e relevante. Destacamos a necessidade de se ampliar demandas acerca da 

adaptação dessas mídias didáticas para o ensino não só de química, mas também das outras 

disciplinas, concomitantemente em que não são ofertadas condições básica de trabalho, tanto 

para o professor, quanto para o intérprete. 

A tecnologia deve ser considerada como um componente cognitivo oportuno de 

simplificar a estrutura de um trabalho, visto que facilita as descobertas, assegurando, assim, 

condições propícias para elaboração de conhecimento.   
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RESUMO: Este artigo trata de um aspecto ainda pouco explorado na literatura que consiste na 

geração de monocamadas de esferas de látex micrométricas. Para isto, pretende-se realizar a 

geração de filmes por evaporação controlada de solvente em um recipiente fechado com a 

geometria adequada para a ação das forças capilares reduzindo a influência da força 

gravitacional através da agitação da dispersão de esferas de látex. Notou-se que a temperatura 

influencia diretamente o ordenamento das esferas de látex induzindo a formação de 

aglomerados durante a deposição em temperaturas altas (~70 oC). Dispersões mais concentradas 

(~2,5% V/Vo), por sua vez, resultaram em filmes densos. Os resultados deste trabalho 

mostraram que as condições ideais para formação de monocamadas consistiram em baixas 

concentrações das dispersões de esferas de látex(<1,6% V/Vo)  e baixa temperatura ( < 50 oC) 

de modo que todo o substrato fosse recoberto homogeneamente.  

Palavras–chave: filmes, microscopia, modelagem química, nanotecnologia, partículas 

coloidais 

 

Influence of temperature and concentration for the generation of micrometric 

latex spheres films by evaporation induced self-assembly.  
 

ABSTRACT: The subject of this article concerns about unexplored trend in literature. It was 

analyzed the generation of latex spheres monolayers at micrometric scale. Therefore, films 

coating were realized by evaporation induced self-assembly in closed container with well 

defined geometry in such a way that capillary forces would act and effects of gravitacional 

forces would be reduced due to agitation of latex spheres dispersion. It has been observed that 

temperature acts directly in the self assembly of latex spheres inducing the formation of 

agglomerates at high temperatures (~70 oC). In other way, bulk films could be obtained at high 

concentrations (~2,5% V/Vo). The results of this work showed that suitable conditions for 

monolayers generation happened at lower concentrations of latex spheres dispersion (<1,6% 

V/Vo) and lower temperatures ( < 50 oC) in such way that substrate surface would be 

homogeneously coated.  

Keywords: films, microscopy, chemical template, nanotechnology, colloidal particles. 

 

INTRODUÇÃO          

 O uso de esferas de látex micrométricas para a geração de arranjos autoestruturados 

possibilitará desenvolver dispositivos funcionais em duas áreas estratégicas biomateriais e 

mailto:wagnercirilorodrigues@gmail.com
mailto:djalneno@gmail.com
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sensores. Na área de biomateriais, há a constante necessidade de replicar formas de tecidos 

encontradas comumente nos organismos vivos. Entre estes, destacam-se os tecidos ósseos e 

dentários nos quais a compatibilidade com o organismo dependerá de qual mais se aproxima o 

biomaterial em termos de interação com o meio externo e baixa toxicidade. Os arranjos 

autoestruturados de esferas de látex micrométricas permitirão obter biocerâmicas cujos poros 

têm a dimensão apropriada para o crescimento celular facilitando, assim, a fixação de implantes 

bem como o carregamento de fármacos no interior do tecido lesionado. Na literatura, há relatos 

de formação de hidroxiapatita a partir de arranjos autoestruturados de esferas de látex com 

esferas de 200nm, porém, há ausência de estudos na direção de utilizar partículas micrométricas 

devido à dificuldade de formação de planos cristalográficos definidos (FUJISHIMA et al. 

,2008). Assim sendo, a alternativa mais utilizada para a formação de nanocompósitos de esferas 

de látex com hidroxiapatita consiste em funcionalizar a superfície da partícula com grupos 

carboxilas de modo a permitir a fixação e a cristalização da hidroxiapatita ao longo da superfície 

do polímero (ETHIRAJAN et al.,  2009).   A segunda aplicação de arranjos 

autoestruturados de esferas de látex micrométricas consiste na preparação de monocamadas que 

poderão ser utilizadas na formação de nanofios em microeletrônica (ELIAS et al., 2007; ELIAS 

et al. 2010; LÉVY-CLÉMENT et al., 2011). Neste caso, o controle do número de camadas está 

intrinsecamente relacionado com a concentração e a temperatura da dispersão. A concentração 

da dispersão é um parâmetro importante por possibilitar que apenas uma monocamada recubra 

o substrato. A temperatura da dispersão, por sua vez, evita que se formem agregados de 

partículas ao longo do arranjo autoestruturado. A aplicação de monocamadas em substratos, 

particularmente de silício, pode abrir novos caminhos para a microeletrônica a partir da 

modelagem da superfície do semicondutor na forma de longos fios cujas propriedades elétricas 

são desconhecidas. No caso de esferas de látex micrométricas, ocorrerá a formação de fios cujas 

dimensões serão da mesma ordem das esferas o que em princípio, permitirá a formação mais 

efetiva de ligas metal-semicondutor com melhor contato elétrico do que o observado em 

circuitos convencionais.          

  Este artigo trata do desenvolvimento de  monocamadas e filmes densos no Instituto 

Federal de Alagoas  (IFAL) utilizando uma infraestrutura de baixo custo constituído 

basicamente por aquecedor e agitador magnético e um béquer com suporte de poliacetato. A 

preparação destas monocamadas de esferas de látex será importante para o desenvolvimento de 

células solares e sensores. Esta pesquisa possibilitará que sejam desenvolvidos protocolos para 

formação de arranjos autoestruturados de esferas de látex que dependerão essencialmente da 

temperatura da dispersão, geometria do sistema, taxa de evaporação do solvente e concentração 
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de partículas. Esta proposta pretende utilizar um sistema fechado em um béquer com suporte 

de poliacetato já existente no IFAL – Campus Marechal Deodoro que poderá preparar arranjos 

autoestruturados em condições similares para futuro uso em escala industrial. A desvantagem 

deste sistema é intrínseca a este método que consiste no tempo para consolidação do arranjo 

que dura em média de 3 a 5 dias. Observou-se que temperatura e concentração da dispersão são 

parâmetros importantes para a geração de monocamadas seja em termos de definição do arranjo 

cristalino como recobrimento homogêneo do substrato.    

 

MATERIAL E MÉTODOS              

Reagentes            

 Os seguintes reagentes foram utilizados no trabalho experimental:  água mili-Q – Tipo 3 

– Rejeição de contaminante, partículas (%) ≥ 99%; esferas de látex da Vitrogen com diâmetro 

de 2,9 m; etanol comercial para limpeza de substrato.         

Acessórios            

 Os seguintes acessórios foram utilizados no trabalho experimental: béquer de boro 

silicato – Volume 2 L – cortado na borda superior – Código Hexis:HS100-2L; béquer de 100mL 

e 250 mL para armazenamento de líquido; proveta de 250 mL para medida de volume; balão 

volumétrico de 600 mL para preparação de dispersão; balão de fundo chato de 1000 mL para 

armazenamento da dispersão; parafilm “M” rolo - Com 10,2cm ( largura) x 38,1m ( 

comprimento),  Modelo 12520, Americam Película flexível, semi-transparente e inodora; barra 

magnética lisa com revestimento de teflon 5x15 mm; tampa com 6 orifícios: i ) – entrada   para 

gás; ii ) – saída para gás; iii ) – entrada    do condensador;  iv) – coleta de alíquotas;  v ) – 

entrada do termômetro; vi ) – entrada da haste do agitador.      

 

Equipamentos               

 Os seguintes acessórios foram utilizados no trabalho experimental: agitador magnético 

com Aquecimento Digital (LED) e placa em vidro-cerâmica – (Marca GEHAKA – Modelo: 

AA-2050) para aquecimento da dispersão; agitador Mecânico Digital (Marca GEHAKA – 

Modelo: AM-20) para suporte do béquer; filtro MILLI-Q direct 8 da Milipore para produção 

de água pura tipo 3 e ultrapura tipo I – Código MILLI-Q: ZR0Q00800; balança digital – Marca 

KNWAAGEN – Modelo KN550011 – Limite máximo de pesagem 5500g e mínimo de 5g. 

 

Geração dos filmes de esferas de látex       

 As esferas de látex utilizadas são da firma Vitrogen cujo diâmetro fornecido nas 



 

1203 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos         Ciências Exatas e da Terra 

especificações do produto é de 2,9 m. Para preparação dos filmes, as esferas foram dispersas 

em água em três concentrações de aproximadamente: 0,83%; 1,7% e 2,5% (V/Vo). Tal 

procedimento é necessário para que diminua a tendência de formar aglomerados antes da 

geração do filme e possa se controlar o número de camadas empilhadas para cada amostra 

produzida. Os filmes foram depositados em lamínulas comerciais de microscópio ótico que 

foram previamente limpas com etanol. As lamínulas foram colocadas em um suporte de 

poliacetato que possibilitava gerar 4 amostras em cada síntese. O encaixe do suporte se ajustava 

perfeitamente a amostra como mostra a Figura 1. O suporte, por sua vez era colocado no interior 

do béquer. Há também 5 orifícios circulares para colocação de pulgas magnéticas  que agitam 

constantemente à dispersão de modo a evitar que  o processo de sedimentação impeça a geração 

do filme autoestruturado.O sistema de geração de filmes constitui não apenas do béquer e 

suporte, mas também de um aquecedor e agitador magnético como mostra a Figura 2A. Este 

aquecedor possui um termopar que mede e fixa a temperatura da dispersão. Acima do béquer, 

há uma tampa de teflon que limita a evaporação da água mantendo assim a taxa de perda de 

solvente controlada. A temperatura da dispersão ficou limitada ao intervalo de 50 a 70 oC. 

Utilizava-se inicialmente um volume de 100 a 150 mL de acordo com o aumento da 

temperatura. Monitorava-se constantemente a evolução do filme até a formação de uma fina 

camada ao término da evaporação. Desta forma, havia a formação de uma fina camada em que 

as forças capilares atuassem efetivamente para a geração de arranjos autoestruturados. O 

resultado final é um filme transparente com regiões opacas (Figura 2B) que foi posteriormente 

preparada para caracterização por MEV.  

                      

             

             

             

             

             

             

             

             

           

Figura 1. Béquer com 4 substratos de lamínulas encaixados em suportes de poliacetatos para geração de 

filmes de esferas de látex. Ao redor das lamínulas, há “pulgas” para agitação magnética da dispersão 

durante a formação dos filmes autoestruturados. 
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Caracterização da superfície         A 

caracterização por MEV foi realizada no microscópio eletrônico da marca TESCAN, Modelo 

VEGA 3 LMU. A amostra foi quebrada em um pedaço de área menor do que 50 mm2 que 

posteriormente foi levada a uma evaporadora de ouro. A deposição de ouro durou 

aproximadamente 10 min e formou-se uma camada condutora homogênea. O filme foi levado 

a câmera de vácuo sendo submetido à varredura do feixe de elétrons para caracterização de 

sua superfície.     

                                                                                                                                                                                                            

RESULTADOS E DISCUSSÃO          

A Figura 3A mostra a topografia do arranjo autoestruturado para a amostra com 

concentração de 1,6% preparada na temperatura de 50 oC. Há a formação de uma 

monocamada que preenche o substrato em sua totalidade ( > 50%), contudo as esferas não 

formam domínios cristalográficos bem definidos. Há também empilhamento de outras 

camadas nesta amostra como ilustra a Figura 3B. Isto mostra a necessidade de diminuir a 

concentração da dispersão a fim de haver o recobrimento de apenas uma camada ao longo 

de todo o substrato. A diminuição da concentração ocasionaria uma menor formação de 

aglomerados que induzem a um recobrimento não homogêneo do substrato.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Formação do filme autoestruturado de esferas de látex micrométricas: (A) - evaporação 

controlada de água; (B) - aparência do filme após a sua deposição na lamínula de vidro. 

 

(B) (A) 
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 A Figura 4A mostra que o aumento da temperatura induz a formação de filmes espessos para 

temperaturas acima de 50oC. Porém, este aumento de espessura não necessariamente significa que 

há ordenamento cristalográfico e pode ser efeito apenas local. A Figura 4B confirma esta hipótese com 

formação de aglomerados para a temperatura de 70 oC. Tal resultado indica que o aumento de 

temperatura acima de 50 oC não resulta em arranjos autoestruturados definidos e o recobrimento do 

filme não ocorre também de forma homogênea resultando em aglomerados  cercados por regiões 

vazias ao longo do substrato.          

 O aumento na concentração e temperatura, por sua vez, induz a formação de filmes espessos 

como pode ser observado na Figura 5 para filmes de concentração 2,5% gerados a 70 oC. Estima-se 

que a esferas de látex apresentem um diâmetro no intervalo de 2,5-2,8 m (Figura 5A). Análise mais 

detalhada mostra que as esferas se ordenam de maneira aleatória. As esferas simplesmente se 

aglomeram durante a geração do filme sem que seja possível formar domínios cristalográficos 

definidos seja ao longo do sua própria superfície (Figura 5A) ou no seu perfil vertical (Figura 5B). Este 

efeito está diretamente ligada a taxa de evaporação alta para a temperatura de 70 oC o que não 

possibilita a atuação das forças de capilares ao longo de todo o substrato. O aumento na concentração 

da dispersão por sua vez, faz com que haja mais esferas interferindo no empilhamento do que 

ocorreria normalmente para dispersões menos concentradas. As esferas recobrem inteiramente o 

substrato com uma distribuição aleatória de poros.       
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Figura 3. Caracterização por MEV de esferas de látex com 1,6% de concentração V/Vo  depositadas em 
vidro a 50 oC: (A) – monocamada; (B) – aspecto geral com formação de aglomerados. 

            

            

            

            

            

            

            

            

         

                      

             

Figura 4. Caracterização por MEV de esferas de látex com concentração 1,6% V/Vo depositadas em 
vidro a diferentes temperaturas: (A) – 60 oC; (B) – 70 oC.  

            

            

            

            

            

            

            

           

(B) (A) 

(A) (B) 

(A) (B) 
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Figura 5. Caracterização por MEV de esferas de látex com 2,5% de concentração V/Vo gerando 

filmes densos em vidro a 70 oC: (A) - determinação do tamanho das esferas de látex; (B) – centro 

da amostra com presença de aglomerados. 

 Os resultados deste trabalho indicam que a concentração de 1,6% é adequada para a geração 

de monocamadas, mas que a temperatura deva ser menor do que 50oC. Caso esta temperatura seja 

mantida, o número de monocamadas poderá ser controlado a partir do volume da dispersão no béquer 

gerando filmes de multicamadas que poderão servir futuramente como moldes de materiais porosos 

a serem aplicados na área de sensores químicos e biomateriais. 

 

CONCLUSÕES 

         Os resultados apresentados mostram que a técnica pode ser utilizada para a geração de 

arranjos autoestruturados de esferas de látex micrométricas. Porém, alguns parâmetros deverão 

ser ajustados posteriormente como volume da dispersão, taxa de saída do solvente e 

temperatura.  Pode-se concluir que a concentração da dispersão abaixo de 1% (V/Vo) é a mais 

adequada para a formação de monocamadas para substratos de área menor do que 10cm2 o que 

poderá ser posteriormente melhor analisado futuramente envolvendo geração de arranjos 

autoestruturados. A temperatura determina um ordenamento definido da monocamada o que 

não foi observado ao longo deste trabalho experimental já que não houve um recobrimento 

efetivo do substrato. Será necessário trabalhar com temperaturas menores do que 50 oC já que 

a presença de aglomerados foi observada em todas as amostras, principalmente, aquelas 

submetidas a temperaturas mais altas. O efeito combinado de concentração e temperatura altas 

induz a formação de regiões vazias ao longo do filme o que deve ser evitado. Os resultados 

mostram que há potencial na técnica para a geração de arranjos autoestruturados de esferas de 

látex tanto na forma de filmes espessos ou monocamadas desde que as variáveis temperatura e 

concentração da dispersão sejam otimizadas. 
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RESUMO: O gênero Croton (família Euphorbiaceae) possui aproximadamente 1.200 

espécies, das quais cerca 35 espécies estão presentes em Pernambuco – Brasil. Entre elas está 

Croton rhamnifolius H.B.K. (sin. Croton heliotropiifolius Kunth), popularmente conhecido 

como velame. O presente trabalho visa determinar a influência do tempo de secagem e horário 

de coleta das folhas de Croton rhamnifolius no rendimento e composição de seus óleos 

essenciais. Os óleos foram obtidos por meio de técnicas de hidrodestilação, com quatro 

amostras para cada um dos tempos de secagem (0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 e 16 dias). O teste 

estatístico de Tukey revelou que o tempo de secagem não é um fator significativo para o 

rendimento. O maior rendimento encontrado foi de 1,6% para a amostra do tempo de secagem 

de 2 dias. Foi realizado quatro horários de coleta (8, 11, 14 e 17h). A maior média de volume 

obtido foi de 0,8 mL (nas amostras de 11e 14h), e a maior média de teor foi de 1,54% (amostra 

das 11h). No entanto, estatisticamente, não houve diferença significativa em tais parâmetros, 

mostrando que a hora de coleta não tem efeito sobre eles. 

Palavras–chave: Croton, óleo essencial, planta, velame 

 

TIME COLLECT INFLUENCE AND DRYING TIME IN CHEMICAL 

COMPOSITION OF ESSENTIAL OIL Croton rhamnifolius H.B.K.  

 

  
ABSTRACT: The genus Croton (Euphorbiaceae family) has approximately 1.200 species, of 

which about 35 species are present in Pernambuco - Brazil. Among them is Croton rhamnifolius 

H.B.K., popularly known as velame. This study aims to determine the influence of drying time 

and time collect the leaves of Croton rhamnifolius yield and composition of their essential oils. 

The oils were obtained by hydrodistillation techniques, with four samples for each of the drying 

times (0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 and 16 days). The Tukey statistical test showed that the drying 

time is not a significant factor for the yield. The highest yield was found to be 1.6% for sample 

drying time of 2 days. It conducted four collect times (8am, 11am, 2pm and 5pm). The highest 

average obtained volume was 0.8 mL (samples 11am e 2pm), and the highest average content 

was 1.54% (sample 11am). However, statistically there was no significant difference in these 

parameters, showing that the collection time has no effect on them. 

KEYWORDS: Croton, essential oil, plant, velame 
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INTRODUÇÃO 

O Nordeste brasileiro possui uma ampla variedade de plantas medicinais, incluindo 

entre elas as plantas do gênero Croton, pertencente à família Euphobiaceae, com 

aproximadamente 35 espécies presentes em Pernambuco, estão entre as melhores fontes de 

compostos bioativos e são relatadas como sendo ricas em diterpenos, terpenoides, 

flavonoides e alcaloides e são caracterizadas pela sua produção de óleos essenciais, motivos 

pelos quais possuem expressiva relevância econômica (NEVES e CÂMARA, 2012; RANDAU et 

al. 2004). 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 anti-

microbiano, 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 e CÂMARA, 2012). 

Angélico e colaboradores (2012) realizaram a identificação de 32 constituintes químicos 

do óleo essencial de C. rhamnifolius obtido por hidrodestilação e analisado por GC/MS, dos 

quais, o eucaliptol (16,9%), o β- cariofileno (15,9%) e o germacreno-D (14,5%) foram 

identificados como componentes majoritários. Além disso, foi calculado um rendimento 

médio de 0,075% na hidrodestilação das folhas frescas.  

Neves e Câmara (2012) obtiveram os óleos essenciais de C. heliotropiifolius Kunth por 

hidrodestilação, encontrando rendimento de 0,12±0,1% e submeteram-nos a análises por 

CG/MS, encontrando β-cariophileno (20,82±0,48% nas folhas), espatulenol (16,37±0,56% nas 

folhas) e β-elemeno (17,28±0,06% nas folhas) e guaiol (18,38±0,84% no caule). 

Fenilpropanoides também foram encontrados, mas em porcentagens inferiores a 5%. 

A composição do óleo essencial sofre alterações durante os processos de colheita e pós-

colheita. Estas alterações ocorrem devido a conversões espontâneas, que ocorrem 

continuamente, acarretando mudanças na composição do óleo essencial. Com base nestes 

fatos, a comercialização torna-se um problema, já que a composição do sobrenadante de óleo 

essencial deve ser pré-estabelecida como demanda de mercado (BEZERRA et al., 2008). A 

concentração do princípio ativo de uma planta é influenciada por fatores genéticos e 

ambientais, sendo os genéticos específicos para cada espécie e os ambientais dependentes 

de fatores como época de plantio, horário de coleta, tempo de secagem, entre outros. (LUZ 

et al., 2009). 
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A secagem de plantas medicinais tem por objetivo retirar o alto teor de água presente 

em células e tecidos frescos, permitindo a manutenção da qualidade do material vegetal por 

um período de tempo maior (BARBOSA et al., 2006, MISHARINA, 2001). Este processo evita a 

proliferação de micro-organismos e permite manter as características físico-químicas do 

material (SOARES & TAVARES-DIAS, 2013) através da estabilização dos metabólitos 

secundários, principalmente quando estes são passíveis de degradação por enzimas presentes 

no tecido, pois a partir do momento da colheita inicia-se um processo de degradação dessas 

substâncias, devido ao aumento da atividade enzimática (SILVA & CASALI, 2000). 

Especialmente no caso de plantas produtoras de óleos essenciais, a secagem deve ser muito 

criteriosa, pois estes compostos são altamente voláteis e instáveis (SANTOS et al., 2006). A 

secagem inadequada pode, assim, provocar perdas no conteúdo do princípio ativo das 

plantas, principalmente dos aromáticos, enquanto que a composição química e o teor dos 

constituintes podem sofrer alterações e, consequentemente, a atividade farmacológica 

poderá ser diferente. (LUZ et al., 2009; MATTOS, 2000). 

Morais e colaboradores (2006) demonstraram, trabalhando com três espécies do 

gênero Croton (C. zehntneri, C.nepetaefolius, C. argyrophylloides), que a constituição química 

desses óleos varia ao longo do dia. As plantas foram colhidas em dois horários (6 e 13h), e os 

óleos foram extraídos por hidrodestilação. Análise por GC-MS dos óleos mostrou que houve 

alteração na quantidade de todos os seus constituintes. As três espécies apresentavam β-

elemeno como constituinte do óleo, assim como C. rhamnifolius. A concentração dessa 

substância aumentou ao longo do dia nos três casos: em C. zehntneri, houve crescimento de 

4,61% para 6,53%; em C. argyrophylloides, de 2,49% para 3,95%; em C. nepetaefolius, não 

havia β-elemeno na planta colhida pela manhã, mas essa mesma substância compunha 5,41% 

do óleo da planta colhida pela tarde. 

Este trabalho tem o objetivo de determinar a influência do horário de coleta e tempo de 

secagem no rendimento do óleo essencial de Croton rhamnifolius. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

As folhas de Croton rhamnifolius foram coletadas em fevereiro/2015 no município de 

Chã-Grande – Pernambuco/Brasil às 8, 11, 14 e 17h em triplicata para cada horário (total de 

12 amostras). A identificação botânica foi realizada no Herbário Sérgio Tavares do 

Departamento de Ciências Florestais da Universidade Federal Rural de Pernambuco, pela Drª 
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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.  

Para o tempo de secagem (0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 e 16 dias), foram separadas em 4 

alíquotas de 50g cada para o tempo de secagem (total de 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 serem 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.  

Para o sistema de extração por arraste a vapor utilizou-se uma manta aquecedora, um 

balão de fundo redondo de 5L, um separador de óleo graduado (tubo Dean-Stark), um 

condensador tipo bolas, além de um sistema de refrigeração de água para o condensador. O 

tempo de extração foi de aproximadamente 1h50min. E o óleo extraído submetido a 

cromatografia (CG-MS). 

Os teores e os rendimentos dos óleos essenciais extraídos foram submetidos à análise 

estatística de dados e submetidos ao teste de Tukey com 95% de confiança (P < 0,05). 

Cromatografia CG-MS 

A cromatografia gasosa acoplada a espectrômetro de massas (CG-MS) foi desenvolvida 

em um Finnigan GCQ Mat tipo quadrupolo-ion trap operando com 70 eV de energia de 

ionização com uma coluna capilar DB5 (25m x 0,32mm x 0,52m). As condições de 

programação foram: 0min a 60oC, variando 10oC/min até 275oC, aguardando 30 min. A 

temperatura do injetor de 250oC e o gás de arraste o hélio. A identificação de cada 

componente químico foi realizada pela comparação de seus espectros de massa com aqueles 

armazenados no banco de dados da biblioteca Wiley/NBS e com outros dados publicados na 

literatura (Adams, 2007). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Volume e teor do óleo essencial para horário de coleta 

De acordo com a metodologia adotada, foram extraídos os óleos essenciais de cada 

amostra de Croton rhamnifolius. O óleo obtido era fortemente odorífero, de aspecto 

translúcido quando frio, e apresentava coloração amarelada. 

  O volume, assim como o teor de óleo em cada amostra se encontra na Tabela 1.  
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Tabela 1. Volume de óleo obtido e teor de óleo de cada amostra extraída 

hora de 

coleta 

Nº da 

amostra 

volume de 

óleo (mL) 

volume 

médio (mL) 
teor (%) 

teor médio 

(%) 

08:00 

08-1 1,0 

0,7a 

1,00 

1,27b 08-2 0,4 0,94 

08-3 0,8 1,88 

11:00 

11-1 0,9 

0,8a 

1,67 

1,54b 11-2 0,8 1,48 

11-3 0,8 1,48 

14:00 

14-1 0,8 

0,8a 

1,47 

1,41b 14-2 0,8 1,47 

14-3 0,7 1,29 

17:00 

17-1 0,7 

0,6a 

1,84 

1,51b 17-2 0,6 1,57 

17-3  0,6 1,57 
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 extraído das amostras e do teor de óleo em 

cada uma delas não demonstrou diferença significativa entre os valores, demonstrando que 

o horário de coleta da planta não tem influência sobre tais parâmetros. Visto não ter sido 

encontrado nenhum trabalho na literatura que analisasse esses parâmetros para plantas do 

gênero Croton, não existe base de comparação. Comparando os teores obtidos, percebe-se 

que são maiores do que os encontrados na literatura para extrações feitas por hidrodestilação 

tipo Clavenger com C. rhamnifolius, tendo em vista que o menor teor obtido foi de 0,94%, 

tendo ANDRADE (2012) atingido 0,075%, e NEVES e colaboradores (2012) conseguindo 

0,12±0,01%. Chaves e colaboradores (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. 

 

Volume e teor do óleo essencial para tempo de secagem 

A relação de volumes obtidos para os óleos essenciais, bem como seus respectivos 

teores encontram-se na Tabela 2. 
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Tabela 2. Volume de óleo obtido e teor de óleo de cada amostra extraída. 

tempo 

de 

secagem 

(dias) 

Nº da 

amostra 

volume de 

óleo (mL) 

volume 

médio (mL) 
teor (%) 

teor 

médio 

(%) 

0 

T0-1 0,6 

0,6a 

1,2 

1,2b 
T0-2 0,6 1,2 

T0-3 0,6 1,2 

T0-4 0,6 1,2 

2 

T2-1 0,8 

0,6ª 

1,6 

1,2b 
T2-2 0,6 1,2 

T2-3 0,6 1,2 

T2-4 0,4 0,8 

4 

T4-1 0,7 

0,625ª 

1,4 

1,25b 
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 

1,25b 
T6-2 0,7 1,4 

T6-3 0,6 1,2 

T6-4 0,6 1,2 

8 

T8-1 0,7 

0,65ª 

1,4 

1,3b 
T8-2 0,6 1,2 

T8-3 0,7 1,4 

T8-4 0,6 1,2 

10 

T10-1 0,6 

0,6ª 

1,2 

1,2b 
T10-2 0,6 1,2 

T10-3 0,6 1,2 

T10-4 0,6 1,2 

12 

T12-1 0,6 

0,55ª 

1,2 

1,1b 
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 

1,25b 
T14-2 0,6 1,2 

T14-3 0,6 1,2 

T14-4 0,6 1,2 

16 

T16-1 0,6 

0,6ª 

1,2 

1,2b 
T16-2 0,6 1,2 

T16-3 0,6 1,2 

T16-4 0,6 1,2 



 

1215 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos         Ciências Exatas e da Terra 

Médias seguidas da mesma letra, na vertical, não diferem entre si a mais de 5% segundo teste de Tukey 

  

O teste de Tukey indicou que o 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. 

 Os rendimentos estavam próximos dos encontrados no trabalho de Neves e Câmara 

(2012), que relatou 0,12±0,1%, porém estavam pronunciadamente distintos do valor 

encontrado por Angélico e colaboradores (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 ou em condições ambientais diversas. 

Ao analisar o resultado da cromatografia (CG-MS) referente ao horário de coleta, 

observou-se que as substâncias: α-pineno, o-cimeno, cariofileno e espatulenol eram as 

majoritárias nos horários de coleta (8, 11 e 14h). Mas no horário das 17h, observou-se que as 

substâncias majoritárias eram apenas o cariofileno e espatulenol (Tabela 3). Em todos os 

horários houve alteração na quantidade dos constituintes. Esta alteração pode estar 

relacionada ao contato da luz solar. 

 

Tabela 3. Porcentagem dos constituintes do óleo de C. rhamnifolius pelo horário de coleta. 

Constituintes 

majoritários 

Porcentagem (%) dos constituintes pelo horário de coleta 

 

 8h 11h 14h 17h 

α-pineno 2,6 6,9 2,5 0 

o-cimeno 2,8 5,3 2,0 0 

cariofileno 25,4 19,9 17,7 27,4 

espatulenol 18,1 16,9 20,7 23,4 

 

 Já no tempo de secagem observou-se que os constituintes do óleo eram os mesmos 

obtidos no horário de coleta. Mas no tempo de secagem zero (extração do óleo no mesmo dia 

de coleta), constatou-se que os únicos constituintes presentes eram o cariofileno (11,3%) e 

espatulenol (6,8%). A planta fresca, sem passar por secagem, tem os mesmos constituintes da 

planta coletada no fim do dia (17h), porém em menor porcentagem.  
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CONCLUSÕES 

O tempo de secagem de Croton rhamnifolius não foi um fator significativo para o 

rendimento do óleo essencial e o horário de coleta 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 para planta de mesmo gênero, utilizando o 

mesmo método de extração, apontando que pequenas mudanças nesse método podem 

resultar em melhor rendimento. O cariofileno e espatulenol apresentam-se como 

constituintes majoritários em todos os parâmetros estudados. Necessário continuar com esta 

pesquisa, pois ainda não se obteve o resultado do CG-MS para os demais tempo de secagem. 

É importante 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, 

contribuindo para o desenvolvimento da ciência nacional. 
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RESUMO: 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 a melhor época e horário do ano para a coleta, o tempo se secagem 

da biomassa, as práticas agrícolas necessárias, o melhor processamento do material. 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 das folhas através do processo de hidrodestilação. Os 

microrganismos testados foram Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Escherichia 

coli e Salmonella entérica. Os rendimentos dos óleos oscilaram entre 0,9 mL e 2,2 mL com 

melhor horário às 14h. Na atividade antimicrobiana, pelo teste de difusão em disco frente a S. 

aureus, obteve-se halos de inibição variando de 7 mm a 15±6 mm, no horário de 17h, 

apresentando maior atividade. E maior índice de refração, o que pode ser atribuído à quantidade 

de fenilpropanóides na composição do óleo deste horário. 

Palavras–chave: marmeleiro, microrganismos, óleo essencial, planta  

 

TIME COLLECT INFLUENCE AND DRYING TIME IN CHEMICAL 

COMPOSITION AND THE BIOLOGICAL ACTIVITY OF ESSENTIAL 

OIL Croton sonderianus 

  
ABSTRACT: The use of essential oils is linked to its composition, it is important to choose 

the species with the best amount of required component, and, therefore, should be studied the 

factors that influence the abundance compounds and oil yield, as the best time and year of time 

for collection, time drying of biomass, the necessary agricultural practices, better processing of 

the material. This study aimed to analyze the influence of collect time on the chemical 

characteristics, the antimicrobial effect on yield and essential oil of refractive index of the 

marmeleiro-preto, extracted from the leaves by hydrodistillation process. The microorganisms 

tested were Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Escherichia coli and Salmonella 

enterica. The yields ranged oils between 0.85 mL and 2.2 mL with best time to 14h. In the 

antimicrobial activity test by diffusion across the disk S. aureus was obtained inhibition zones 

varying from 7 mm to 15 ± 6 mm at 17h, showing higher activity. And higher refractive index, 

which can be attributed to the amount of the oil composition phenylpropanoid this time. 

KEYWORDS: marmeleiro, microrganisms, essencial oil, plant  

 

INTRODUÇÃO 
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Na medicina popular, os óleos essenciais possuem larga tradição de uso. Atualmente, 

suas propriedades estão sendo avaliadas cientificamente para o uso em indústrias 

farmacêuticas. Isso se deve à presença de mono e sesquiterpenos e de fenilpropanóides 

(metabólitos relacionados às atividades organolépticas dos vegetais), além de 

fenilpropanóides, acrescidos de moléculas menores, como álcoois, ésteres, aldeídos e cetonas 

de cadeia curta que fazem dos óleos essenciais matérias-primas de grande importância atual, 

não só para as indústrias farmacêuticas, mas também para as indústrias cosméticas e 

alimentícias. (BIZZO et al, 2009). 

No Brasil, diversas espécies providas de óleo essencial têm sido utilizadas por 

comunidades tradicionais em áreas rurais e isso vem se perpetuando na cultura brasileira. 

Mas o uso das propriedades das plantas não se restringe somente à área rural, encontrando 

no meio urbano o espaço para a comercialização das plantas ditas como medicinais, através 

dos mercados livres das cidades (ALBUQUERQUE, 1997; SANTOS et al, 2014).  

Dentre elas, 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 (CHAVES & 

REINHARD, 2003; SANTOS et al, 2013). Pesquisas comprovam sua atividade anti-

inflamatória, antinociceptiva e gastroprotetora (AMARAL, 2004; OLIVEIRA, 2008). As 

plantas de gênero Croton possuem teores de óleo essencial que podem variar de 0,5% para 

3,15% no seu rendimento quando são extraídos das várias partes da planta (ANGÉLICO et al., 

2011; SANTOS et al. 2014), e suas colorações variam entre o amarelo claro e azul. Já é 

constatado que Croton sonderianus é rica em monoterpenos e sesquiterpenos, tendo como 

alguns dos componentes o eucaliptol, o ß-cariofileno, germacreno-D, D-limoneno, o α-pineno 

(DOURADO et al., 2005; ANGÉLICO et al., 2011). Os componentes majoritários variam na 

literatura, e isso se deve à época, o horário e o local de coleta, porém, fazendo uma intersecção 

entre os artigos observados, constata-se que o cariofileno apresenta-se como o constituinte 

majoritário mais presente na literatura.  

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 (DOURADO & SILVEIRA, 2005). Já o 

óleo essencial das folhas, obtido por técnica de arraste a vapor, apresenta inibição do 

crescimento de Staphylococcus aureus, avaliado pela técnica de Difusão Cavidade Placa em 

Ágar e Microdiluição em caldo (BERTINI et al, 2005).  

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 marjoritariedade do composto e no rendimento do óleo, como a 

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).   

Diante do exposto, o presente trabalho teve como objetivo analisar a influência do horário 

de coleta e tempo de secagem nas características químicas, no efeito antimicrobiano, no 
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rendimento e no índice de refração do óleo essencial do marmeleiro-preto, extraído de suas 

folhas através do processo de hidrodestilação. 

  

MATERIAL E MÉTODOS 

A planta foi coletada no município de Serra Talhada-PE nos seguintes horários: 8, 11, 14 

e 17h. E a identificação botânica realizada no Herbário Sérgio Tavares do Departamento de 

Ciências Florestais da Universidade Federal Rural de Pernambuco, pela Drª Angela Maria de 

Miranda Freitas, catalogada com o nome de Croton blanchetianus Baill, com número de 

tombamento HST 21123. Também foi realizado o tempo de secagem (9 tempos de secagem – 

16 dias e para cada dia 4 amostras). Para o sistema de extração por arraste a vapor utilizou-se 

uma manta aquecedora, um balão de fundo redondo de 5L, um separador de óleo graduado 

(tubo Dean-Stark), um condensador tipo bolas, além de um sistema de refrigeração de água 

para o condensador. O tempo de extração foi de 1h50min e os óleos (correspondentes aos 

diferentes horários de coleta) obtidos foram recolhidos e submetidos à refrigeração até o 

momento das análises (CG-MS) (SANTOS et al., 2015). 

Os teores e os rendimentos dos óleos essenciais extraídos foram submetidos à análise 

estatística de dados e submetidos ao teste de Tukey com 95% de confiança, ou seja, 5% de 

probabilidade (P < 0,05). 

Determinação da Atividade Antibacteriana in vitro 

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. Este método informa se o microrganismo é sensível ou resistente a um determinado 

antibiótico ou quimioterápico numa concentração conhecida. Foram utilizados discos de 

controle comerciais para o teste padrão antimicrobiano. Os microrganismos teste foram: 

Pseudomonas aeruginosa (ATCC 3027), Staphylococcus aureus (ATCC 6538), Escherichia coli 

(ATCC 8739) e Salmonella enterica (CEFAR 5004). E as concentrações testadas do óleo foram 

10%, 50%, 90% e óleo puro. Os antibióticos padrões utilizados foram à penicilina e 

gentamicina. 

Determinação do índice de refração 

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). 

Cromatografia CG-MS 

A cromatografia gasosa acoplada a espectrômetro de massas (CG-MS) foi desenvolvida 

em um Finnigan GCQ Mat tipo quadrupolo-ion trap operando com 70 eV de energia de 

ionização com uma coluna capilar DB5 (25m x 0,32mm x 0,52m). As condições de 

programação foram: 0min a 60oC, variando 10oC/min até 275oC, aguardando 30 min. A 

temperatura do injetor de 250oC e o gás de arraste o hélio. A identificação de cada 

componente químico foi realizada pela comparação de seus espectros de massa com aqueles 

armazenados no banco de dados da biblioteca Wiley/NBS e com outros dados publicados na 

literatura (Adams, 2007). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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Teores e rendimentos do óleo essencial 

Os óleos essenciais das dezesseis amostras (quatro amostras por horário de coleta) das 

partes aéreas de Croton blanchetianus foram extraídos com êxito. Todas as extrações foram 

realizadas em doze dias. Observou-se que, utilizando-se de mesmas quantidades de massa, os 

rendimentos dos óleos foram bastante variados, oscilando entre 0,9 mL e 2,2 mL nos 

diferentes horários de coleta (8h, 11h, 14h e 17h), como pode ser observado na Tabela 1.  

 

Tabela 3 – Rendimento e teor de óleo essencial de C. sonderianus presente em cada amostra 

de 50g colhidas nos horários de 8h, 11h, 14h e 17h. IFPE, 2015 

HORÁRIO DE 

COLETA 

AMOSTRA 

(150g) 

VOLUME DE 

ÓLEO (mL) 

MÉDIA 

VOLUME 

mL 

TEOR 

(%v/m) 

MÉDIA DO 

TEOR (%) 

8h00min 

N º1 1,6 

1,600a,b 

1,07 

1,0700a,b 
N º2 1,6 1,07 

N º3 1,6 1,07 

N º4 1,6 1,07 

11h00min 

N º1 1,4 

1,325b 

0,93 

0,8825b 
N º2 1,3 0,87 

N º3 1,4 0,93 

N º4 1,2 0,80 

14h00min 

N º1 1,6 

1,900a 

1,07 

1,2675a 
N º2 1,7 1,13 

N º3 2,1 1,40 

N º4 2,2 1,47 

17h00min 

N º1 1,8 

1,325b 

1.20 

0,8825b 
N º2 1,4 0,93 

N º3 0,9 0,60 

N º4 1,2 0,80 
Médias seguidas da mesma letra, na vertical, não diferem entre si a 5%, segundo teste de Turkey. 

 

A partir disso, confirma-se que o marmeleiro-preto produz mais óleo num dado 

momento do dia, que, após os resultados interpretados, seria aquele às 14h. As massas 

colhidas nesse horário apresentaram média de rendimento de óleo igual a 1,27%, tendo o 

maior rendimento apresentado o valor de 1,47%. Portanto, esse seria, aparentemente, o 

período do dia no qual a planta possui uma maior atividade metabólica, diferente dos horários 

de 8h e 17h, que apresentaram menores rendimentos e, portanto, conclui-se que a planta 

tem uma menor atividade metabólica nesses dois últimos horários. 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), e 

dentro das variáveis quando considerada somente o rendimento do óleo extraído das folhas, 

os quais podem ser observados na literatura com grandes variações, encontradas desde 0,2% 

até 1,5% (CHAVES &REINHARD, 2003; DOURADO & SILVEIRA, 2005).   

Os valores indicados na Tabela 1 foram analisados estatisticamente utilizando-se do 

teste de Turkey com 95% de confiança. A análise estatística do volume demonstrou diferença 
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significativa de 5% dos volumes de 14h para os volumes correspondentes aos horários 11h e 

17h. O mesmo aconteceu com a análise estatística do teor: aquele correspondente ao horário 

de 14h apresentou diferença significativa de 5% em relação aos horários de 11h e 17h. O 

horário de 8h, por sua vez, não difere do das 14h e também é semelhante aos horários de 11h 

e 17h. 

Observou-se também que o óleo extraído possui uma coloração variando de um 

amarelo mais claro para um amarelo-ouro, dependendo do horário de coleta da planta. 

Geralmente a coloração dos óleos essenciais é atribuída à presença de fenilpropanóides. 

Com relação ao tempo de secagem observou-se que o tempo de 16 dias obteve o maior 

teor de óleo (1,75%), e o menor teor (1,3%) referente à amostra no primeiro dia. A análise 

estatística não demonstrou diferença significativa entre os valores.  
 

Determinação da atividade antimicrobiana in vitro 

Todas as amostras de óleo essencial extraídos foram submetidas a testes de inibição 

bacteriana. Os testes antimicrobianos apresentaram resultados com halos de inibição apenas  

para a bactéria Staphylococcus aureus (ATCC 6538), não apresentando halos de inibição para 

Pseudomonas aeruginosa (ATCC 3027), Escherichia coli (ATCC 8739) e Salmonella enterica 

(CEFAR 5004). Isso confirma o que foi observado por Bertini (2005). Segundo a literatura, o 

óleo essencial de C. blanchetianus, submetido a testes distintos (Difusão Cavidade Placa em 

Ágar e Microdiluição em caldo), não inibe o crescimento de P . aeruginosa e E. coli. Tais 

bactérias, juntamente com a S. enterica são gram-negativas, diferentemente daquela sensível 

ao óleo essencial da planta, que é gram-positiva. Presume-se que, as bactérias gram-negativas 

são mais resistentes à atividade do óleo essencial devido a sua capa proteica “extra” em 

relação às gram-positivas. Na literatura, encontra-se inibição do crescimento das populações 

de tais bactérias somente com o extrato hexânico da planta em questão (DOURADO & 

SILVEIRA, 2005). 

 Os óleos essenciais submetidos às diluições de 10% e 50% não apresentaram halos de 

inibição para a bactéria, porém o diluído a 90% e a amostra pura apresentaram halos de 

inibição, variando o valor de acordo com o horário de coleta da planta. Os halos variam de 7 

mm a 15±6 mm, sendo o óleo correspondente ao horário de 17h aquele que apresentou maior 

atividade. Neste, a diluição a 90% apresentou maior halo de inibição do que o óleo puro. 

Horários de 8h e 11h apresentaram resultados iguais e o horário de 14h apresentou valor 

intermediário. 

Determinação do índice de refração 

Propriedades físico-químicas, tais como índice de refração, solubilidade em solventes 

orgânicos, densidade e rotação óptica são parâmetros utilizados para o controle de qualidade 

dos óleos essenciais. Na Tabela 2 estão apresentados os resultados obtidos do índice de 

refração dos óleos essenciais de acordo com o horário de coleta da planta.  
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Tabela 2 – Horário de coleta e sua relação com o índice de refração do óleo essencial de C. 

blanchetianus 

Horários de coleta Índices de Refração 

8h 1,4949 

11h 1,4961 

14h 1,4959 

17h 1,5011 

 

O índice de refração é dependente do conteúdo total de monoterpenos e seus derivados 

oxigenados e auxilia no reconhecimento de falsificações (TEWARI & VIRMANI, 1987 apud ATTI-

SANTOS et al., 2004). Sabendo-se disso, considera-se a possibilidade do óleo essencial da 

planta às 17h apresentar uma quantidade desses compostos diferente das demais amostras, 

devido ao seu maior índice de refração. Tal hipótese é reforçada pelo fato de seu óleo 

apresentar uma coloração mais intensa se comparado aos demais, o que pode apontar uma 

composição química qualitativa ou quantitativa diferente dos óleos provenientes de vegetais 

colhidos nos outros horários. 

Ao analisar o CG-MS observou-se que no horário de coleta 11h, a substância Eucaliptol 

apresentou maior índice de similaridade (93,2%) com tempo de retenção de 7,69. Esta mesma 

substância no tempo de secagem 12 dias possuiu índice de similaridade de (91,6%) comparada 

à biblioteca Wiley/NBS e com outros dados publicados na literatura (Adams, 2007). As demais 

substâncias encontradas ainda faltam ser confirmadas e comparadas com a biblioteca, pois 

ocorreu divergência no índice de similaridade.  

 

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. 

O tempo de secagem que forneceu uma maior média de teor foi o tempo de secagem 

16 dias. É possível, dizer, que isso aconteceu devido à redução significativa da atividade de 

água dos produtos in natura. 

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: O objetivo deste trabalho foi promover a interdisciplinaridade entre Matemática e 

Algoritmos, disciplinas que geralmente têm um alto índice de reprovação, que é um dos 

principais motivos de evasão das instituições que ofertam ensino técnico e/ou superior. A 

ferramenta proposta aqui foi especificamente para apresentar o algoritmo de Gauss-Jordan para 

inversão de Matrizes Quadradas de qualquer ordem e, a partir dele, extrair resultados úteis para 

a Álgebra Linear, como: obter a Matriz Inversa, a resolução de Sistemas Lineares e classificá-

los em SP ou SI, a finalmente a obtenção do determinante de uma Matriz por triangulação. O 

presente artigo traz uma explicação sucinta dos algoritmos em linguagem matemática, extraídos 

de livros que são referência no aprendizado de Álgebra Linear, e os resultados obtidos com uma 

implementação desses algoritmos em linguagem C, inspirando assim, em trabalhos futuros,  

desenvolver uma ferramenta computacional didática para a aplicação da Álgebra Linear em 

matrizes de ordens quaisquer e, particularmente, em matrizes de ordens maiores que 3, onde as 

técnicas manuais de resolução demandam muito tempo. 

 

Palavras–chave: determinantes, escalonamento, hermitiana, matrizes, sistemas lineares 

 

INTERDISCIPLINARITY BETWEEN IT COURSES AND MATHEMATICS USING 
GAUSS-JORDAN ALGORITHM IMPLEMENTED IN LANGUAGE COMPUTER FOR 
PRACTICING LINEAR ALGEBRA 

 

ABSTRACT: The objective was to promote interdisciplinarity between mathematics and 
algorithms, disciplines which usually have a high failure rate, which is one of the main reasons 
to evasion of institutions that offer technical education and/or university. The tool proposed 
here is specifically to present the Gauss-Jordan algorithm to reverse Square matrices of any 
order and, from it, extract useful results for linear algebra, such as: get the inverse matrix, the 
resolution of Linear Systems and rank them in PS or IS, finally obtaining a matrix determinant 
using triangulation technique. This article provides a brief explanation of the algorithms in 
mathematical language, drawn from books that are reference in learning linear algebra, and 
the results obtained with the implementation of these algorithms in C language, so inspiring, 
in future work, to develop an educational software tool for the application of Linear Algebra 
in arrays of any orders and particularly in arrays with larger orders than 3, where the 
resolution of manual techniques require long time. 
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INTRODUÇÃO 

Sistemas lineares são frequentes em problemas tanto do Ensino Médio quanto em cursos 

superiores, na disciplina de Matemática e afins. Há vários métodos de solucionar um sistema 

linear, dentre eles o método de substituição e eliminação (LIPSCHUTZ, 2004). No entanto, 

para sistemas com mais de três variáveis, esses métodos tornam-se trabalhosos (BOLDRINI, 

1980). 

Assim, é importante lançar mão de algoritmos que utilizem Álgebra das Matrizes 

(LIPSCHUTZ, 2004). O Algoritmo de Eliminação de Gauss (AEG) (BOLDRINI, 1980; 

LIPSCHUTZ, 2004; PATRÍCIO, 2006), também chamado de escalonamento, resolve o 

problema parcialmente, pois ainda depende do método da substituição, caso o sistema seja SPD. 

O Algoritmo de Gauss-Jordan retorna como resultado a matriz hermitiana equivalente, cujas 

propriedades levam à matriz inversa, caso a parte incompleta da hermitiana seja igual a In 

(Matriz identidade de ordem n), ou à indicação de que a matriz não é invertível, se a 

característica da hermitiana seja menor que a característica da matriz original submetida ao 

algoritmo. 

Considerando a aplicação em Sistemas Lineares, é possível adaptar o algoritmo de Gauss-

Jordan para encontrar imediatamente a solução de um Sistema Linear SPD (Sistema Possível 

Determinado), ou indicar se o sistema é SPI (Sistema Possível Indeterminado) ou SI (Sistema 

Indeterminado). 

O algoritmo de Gauss-Jordan torna-se mais fácil de entender pela prontidão com que 

fornece as respostas desejadas, ou seja, torna-se mais didático de se apresentar que o AEG. No 

entanto, Gauss-Jordan é menos eficiente em termos computacionais que o escalonamento. A 

preocupação, no entanto, não é com a complexidade computacional, mas com a aplicação do 

algoritmo e suas variantes na solução de sistemas lineares, determinantes e inversão de 

matrizes, tornando o aplicativo uma ferramenta computacional didática de acordo com as TICs 

(Tecnologias da Informação e Comunicação). 

O objetivo proposto é desenvolver uma ferramenta computacional didática, de acordo 

com as TICs, para ensino de Álgebra Linear em cursos da área de TI, desenvolvendo o trabalho 

inicial, que foi investigativo (MILAGRES et.al., 2013). 

Desta forma, o presente trabalho será apresentado na seguinte estrutura: no capítulo de 

material e métodos, um resumo sucinto para apresentar os conceitos de álgebra das matrizes 

que serão úteis para se aplicar o algoritmo de Gauss-Jordan; em seguida, um descrição resumida 

referente a cada problema que se deseja resolver: inversão de matrizes, resolução de sistemas 

lineares e cálculo do determinante por triangulação da matriz, todos com suas respectivas 

propostas de pseudocódigo (BOLDRINI, 1980; LIPSCHUTZ, 2004) para futuras 

implementações em versões melhorada e em linguagens mais atuais, com Java. No capítulo 

referente aos resultados, consolidando a interdisciplinaridade da Matemática com a 

Computação, descreveremos os resultados preliminares, focando na apresentação de exemplos. 

Finalmente, no capítulo referente à conclusão pessoal dos autores, dissertaremos sobre as 

impressões do que o trabalho se propôs a mostrar e suas respectivas ideias para implementações 

e criação de ferramentas didáticas aplicadas ao ensino de Álgebra Linear voltada para cursos 

da área de TI. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

Os materiais utilizados para desenvolver o trabalho foram basicamente os softwares de 

programação de computadores, como o Code Blocks®, e os computadores do IFMS. Quanto 

aos métodos, eles envolvem fundamentação teórica (a) e as problematizações e seus respectivos 

pseudocódigos (b). 

a. Fundamentação teórica 

Considere o conhecimento básico sobre matrizes e suas estruturas (elementos, linhas, 

colunas). Para adequar o conteúdo proposto nesse projeto, partiremos do princípio que o leitor 

já tenha esse conhecimento prévio. 

Uma matriz é escalonada, ou está na forma de Echelon, quando obedece às seguintes 

condições (LIPSCHUTZ, 2004): 

1) Todas as linhas nulas, caso existam, terminam nas últimas posições (considerando uma 

ordenação de cima para baixo). 

2) Cada primeiro valor não nulo de uma linha está à direita do primeiro valor não nulo da 

linha acima. 

Esses primeiros valores não nulos são chamados de pivôs. Eles são muito importantes 

para determinar uma matriz equivalente na forma de Echelon relativa a uma matriz qualquer. 

 

 
Figura 1. Matriz na forma de 

Echelon, com pivôs em destaque.  

 

 

Uma matriz está na forma canônica de Hermite quando obedece às seguintes condições 

(PATRÍCIO, 2006): 

1) Todas as linhas nulas, caso existam, terminam nas últimas posições (considerando uma 

ordenação de cima para baixo). 

2) Cada primeiro valor não nulo de uma linha (pivô) está à direita do primeiro valor não 

nulo da linha acima. 

3) Todos os pivôs são iguais a 1. 

4) Todos os outros elementos da coluna do pivô são nulos. 

 

 
Figura 2. Matriz hermitiana 

obtida da matriz da figura 1. 

 

b. Problematizações e pseudocódigos 

i. Algoritmo de Gauss-Jordan e a inversão de Matrizes 
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Conforme consta em (PATRÍCIO, 2006), o Algoritmo de Gauss-Jordan resolve 

completamente o problema de encontrar as soluções de um sistema linear SPD. O resultado da 

aplicação do AGJ e uma matriz qualquer é a forma canônica. 

Sua descrição, passo-a-passo, é a seguinte (LIPSCHUTZ, 2004): 

Seja a matriz A: 

 
Figura 3. Matriz A de m linhas e n 

colunas. 

 

1) Ida: Consiste em encontrar a matriz equivalente a A, só que escalonada. 

Passo 1: Organiza-se as linhas de forma que, quanto mais acima, o pivô de cada linha 

esteja na mesma coluna ou mais à esquerda que o pivô da linha de baixo. 

Passo 2: Seja aij o primeiro pivô. Para “zerar” o próximo elemento não nulo desta j-ésima 

coluna (seja a(i + k)j), faz-se a seguinte operação linear: 

 
O coeficiente fracionário da linha i serve para tornar o elemento a(i + k)j nulo. Vamos 

chama-lo de fator. 

Passo 3: Repete-se os passos 1 e 2 até que todos os elementos abaixo do pivô da primeira 

coluna que contém um pivô sejam nulos. 

Passo 4: Para a próxima coluna, repita os passos 1 a 3. O pivô deve estar pelo menos uma 

linha abaixo do pivô anterior. Observe que, para cada nova coluna, o algoritmo da ida será 

aplicado em uma submatriz de dimensões menores que a aplicação na coluna anterior. Ao final 

desse processo, obteremos a matriz na forma de Echelon equivalente à matriz dada. 

2) Volta: Consiste em encontrar a hermitiana canônica de A, a partir da sua forma 

escalonada. 

O algoritmo da volta é bastante similar ao da ida, invertendo-se o sentido do 

escalonamento. Além do que, o passo 1 não precisaria mais ser feito, uma vez que a matriz 

escalona já está organizada para anulação dos elementos acima do pivô. No lugar disso, o passo 

1 irá transformar os pivôs no número 1. Ou seja, vamos de baixo para cima. Pequenas 

adaptações precisarão ser feitas: 

Passo 1: Cada pivô passará a valer 1, multiplicando-se sua linha equivalente pelo inverso 

do referido pivô. 

Passo 2: Seja aij o primeiro pivô. Para “zerar” o próximo elemento não nulo desta j-ésima 

coluna (seja a(i - k)j), faz-se a seguinte operação linear: 

 
O termo serve para tornar o elemento a(i - k)j nulo. Vamos chama-lo de fator. Nota: como 

o pivô passará a valer 1, o fator é simplificado para - a(i - k)j. 

 Passo 3: Repete-se os passos 1 e 2 até que todos os elementos acima do pivô da última 

coluna à direita que contém um pivô sejam nulos. 

Passo 4: Para a próxima coluna à esquerda, repita os passos 1 a 3. O pivô deve estar pelo 

menos uma linha acima do pivô anterior. Observe que, para cada nova coluna, o algoritmo da 
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ida será aplicado em uma submatriz de dimensões menores que a aplicação na coluna anterior. 

Ao final desse processo, obteremos a matriz na forma canônica equivalente à matriz dada. 

ii. Solução de Sistemas de Equações Lineares 

Os sistemas lineares podem ser do tipo SPD (Sistema Possível Determinado), quando há 

uma única n-upla (r1, r2, ..., rn) como solução, SPI (Sistema Possível Indeterminado), quando 

há uma infinidade de n-uplas k(r1, r2, ..., rn), k pertence ao conjuntos dos números reais, como 

solução do sistema, e SI (Sistema Indeterminado) quando o sistema não tem solução. 

Podemos representar um sistema linear de forma matricial. Notando que 

 
Figura 4. Um sistema linear de m equações e n variáveis e sua equivalência na forma 

matricial. 

 

Podemos manipular essa equação de diversas formas. A proposta nesse trabalho é adaptar 

o modelo do AGJ à resolução de sistemas lineares, considerando sua forma matricial, juntando 

a matriz de coeficientes das variáveis, aij, 0 < i < m + 1, 0 < j < n + 1, com o vetor coluna B, de 

resultados – ou termos independentes – de cada equação linear envolvida no sistema. 

 
Figura 5. Adaptação do AGJ 

para sistemas lineares. 

 

Assim, após a aplicação do AGJ, teremos a matriz quadrada hermitiana, à esquerda, e as 

respostas à direita, caso o sistema seja SPD. No caso de o sistema ser SPI ou SI, o algoritmo de 

Gauss-Jordan não traz vantagens para a programação, então para essa análise classificatória 

utilizamos a Regra de Crammer. 

iii. Determinante por triangulação 

Em LIPSCHUTZ (2004), o teorema 8.2 (iii) afirma que, se A é uma matriz triangular, 

então seu determinante é dado pela multiplicação dos elementos aii, ou seja, dos elementos da 

diagonal principal. Ora, uma matriz triangular é um subtipo de uma matriz escalonada, ou na 

forma de Echelon. Podemos obter a matriz triangular equivalente pelo AEG.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados serão apresentados em forma de exemplos. Vamos apresentar um para cada 

problematização sugerida anteriormente: 

i. Algoritmo de Gauss-Jordan e a inversão de Matrizes 
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Calcule a inversa de A = 

























3335

0011

4121

2232

: 

O programa retorna a matriz inversa, em formato decimal separado por pontos (Sistema 

Britânico, default da IDE), com precisão de três casas decimais (parametrizado no código-

fonte). 
[-0.818   1.09  3        0.909     ] 

[-0.818   1.09  4        0.909 ] 

[1.55     -1.73 -5       -1.27    ] 

[1        -1    -4       -1  ] 

ii. Solução de Sistemas de Equações Lineares 

Resolva o sistema S = 














0

3235

12

zyx

zyx

zyx

 : 

O programa retorna a matriz “concatenada” do sistema linear, mostrando que à esquerda 

se formou a matriz identidade (e o sistema é SPD). 
Sistema resolvido: 

[1      0       0       -1      ] 

[0      1       0       0       ] 

[0      0       1       1       ] 

x_1 = -1 

x_2 = 0 

x_3 = 1 

 

 

iii. Determinante por triangulação 

Calcule o determinante de D = 























3432

4520

2201

3212

 : 

O programa retorna a matriz triangular cujo determinante é igual ao da matriz D. 
[2      1       2       3       ] 

[0      0.5     3       -0.5    ] 

[0      0       -7      6       ] 

[0      0       0       -11.4   ] 

Pressione qualquer tecla para continuar... 

det(A) = 80 

Os resultados podem facilmente ser comprovados a partir da Álgebra Linear. 

 

 

CONCLUSÕES 

O cálculo realizado pelos programas, por si só, os tornam ferramentas computacionais 

didáticas importantes para o estudo de Álgebra Linear. No entanto, os passos intermediários 

citados nos pseudocódigos acima são mostrados na tela a cada pedido de “pressionar tecla”: 
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Figura 6. Trechos do programa DetTriang sendo executado com uma matriz 

quadrada de ordem 3. 

 

Dessa forma, apesar da interface gráfica simples, os softwares, com a ajuda do docente, 

tornam-se ferramentas de aprendizagem nos moldes das TICs. Os softwares desenvolvidos 

(InvMatr, SistLin e DetTriang), que utilizam em sua composição os algoritmos de Álgebra 

Linear aqui trabalhados, estão disponíveis online para livre utilização. 
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RESUMO: O sistema de transmissão de energia elétrica possui restrições quanto ao uso de 

áreas adjacentes as torres e aos cabos de linhas de transmissão de energia devido à alta-

tensão e o campo eletromagnético que possuem. Apesar das restrições serem instituídas por 

lei, é crescente o número de ocupações irregulares. A identificação dessas áreas com conflitos 

de utilização pode ser facilitada pelas geotecnologias. O objetivo desse trabalho foi verificar a 

regularidade das faixas de segurança de linhas de transmissão em duas localidades (L1 e L2) 

do município de Garanhuns, utilizando técnicas de geoprocessamento. Os elementos 

avaliados no trabalho (linhas de transmissão, ocupações urbanas e demais formas de uso do 

solo) foram vetorizados no Google Earth PRO e importados para o TerraView. Foram criados 

buffers em torno das linhas de transmissão, referentes às faixas de segurança, para verificar 

irregularidades nas e os possíveis riscos decorrentes dessa ocupação. Em L2, um trecho do 

condomínio Cidade das Flores encontra-se dentro da faixa de segurança, o que pode 

representar risco aos moradores. Em ambas as localidades, o uso predominante da faixa de 

segurança é a pecuária extensiva. 

Palavras–chave: faixas de servidão; ocupação irregular; risco 

 

 

RESEARCH ON SAFETY TRACK POWER TRANSMISSION LINES USING 

GEOPROCESSING TECHNIQUES. 
 

ABSTRACT: The electricity transmission system has restrictions on the use of adjacent areas 

the towers and cables of power transmission lines due to high-voltage and electromagnetic 

field they own. Despite the restrictions be imposed by law, it is increasing the number of 

irregular occupations. Identifying these areas use conflicts can be facilitated by 

geotechnology. The aim of this study was to verify the regularity of transmission lines of safety 

strips in two locations (L1 and L2) of the municipality of Garanhuns, using geoprocessing 

techniques. The elements evaluated in work (transmission lines, urban occupations and other 

forms of land use) were vectorized in Google Earth Pro and imported into TerraView. Buffers 

were created around the transmission lines, referring to the safety strips to check the 

irregularities and the possible risks arising from such occupation. L2, a Flower City 
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condominium stretch is within the safe range, which may pose a risk to residents. In both 

locations, the predominant use of the safe range is extensive livestock farming. 

KEYWORDS: range easements; irregular occupation; risk 

 

INTRODUÇÃO 

O Brasil é um país com uma grande extensão de área e para suprir a demanda de energia 

elétrica é necessário portar não somente de fontes energéticas como também de sistemas de 

transmissão que transporte essa energia desde a fonte, ou seja, local da sua geração até o 

consumidor final, mesmo em áreas de acesso limitado. De acordo com Schmidt & Lima (2004), 

nas últimas décadas “o consumo total de energia elétrica passou de 18.346 GWh em 1960 para 

304.634 GWh em 2000, o que representa uma taxa de crescimento média anual no período de 

7,35%. ” Atualmente esses números só crescem com a chegada de outras fontes de energia e o 

aumento populacional. 

A matriz energética brasileira tem mais de 80% de sua capacidade de gerar energia 

provenientes de hidrelétricas localizadas em diferentes regiões e ligadas por extensas linhas de 

transmissão e complementada por usinas termelétricas convencionais e nucleares. 

Com a crescente demanda de energia elétrica no país, houve também a necessidade da 

construção de linhas de transmissão de energia cada vez mais extensas, para que essa energia 

seja importada de algumas regiões para outros longos caminhos são percorridos. Com o intuito 

de atender as necessidades da população, evitando o desabastecimento, as concessionárias de 

energia, de acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), seguem os 

parâmetros exigidos para cálculos da área de servidão descritos na NBR 5422. 

No cenário nacional, a energia gerada nas usinas hidrelétricas, termoelétricas, eólicas, 

entre outras, são interligadas através das Linhas de Transmissão de energia elétrica (LT’s). Para 

o bom funcionamento das LT’s, algumas medidas devem ser tomadas, como por exemplo 

podemos citar: inspeções preventivas, manutenção de estruturas, cabos, isoladores, 

fundações, inspeção dos equipamentos das subestações, além das manutenções 

emergenciais ou corretivas por ocorrências dessas e de outras naturezas. 

O sistema de fornecimento de energia de Pernambuco trilha seu caminho a partir da 

cachoeira de Paulo Afonso, um desnível natural de 80 metros no rio São Francisco, onde 

proveniente das quedas d’águas se obtém a geração de energia que alimenta o complexo Paulo 

Afonso, que é composto pelas usinas de Paulo Afonso I, II, III IV e Apolônio Sales (Moxotó). 

Esse complexo tem uma produção de 4 milhões, 279 mil e 600 kW. Esta rede de energia é 

formada por linhas de transmissão de corrente alternada operando nas tensões de 500, 230, 138 
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e 69 kV. Seu sistema de transmissão interliga as usinas hidrelétricas aos principais centros de 

carga dos estados e une a região aos sistemas de todo Brasil. A Chesf possui 119 subestações, 

sendo 15 elevadoras de tensão, 95 abaixadoras de tensão e 9 seccionadoras, com capacidade de 

transformação de mais de 53500 MVA. Além dessas, a Chesf é acessante de 9 subestações de 

propriedade de terceiros. (Dados da Chesf de 31/03/2016) .  

A energia é distribuída aos consumidores, em diferentes tensões (voltagens). Quanto 

maior a tensão, maior é a área reservada para faixa de segurança (Figura 1). Essa faixa de 

segurança, chamada também de faixa de servidão, é a área abaixo da LT onde a ocupação do 

solo ou terreno é restrita. Essa restrição se dá pelo principal motivo que é a segurança da 

população, além de garantir o acesso das equipes das concessionárias de energia, para 

executarem inspeções preventivas, manutenções, entre outros serviços, que visam garantir o 

bom funcionamento do conjunto de equipamentos que compõem as LT’s (CUCCO, et al., 

2007). 

 

 

Figura 1: Ilustração das tensões e suas respectivas distâncias destinadas à faixa de segurança. 

 

A Faixa de Servidão trata-se de uma faixa de segurança ao longo do eixo da LT, onde há 

restrições ao uso e ocupações da terra e que em função da existência de campos elétricos e 

magnéticos podem trazer riscos à segurança da população.  A construção das linhas de 

transmissão, em lugares que tenham atividades humanas próximas, pode causar diretamente 

ou indiretamente riscos à segurança, saúde, bem-estar das pessoas. 

A falta de controle e de uma gestão efetiva, pautada em cartografia adequada, com 

profissionais preparados, favorece a ocorrência de edificações em locais impróprios e que por 



 

1236 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos         Ciências Exatas e da Terra 

isso, podem muitas vezes resultar em danos tanto para a sociedade - que se utiliza do espaço 

irregular - quanto para o meio ambiente, que sofre com ações antrópicas em áreas sensíveis.  

A identificação dessas áreas com conflitos de utilização pode ser facilitada pelas 

geotecnologias. Segundo Saquet (2009), com o desenvolvimento simultâneo da tecnologia de 

informática na segunda metade do século passado, tornou-se possível armazenar e 

representar tais informações em ambiente computacional, abrindo espaço para o 

aparecimento do Geoprocessamento.  

Nesse sentido, Câmara & Davis (2003, p.1) destacam que:  

“O termo Geoprocessamento denota a disciplina do conhecimento que utiliza 

técnicas matemáticas e computacionais para o tratamento da informação geográfica 

e que vem influenciando de maneira crescente as áreas de cartografia, análise de 

Recursos Naturais, Transportes, Comunicações, Energia e Planejamento Urbano e 

Regional. ” 

Essa tecnologia é amplamente assessorada pelas informações sobre fenômenos ou 

objetos observados através de sistemas sensores. As informações obtidas de imagens de 

satélites dão subsídios a órgãos de planejamento para uso sustentável, e gestão racional, dos 

ambientes urbanos e rurais 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

A análise quanto à manutenção das faixas de segurança das LT's foi realizada em duas 

localidades distintas: L1 (município de Garanhuns) e L2 (limite Garanhuns/São João). Foram 

avaliadas a situação quanto à ocupação nas proximidades de três linhas de transmissão 

específicas (uma de 230kV e duas 500kV) que atravessam os municípios com destino a 

subestação de Angelim. 

Nessas localidades, foram criados polígonos identificando as formas de ocupação, sendo 

para a L1: trecho de ocupação urbana (parte do Bairro COHAB 2) + Área sem Ocupação 

Urbana, e na L2: trecho de ocupação urbana (loteamento Cidade das Flores e outros 

empreendimentos imobiliários) + Área sem Ocupação Urbana. 

Para identificação e delimitação das LT's, bem como das ocupações existente em suas 

proximidades, foram utilizadas técnicas de geoprocessamento como a vetorização dos 

elementos com o auxílio do Google Earth PRO (Figuras 2).  
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Figura 2: Delimitação de quadras utilizando a ferramenta “Polígono” (A), e delimitação das 

Linhas de Transmissão utilizando a ferramenta “Caminho” (B), do Google Earth PRO. 

 

As imagens acessadas pelo Google Earth PRO datam de 23/09/2013. Essa deficiência 

temporal exigiu uma detalhada verificação de campo das informações, com a proposta de 

identificação de novos elementos. 

Para validar as informações obtidas no programa, foram realizadas visitas à área de 

estudo, permitindo verificar os usos atuais predominantes (áreas de plantio e criação de animais, 

próximas ou dentro da faixa; a ocupação urbana e a proximidade de moradia; o tipo de 

vegetação existente no local de estudo, etc.) e a coleta de informações sobre localização de 

elementos possíveis de não serem verificados nas imagens disponibilizadas pelo programa, 

delimitados com o auxílio do aplicativo C7 GPS Dados (desenvolvido pela equipe do 

Laboratório de Geomática do Departamento de Engenharia Rural - Centro de Ciências Rurais 

da Universidade Federal de Santa Maria) substituindo a utilização do GPS convencional.  

Os elementos vetorizados foram agrupados e importados para o programa TerraView 

4.2.2, onde foi realizado a criação de Buffers em torno das linhas de transmissão. Essas áreas 

de influência foram criadas com base nos critérios estabelecidos pelas normas especificas, as 

quais estabelecem a distância mínima em torno de cada linha, variável em função da capacidade 

nominal de transmissão de cada uma delas, sendo 25,0 metros para a linha de 230kv e 32,5m 

para as linhas de 500kv, a partir do cabo central. 

Adicionalmente, foi realizado um estudo sobre as normas e legislação pertinentes as 

formas de gerenciamento e limitações quanto ao uso das faixas de segurança, determinadas 

pelas concessionárias e órgãos reguladores. Todos os recursos utilizados nesta pesquisa foram 

obtidos gratuitamente. 

 

B A 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As linhas de transmissão foram vetorizadas e seu traçado projetado desde a subestação 

do município de Angelim até a área urbana do município de Garanhuns passando também 

pelo município de São João. Essa vetorização foi realizada para evidenciar os elementos com 

limites facilmente identificáveis nas imagens do Google Earth PRO (Figura 3). 

 

 

Figura 3: Elementos vetorizados na localidade L1 (A) e localidade L2 (B). IFPE, 2016. 

 

A geração dos Buffers permitiu identificar se havia manutenção ou não da faixa de 

segurança das linhas de transmissão nos locais avaliados.  

Para L1, na área de ocupação urbana, não foi verificada irregularidades ao longo de 

quase toda extensão do trecho avaliado, com exceção de um ponto específico onde se verifica 

sobreposição entre o buffer gerado para a linha de 230kV (25 metros) e um trecho da estrada 

e parte de uma quadra do bairro.  

Outro ponto importante observado nessa localidade foi a proximidade entre a linha de 

transmissão a uma estrada vicinal. A altura da linha de transmissão nesse local pode 

representar algum risco para quem trafega por essa via (Figura 4). 

  

A 
B 
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Figura 4: Linha de 230 kV sobreposta à estrada (A); Altura da Linha (B). IFPE, 2016. 

 

Nesses aspectos, a Elektro cita à ND. 67, dizendo que: 

 “As vias públicas tais como: ruas, avenidas, estradas e rodovias podem 

ocupar parcialmente a faixa de passagem, desde que as mesmas atendam as distâncias 

de segurança prescritas na norma NBR-5422 da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas ABNT e ficarem fora da projeção vertical dos cabos condutores externos 

quando em posição de repouso. ” 

Na L2, área do loteamento Cidade das Flores, a análise do buffer gerado para a linha 

mais próxima as residências (500kV), demonstra que existe uma sobreposição entre a 

representação da faixa de segurança e parte da infraestrutura do condomínio (Figuras 5). 

 

 

 

Figura 5: Buffer mostrando proximidade menor que a estabelecida (sobreposição) em Área de 

ocupação Urbana da L1 (Bairro COHAB 2) (A). Buffer mostrando proximidade menor que a 

estabelecida (sobreposição) em Área de ocupação Urbana da L2 (Condomínio Cidades das 

Flores) (B). 

A B 

A 
B 
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A proximidade existente entre a área habitacional e a linha de transmissão pode induzir 

a uma exposição constante das pessoas que moram nessas residências ao Campo 

Eletromagnético de baixa frequência. No que se refere à essa condição, estudos, por hora 

ainda não conclusivos, apontam para uma serie de riscos/danos à saúde. 

Em um trabalho de revisão de literatura, Anselmo et al., (2005) destaca que o Campo 

Eletromagnético de frequência extremamente baixa é capaz de produzir diversos efeitos 

adversos em seres humanos e animais, como por exemplo: câncer, distúrbios na reprodução, 

doenças neurodegenerativas, efeitos psiquiátricos e psicológicos, alterações citogenéticas, 

alterações no sistema cardiovascular, nervoso, neuroendócrino e imunológico, distúrbios no 

crescimento e desenvolvimento, bem como nos parâmetros hematológicos e bioquímicos. 

Destaca ainda que tais afirmações são controversas, sugerindo estudos mais aprofundados. 

Moreno (2005) não obteve resultados conclusivos quanto à avaliação da ocorrência de 

casos de leucemia infantil, por não haver uma relação entre a proximidade entre os domicílios 

dos casos investigados e as áreas de passagem das linhas de transmissão. 

Para ambas as localidades avaliadas (L1 e L2), as áreas sem ocupação urbana, 

apresentam uma forma comum de uso que é a criação de gado de forma extensiva. Nesses 

pontos, a vegetação predominante é composta por pastagem, e o gado trafega livremente 

dentro de toda a faixa de segurança das linhas de transmissão (Figura 06). 

   

 

Figura 06: Pecuária extensiva dentro da faixa de segurança da Localidade 2. 

 

A frequência com que se verifica a presença de pessoas que trabalham no manejo desses 

animais pode configurar outro risco quanto a exposição ao Campo Eletromagnético.  

 



 

1241 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos         Ciências Exatas e da Terra 

CONCLUSÕES 

A análise da faixa de segurança das linhas de transmissão em trechos do município de Garanhuns 

indica que a necessidade e a forma atual de expansão das áreas com ocupação urbana têm 

desrespeitado os limites estabelecidos pelas normas quanto a distância mínima para habitações. A 

forma de uso predominante dentro das faixas de segurança é a criação de bovinos na forma extensiva, 

não sendo verificada a presença de infraestrutura de auxílio para o manejo do gado. As técnicas de 

geoprocessamento utilizadas demonstram ser uma ferramenta eficaz na avaliação quanto a 

manutenção das faixas de servidão de linhas de transmissão. 
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RESUMO: Os sites de perguntas resposta estão entre os serviços mais populares na Internet. 

Consistem em ambientes onde os usuários podem fazer ou responder perguntas. O pré-requisito 

para receber uma resposta é ter a pergunta notada por alguém capaz de respondê-la. Alguns 

estudos encontraram uma relação entre as características da pergunta e a sua capacidade de 

atrair respondedores.  Nesse contexto, essa pesquisa objetiva, por meio da aplicação de um 

questionário, identificar quais características são tidas como “desejáveis” na formulação de 

perguntas de programação, na opinião de pessoas da área de tecnologia. Com base nas respostas 

do questionário, foi possível enumerar uma lista de características consideradas como 

fundamentais para criação de uma “boa” pergunta de programação. 

Palavras–chave: atratividade de perguntas, consulta social, comunidade de pergunta e 

resposta, reescrita de perguntas 

 

INVESTIGATING THE DESIRABLE FEATURES IN PROGRAMMING QUESTIONS 

 

ABSTRACT: Community question and answering sites are popular services online. On these 

environments, people ask and answer questions from each other. The prerequisite to receive 

an answer is that someone able notices the question. Some studies found a correlation 

between in the question’s characteristics and its responsiveness. Thus, this research aims 

building, through a questionnaire application, a list with “desirable” characteristics in 

programming questions, according IT related people. Based on answer, it was possible to 

identify these characteristics that are expected in a "good" programming question. 

KEYWORDS: question attractiveness, social question, community question answering, 

question redesign 

 

INTRODUÇÃO 

Sites de perguntas e respostas são ambientes colaborativos dedicados à prática de 

compartilhar problemas na forma de perguntas e voluntariamente responder perguntas de outros 

usuários (RABAN et al., 2008). O Grupo de Usuários Java (GUJ)42 e o Stack Overflow43 são 

exemplos desses sites voltados para o assunto programação. Nesses ambientes, para se 

conseguir uma resposta, precisa-se que a pergunta seja “notada” por alguém capaz de respondê-

la (SOUZA et al., 2013). Entretanto, devido ao grande volume de perguntas publicadas 

                                                           
42 http://guj.com.br 
43 http://pt.stackoverflow.com/ 
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diariamente nesses locais, é impossível garantir quando isso ocorrerá (ou mesmo se ocorrerá). 

Por exemplo, somente no Stack Overflow, desde sua criação, já foram publicadas mais de 12 

milhões de perguntas e mais de 20 milhões de respostas, das quais cerca de 30% não possuem 

repostas (STACKEXCHANGE; 2016).  

Para facilitar o processo em que usuários visualizam perguntas que são capazes de 

responder, alguns estudos sugerem a utilização de técnicas de roteamento, para direcionar a 

pergunta aos possíveis respondentes (FURLAN et al., 2012).  

Outros estudos, mais recentes, relacionam o recebimento de respostas às próprias 

características da pergunta, de forma que a maneira como a pergunta é formulada pode impactar 

na probabilidade de ser encontrar ou não ajuda (DROR et al.; 2013 e COMARELA et al.; 2012 

e TEEVAN et al; 2012). Nesse contexto, se os usuários soubessem quais características são 

mais suscetíveis a atrair a atenção de outras pessoas, eles poderiam formular suas perguntas, 

incluindo essas características “desejáveis”, e consequentemente, aumentar suas chances de 

obter ajuda. Desta forma, o objetivo desta pesquisa é enumerar quais são as características que 

os usuários de sites de perguntas e respostas voltados à programação associam a qualidade e 

atratividade, ou seja, quais características devem estar presentes em uma pergunta de 

programação para que eles sintam mais vontade de respondê-la.  

Para atingir esse objetivo, foi utilizado um questionário eletrônico que perguntou 

abertamente aos respondentes (pessoas da área de tecnologia), dentre outras coisas, quais 

aspectos de uma pergunta de programação estavam relacionados à qualidade e atratividade. 

Após a tabulação das respostas, observou-se a recorrência de termos como “Clareza” e 

“Objetividade”. Também merece ser mencionado o fato de que algumas características foram 

relacionadas tanto a atratividade quanto a qualidade da pergunta. 

Os resultados possibilitaram criar uma lista de recomendações para se considerar, antes 

de publicar uma pergunta de programação em algum site de perguntas e respostas. Com base 

nessa lista, será posteriormente desenvolvida uma interface que ajude usuários a melhorar suas 

perguntas, oferecendo dicas sobre quais recomendações são aplicáveis.   

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Para alcançar o objetivo da pesquisa, foi aplicado um questionário eletrônico. O 

questionário foi respondido por 225 voluntários da área de TI que apresentaram suas 

impressões, por meio de perguntas abertas, do que eles consideravam essencial em uma 

pergunta de programação. Além disso, o questionário também requisitava informações acerca 
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dos hábitos desses usuários nesses sites, bem como sua ocupação, a fim de traçar um perfil da 

amostra. 

Antes de discutir as respostas, é necessário apresentar o perfil dos respondentes do 

questionário. Na Figura 1, é descrita a ocupação das pessoas que responderam o questionário. 

 

 
Figura 46. Ocupação dos respondentes. IFPB, 2016. 

 

Pode-se observar na Figura 1 que a maioria dos respondentes é composta por 

estudantes. Isso se deve a divulgação massiva do questionário em meio acadêmico, sejam 

listas de e-mail ou grupos de cursos de tecnologia. Entretanto, ainda assim, foi possível coletar 

a opinião de uma amostra considerável de pessoas não relacionadas diretamente à academia 

(53%). 

Na Figura 2, é apresentada a frequência com a qual os respondentes costumam acessar 

esses sites de perguntas e respostas sobre programação. 

 

 

Figura 47. Frequência de acesso dos 

respondentes. IFPB, 2016. 
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De acordo com a Figura 2, pode-se perceber que a maioria dos respondentes acessam os 

sites de perguntas e respostas de programação diariamente ou semanalmente. Logo, a maioria 

dos respondentes é considerada, no mínimo, visitante recorrente (71%).  

Além disso, foi perguntado aos respondentes que atividades eles costumam realizar 

quando visitam esses sites. Na Figura 3, estão descritas as distribuições de cada uma das 

respostas sugeridas (foi permitido à escolha de mais de uma opção). 

 

 

Figura 48. Principais atividades desempenhadas pelos 

respondentes nos ambientes de sites de perguntas e respostas 

de programação. IFPB, 2016. 

 

Analisando a Figura 3, nota-se que somente 19% dos participantes do questionário 

respondem perguntas em sites de pergunta e resposta. A maioria (90%) utilizam esses meios 

para encontrar soluções já prontas ou semelhantes para seu problema. 

Em relação a definição das características “desejáveis” em uma pergunta de programação, 

inicialmente, foi apresentado a cada respondente dois exemplos de perguntas extraídas do GUJ. 

Foi solicitado aos respondentes para escolher entre as duas perguntas qual a que lhe interessava 

mais. Em seguida, foi perguntado quais características ligadas a qualidade e atratividade se 

destacavam na pergunta escolhida. As respostas foram então tabuladas, considerando a menção 

a diferentes características presentes em cada resposta, por exemplo; “ser bem objetiva e 

coerente, lembrando sempre de passar todos os detalhes para [que] quem for responder 

acompanhe a lógica de raciocínio e resolva de forma mais rápida”; foram consideradas na 

resposta as características Objetividade, coerência na pergunta e Apresentar detalhes sobre o 

contexto (IDE, linguagem, servidor de aplicação e etc.). Na Tabela 1, são apresentadas as 

características mais frequentes sugeridas (em ordem decrescente de quantidade de menções), 

com pelo menos 10 menções: 
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Tabela 4. Tabulação das respostas da primeira pergunta do questionário. Divisão das 

respostas pelos grupos; professores (Prof.), estudantes (Est.) e pessoas da área de TI (Outros) 

e frequência total (Total). IFPB, 2016. 
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 Característica Prof. Est. Prog. Outros Total 

Objetividade 9 33 17 11 70 

Clareza 7 30 12 15 64 

Apresentar detalhes sobre o contexto 5 15 12 6 38 

Descrição curta 3 8 9 5 25 

Evitar trecho longo de código 0 5 4 2 11 

Código completo 2 5 2 1 10 
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Clareza 10 33 14 9 66 

Objetividade 8 29 12 11 60 

Descrição curta 7 24 11 15 57 

Apresentar detalhes sobre o contexto 1 20 5 4 30 

Organização da pergunta 2 11 1 6 20 

Evitar trecho longo de código 4 8 4 1 17 

Código completo 2 6 5 2 15 

 

Em seguida, os voluntários foram questionados sobre quais características eles julgavam 

que impactava diretamente na atratividade e qualidade de uma pergunta de programação. Essas 

respostas foram também tabuladas. Na Tabela 2 são apresentadas as sugestões mais frequentes 

(em ordem decrescente de quantidade de menções), com pelo menos 10 menções: 

 

Tabela 5. Tabulação das respostas da segunda pergunta do questionário. Divisão das respostas 

pelos grupos; professores (Prof.), estudantes (Est.) e pessoas da área de TI (Outros) e 

frequência total (Total). IFPB, 2016. 
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Característica Prof. Est. Prog. Outros Total 

Objetividade 12 34 19 18 83 

Incluir exemplo ou trecho de código 13 33 25 10 82 

Coerência entre título e descrição 6 26 14 12 58 

Clareza 9 22 8 10 49 

Descrição curta 6 16 12 8 42 

Apresentar detalhes sobre o contexto 5 14 6 4 29 

Apresentar detalhes sobre o problema 5 12 4 5 26 

Coerência da pergunta 2 11 5 2 20 

Uso da norma culta da língua portuguesa 4 7 2 5 18 

Evitar trecho longo de código 3 6 3 2 14 

Escolher um bom título 1 6 4 2 13 



 

1248 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos         Ciências Exatas e da Terra 

Apresentar Mensagem de erro (Log) 1 5 3 3 12 
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 Objetividade 8 19 18 13 58 

Clareza 8 24 8 11 51 

Possuir domínio sobre o assunto 

abordado na pergunta 
2 14 20 11 43 

Incluir exemplo ou trecho de código 7 11 14 5 37 

Uso da norma culta da língua portuguesa 5 10 1 6 22 

Descrição curta 3 7 2 4 16 

Demonstrar que tentou resolver o 

problema 
1 3 7 2 13 

 

Na próxima seção, serão detalhadas e discutidas todas essas as sugestões acerca das 

características “desejáveis” em perguntas sobre programação. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Analisando as Tabelas 1 e 2, apresentadas na seção anterior, é possível facilmente 

observar que as características Objetividade e Clareza foram as mais mencionadas, estando 

presente como resposta em todas as perguntas do questionário, com índices elevados de 

aparição. O que demonstra a importância de ambas na redação de uma boa pergunta de 

programação.  

A Objetividade pode ser entendida como a apresentação de informações de forma direta, 

sem fugir do contexto do problema, apresentando somente o necessário; Enquanto Clareza 

corresponde a uma qualidade do que é de fácil entendimento. As respostas que incluem a 

característica Objetividade seja como aspecto de atratividade ou qualidade, aparece em todos 

os quatro perfis da amostra. Assim, fica ainda mais evidente a sua importância para uma “boa” 

pergunta de programação. Outra observação que se pode fazer é que a característica Clareza 

foi mais relacionada com a atratividade e foi a principal escolha de dois perfis, destacando ainda 

mais sua importância.  

Prosseguindo com a análise da Tabela 2, considerando os perfis dos respondentes e as 

sugestões oferecidas, foi observado que os respondentes com os perfis de estudantes e outros 

fizeram mais menção a característica Objetividade, no que se refere a qualidade da pergunta. 

Os professores e programadores, por sua vez, fizeram uma maior menção à característica Incluir 

exemplo ou trecho de código. Já considerando características que resultem em mais atratividade 

à pergunta, foi verificado que os programadores e outros destacaram a presença de 

Objetividade. Os professores mencionaram com maior frequência duas características; 
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Objetividade e Clareza, ambas com mesmo número de menções. Os estudantes, por sua vez, 

mencionaram com maior frequência a característica Clareza. 

Objetividade e Clareza não foram as únicas características que foram mencionadas, ao 

menos uma vez, entre todas as respostas de todas as perguntas que compunham o questionário. 

Outras características como, por exemplo, Descrição Curta e Apresentar detalhes sobre o 

contexto, também se repetiram como respostas de todas as perguntas, mas com uma frequência 

menor. Apesar disso, é observado, por estas também estarem presentes em ambas as tabelas e 

serem relacionadas tanto a qualidade quanto atratividade, que cada uma possui um número 

mínimo total de quarenta menções. O que sugere que elas são, de fato, importantes no que diz 

respeito a característica “desejáveis” em perguntas de programação. Assim sendo incluídas na 

lista de sugestões. 

A característica Código completo, apesar de ter um total de vinte e cinco menções, não 

foi considerada na lista de sugestões final, pois apresenta conflitos com outras características 

com mais menções, como Evitar trecho longo de código, Descrição curta e Objetividade. Além 

disso, a característica Possuir domínio sobre o assunto abordado na pergunta (respondente), 

também não foi considerada por se tratar de algo relacionado ao respondente.  

Algumas características, como Coerência da pergunta e Coerência entre título e 

descrição apresentam semelhança. No entanto, ambas foram consideradas características 

distintas, pois algumas respostas não especificaram a que tipo de coerência se tratava. Outras 

características como Detalhar o problema e Apresentar detalhes sobre o contexto, também 

parecem semelhantes, mas a primeira tem o foco em retratar melhor a dúvida em si, o que a 

pessoa deseja, qual é o problema, já a outra consiste em incluir detalhes sobre as tecnologias, 

linguagem de programação utilizada, configurações e entre outros detalhes que possam ajudar 

a sanar a dúvida. 

Com base na análise, foi elaborada uma lista de sugestões, que pode ser utilizada para 

aumentar a qualidade e atratividade de perguntas de programação: 

I. Objetividade: Escrever a pergunta apresentando as informações necessárias para 

compreender o problema, de forma sucinta, sem fugir do contexto. 

II. Clareza: Escrever a pergunta de uma maneira que facilite a compreensão, deixando 

claro qual o problema a ser resolvido. 

III. Coerência entre título e descrição: Utilizar um título relacionado ao assunto abordado 

na descrição da pergunta. 

IV. Escolher um bom título: Escolher um título objetivo, que resuma bem o problema 

apresentado na descrição. 
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V. Incluir exemplo ou trecho de código: Adicionar à pergunta um exemplo sobre o 

problema ou o código referente à dúvida. 

VI. Evitar trecho longo de código: Incluir na pergunta o mínimo de código necessário. 

VII. Uso da norma culta da língua portuguesa: Escrever a pergunta respeitando às normas 

da língua portuguesa. 

VIII. Demostrar que tentou resolver o problema: Antes de perguntar, devem-se buscar 

informações sobre o problema, a fim de resolvê-lo sozinho. Caso não seja possível, 

deve-se demonstrar na descrição do problema, que se tentou resolver sozinho, mas sem 

sucesso. 

IX. Apresentar mensagem de erro (Log): Em caso de dúvidas sobre erros, apresentar log 

com os erros ocorridos. 

X. Apresentar detalhes sobre o contexto: Incluir informações que possam se relevantes 

para resolução do problema, detalhes sobre IDE, bibliotecas, configurações, etc.  

XI. Apresentar detalhes sobre o problema: Apresentar na descrição da pergunta todos os 

detalhes necessários para o seu entendimento.  

XII. Coerência da pergunta: Escrever uma pergunta coerente, que seja autocontida e que 

não deixe dúvidas aos respondedores. 

XIII. Descrição curta: Escrever a pergunta evitando uma descrição muito longa. Fornecendo 

as informações necessárias para resolução do problema, mas de forma sucinta.  

XIV. Organização da pergunta; Apresentar a pergunta de forma organizada, diferenciando 

trechos de código e exemplos do restante da descrição, por exemplo. 

 

CONCLUSÕES 

Neste artigo, foi apresentada uma pesquisa sobre quais características deveriam estar 

presentes em perguntas sobre programação para que elas possuam alta qualidade e se tornem 

mais atrativas. Foi elaborado e aplicado um questionário eletrônico com pessoas da área de 

computação, com objetivo de encontrar tais características. 

Foi proposta uma lista com 14 características. A análise das respostas revelou que existem 

diversas características, segundo a opinião dessas pessoas, que aumentam simultaneamente a 

qualidade e atratividade de uma pergunta de programação Além disso, foi possível identificar 

a diferença com qual os perfis de respondentes trataram a importância de certas características. 

Para trabalhos futuros, serão realizadas entrevistas com alguns participantes do 

questionário, para tentar compreender com mais exatidão o que eles entendem por conceitos 

subjetivos como Clareza e Objetividade. Além disso, pretende-se desenvolver uma interface 
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que auxilie usuários a escrever perguntas com essas características por meio de um módulo 

assistente que recomende que sugestões podem ser aplicadas na pergunta.  
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RESUMO 

O intuito de se estudar o caráter medicinal das plantas, relacionados as práticas 
laboratoriais, facilitam uma melhor compreensão dessa temática e colaborar para a ampliação 
da utilização da interdisciplinaridade. O projeto surge pela necessidade de se trabalhar junto 
aos alunos aspectos químicos, biológicos, geológicos e fármacos das plantas. Influenciado 
pelos estudos, práticas e vivências de Francisco Matos, professor de botânica da Universidade 
Federal do Ceará - UFC, responsável pela criação da farmácia viva e escrito o livro “Farmácia 
Viva”. O objetivo geral da pesquisa é trabalhar a interdisciplinaridade com práticas 
laboratoriais na produção de compostos orgânicos (fármacos e alimentícios). A metodologia 
se constitui de um estudo de caso. Os discentes realizaram a classificação das espécies, 
práticas de solos, cultivo das plantas, extrações e utilizações dos produtos fármacos obtidos 
das plantas que possuem caráter medicinal. Valorizam a cultura de tratamento com produtos 
orgânicos, onde os conhecimentos dos poderes fitoterápicos são repassados de forma que 
não se percam na história. Por fim, a possibilidade de realizar modificações comportamentais 
na escola se tornou motivadora, podendo observar a libertação do espaço da sala de aula 
convencional e exploração de novos espaços tão didáticos quanto em uma aula conteudista 
monótona. As renovações de técnicas de didáticas melhoram as relações entre professores e 
estudantes. 

 

Palavras–chave: aula, convencional, cultural, projeto, técnicas 

 

EDUCATIONAL GARDEN: INTERDISCIPLINARITY AS KNOWLEDGE 

MULTIPLICATION TOOL 
 

ABSTRACT 

The purpose of studying the medicinal character of plants, related to laboratory 
practices, facilitate a better understanding of the subject and collaborate to expand the use 
of interdisciplinarity. The project arises from the need to work with the students the chemical, 
biological, geological and pharmaceuticals aspects of plants. Influenced by the studies, 
practices and experiences of Francisco Matos, professor of botany at the Federal University of 
Ceará - UFC, responsible for creating the living pharmacy and writing the book "Living 
Pharmacy". The overall objective of the research is to work with interdisciplinary laboratory 
practices in the production of organic compounds (medicines and food). The methodology is 
a case study. The students performed the classification of species, soil practices, plant 
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cultivation, extraction and uses of drug products obtained from plants that have medicinal 
character. Value the culture of treatment with organic products, where the knowledge of 
herbal powers is transferred so as not to get lost in history. Finally, the possibility of behavioral 
changes in school became motivator, able to observe the release of the space of conventional 
classroom and exploration of new spaces as didactic as in a monotonous content class. The 
renovation of teaching techniques improves relations between teachers and students. 

. 

KEYWORDS: class, conventional, culture, project, techniques 

 

INTRODUÇÃO 

As associações de conhecimentos oriundos das salas de aula com os saberes populares 

são diversas vezes utilizadas em tratamentos de enfermidades. Histórias sobre os poderes 

medicinais das ervas são repassadas de gerações em gerações, com o intuito de que não se 

perca a expressão cultura cultivada nesses ensinamentos. Cientistas utilizam extratos das 

plantas medicinais e ervas em pesquisas para o desenvolvimento de novos remédios com 

compostos orgânicos, cultivando nas pessoas o método de prevenção e não apenas o método 

de tratamento. Forte influenciador das práticas fitoterápicas, professor Matos, como era 

conhecido o farmacêutico Professor Dr. Francisco José de Abreu Matos, desenvolveu diversas 

medicações naturais, frutos de pesquisas e experiências em sua farmácia viva. Dessa forma 

ele comandou a criação do projeto “Farmácia Viva” dentro da Universidade Federal do Ceará 

- UFC, tendo muitos louros para a universidade, em uma magnitude internacional. 

Esse projeto realiza de maneira eficaz a utilização adequada de plantas medicinais e seus 

extratos, objetivando o tratamento de doenças diversas. Influenciou na criação da Política 

Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, adotada pelo SUS (Sistema Único de Saúde) e 

elaborada pelo Ministério da saúde. Por intermédio das pesquisas foi possível o resgate de 

tradições etnofarmacológicas do povo nordestino. O Professor Matos recebeu diversas 

homenagens, pertencia a Academia Nacional Cearense de Ciência, da Academia Cearense de 

Farmacêuticos e da Academia Nacional de Farmácia da França. O Dia Nacional da Planta 

Medicinal – 21 de maio – foi criado por ser o dia do aniversário de Matos, justa homenagem 

por tantas colaborações. Estudou diversas plantas medicinais dos sertões nordestinos, buscando 

melhoria para os povos de sua região, valorizando a cultura do cultivo e utilização das plantas 

medicinais. 

A necessidade de se trabalhar a interdisciplinaridade colabora para um 

desenvolvimento cognitivo do aluno, favorecendo uma maior absorção de conteúdos e 
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saberes, além de tirar a monotonia e dinamizar disciplinas menos apreciadas pelos discentes. 

Diversos autores retratam como resposta para a necessidade de superação da visão 

fragmentada nos processos de produção e socialização do conhecimento. A nossa sociedade 

caminha em rumo a novas formas de organizar o conhecimento. 

O professor da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ), Gaudêncio Frigotto 

referencia que pode o “homem produzir-se enquanto ser social e enquanto sujeito e objeto 

do conhecimento social”. Fundida no caráter dialético da diversidade das realidades sociais, 

tendo em pauta o princípio dos conflitos e das contradições, movimentos complexados 

através da realidade que pode ser percebida como una e diversa ao mesmo tempo, impondo 

a delimitação dos objetos de estudo demarcando seus campos sem fragmentar. Não se podem 

negligenciar as variadas mediações históricas que os constituem. 

A interdisciplinaridade surge em meados do ano de 1950, com a tentativa de suprir as 

atividades práticas das disciplinas de ciências humanas, superando a fragmentação e o caráter 

de especialização do conhecimento, oriundo de uma onda tecnicista que tendeu a mecanizar 

os conhecimentos e suas formas de absorção. O materialismo histórico e dialético soluciona 

parte do problema da fragmentação do conhecimento ao colocar a historicidade e as leis do 

movimento dialético da realidade como fundamentos para todas as ciências. A partir daí, a 

interdisciplinaridade vem sendo discutida nos diferentes âmbitos científicos e muito 

fortemente na educação. 

Pelas referências de Marx, Lênin e Gramsci, torna-se simples a compreensão da 

importância da coletividade, sabendo que a consciência política das classes menos favorecidas 

surge das suas práticas sociais diárias. A organização deles colabora para o processo de 

rompimento da exploração vivida, onde favorece quem menos releva a importância social e 

cultural daquela região. O Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST) possui um trabalho 

de valorização de toda expressão de vida, inclusive a humana, permitindo uma maior evolução 

perante os seus opressores. As relações capitalistas distanciam muitas vezes os discentes dos 

conhecimentos, privando o seu salto tecnológico. Dessa forma, gera-se uma regressão social 

em todas as esferas da vida. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

O método de cultivo de plantas medicinais foi associado às práticas do laboratório de 

ciências com a finalidade da produção de compostos a serem utilizados em tratamentos 

fitoterápicos, onde os princípios ativos das plantas são responsáveis pelas sensações de alivio 

de dores e anestésicos das mesmas. A extração de óleos essenciais também foi um dos pontos 

executados no projeto, cuja sua finalidade foi realizar a associação dos conhecimentos 

químicos, conhecimentos biológicos e saberes populares nas transformações de plantas em 

diversos produtos fármacos para a utilização na escola, sem desconsiderar o repasse de 

conhecimentos obtidos através das pesquisas e experimentos. 

As hortaliças que foram cultivadas colaboraram para a complementação de alguns 

lanches na merenda escolar da própria instituição. Além do cultivo dos produtos orgânicos, os 

alunos envolvidos no projeto eram responsáveis pela verificação da rotatividade do solo dos 

canteiros, o repasse dos produtos para as merendeiras e demonstrar para outros alunos que 

não estavam a frente do projeto, onde essa maneira de obtenção e distribuição de 

conhecimento segue os conselhos do Professor Matos. 

As plantas em geral passaram por um processo de catalogação, onde foram identificadas 

com seu nome popular, seu nome científico e quanto sua classificação genética. Utilizamos 

papel reciclado para a identificação, produzido na própria escola, e garrafas pet para a 

proteção. 

Os canteiros foram confeccionados a partir de pneus velhos arrecadados e pintados com 

tintas coloridas para trazer mais cor a escola e pensar na reutilização de um material de difícil 

decomposição no solo. A escola possuía cascalhos que foram usados como base para o 

preenchimento dos canteiros, sendo completos com areia e adubo. Além disso, começamos a 

realizar compostagem com resto de alimentos, folhas e raízes para obter adubo orgânico 

vegetal. 

A partir de garrafas pet, realizamos a demarcação do espaço para o canteiro, onde as 

pet’s eram enterradas até a metade de sua extensão e seu interior preenchido com água para 

melhor fixação no solo. 

A ornamentação da escola através das plantas foi analisada pelos alunos para que as 

mesmas estivessem de acordo com as nossas condições climáticas, para que além de 
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embelezar o ambiente externo da escola, eles pudessem conhecer um pouco das espécies de 

nossa origem e as que se adaptam ao nosso clima. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os alunos realizaram pesquisas sobre as plantas medicinais, plantas ornamentais e 

hortaliças, e assim puderam conhecer de forma mais aprofundada o intuito do projeto. 

Pesquisa essa que continha suas técnicas de cultivo, além de rotatividade de solos e técnicas 

laboratoriais. 

Realizaram uma apresentação oral de tal forma que seus conhecimentos fossem 

demonstrados com clareza e provocasse o instituo de repasse de saberes. 

O projeto teve por finalidade a integralização dos conhecimentos que os alunos 

absorvem em sala de aula com os conhecimentos que eles assimilam das conversas com seus 

familiares e parentes sobre histórias de vida. O jardim didático servirá como uma extensão da 

sala de aula, onde os alunos possam ter práticas que facilitem seu aprendizado e possam 

despertar um carisma para a ciência da natureza, pois eles assimilam com certa dificuldade os 

conteúdos das disciplinas dessa área de ensino. 

Aproximou mais os alunos com as práticas laboratoriais que em seu ensino regular, onde 

muitas vezes eram inibidas pela ausência de recursos ou pela indisponibilidade do professor 

(a) devido ao pouco tempo de permanência com a turma. 

 

CONCLUSÕES 

O projeto tem extrema importância na vida dos alunos e do planeta. A partir dele surgiu 

uma extensão da sala de aula, melhorando a compreensão dos alunos sobre os conteúdos 

relacionados com o nosso objetivo, melhorando a relação docente-discente e ampliando os 

espaços de estudos. Com uma nova visão de aula, os alunos despertaram interesses em 

realizar pesquisas com diferentes temáticas, incentivados por professores que não 

desacreditaram do potencial de cada jovem, visionando um futuro promissor além de manter 

sempre viva a cultura regional. 
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RESUMO: O jogo é a atividade lúdica atualmente mais trabalhada pelos professores, pois ele 

estimula as várias inteligências, permitindo que o aluno se envolva em tudo que esteja 

realizando de forma significativa. Este trabalho tem como finalidade criar o conhecimento do 

ensino de química contextualizando com a História e Geografia do Estado de Sergipe; 

promover trabalho em equipe, bem como, proporcionar a interação aluno-professor. A 

proposta foi aplicada com 15 alunos no 3° ano do ensino médio no colégio Estadual Olavo 

Bilac em Aracaju, SE. Os resultados mostraram que o jogo didático foi bastante eficaz tanto na 

aprendizagem dos alunos quanto na interação aluno-professor. 

Palavras-chave: ensino, química, Estado de Sergipe, lúdico. 

 
 

EDUCATIONAL PLAY "GALLOWS CHEMISTRY": HISTORY AND GEOGRAPHY 

SERGIPE CONTEXTUALIZING CHEMISTRY TEACHING. 

ABSTRACT: The game is a playful activity currently more worked by teachers, as it encourages 
the various intelligences, allowing the student to be involved in everything that is performing 
significantly. This work aims to create a knowledge of chemistry teaching contextualizing with 
History and Geography of the State of Sergipe; promote teamwork and to provide the student-
teacher interaction. The proposal was applied to 15 students in the 3rd year of high school in 
the State Olavo Bilac college in Aracaju, SE. The results showed that the educational game was 
effective both in student learning as the student-teacher interaction. 

KEYWORDS: teaching, chemistry, state of Sergipe, playful. 

 

 

INTRODUÇÃO 

A química é uma ciência que estuda a matéria e suas transformações químicas, ou seja, 

é uma ciência que está presente no cotidiano e nas diversidades que são encontradas na 
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natureza e nos processos industriais (fabricações de plásticos, sabões, detergentes, 

medicamentos, alimentos, cosméticos, dentre outros). 

Atualmente, há uma grande dificuldade na sala de aula em ministrar e aprender a ciência 

química. Com base nos PCN’s a química deve ser lecionada de forma contextualizada. Todavia, 

tem- se buscado uma aprendizagem significativa, utilizando vídeos, músicas, blogs, jogos 

didáticos e outros.  

Os jogos didáticos e as atividades lúdicas proporcionam uma interação e uma integração 

dos alunos, facilitando a aprendizagem de forma prazerosa e despertando o interesse em 

aprender (SANTANA, 2006).  

Para Piaget (1978), os jogos tornam-se mais significativos à medida que a criança se 

desenvolve, pois a partir da livre manipulação de materiais variados, ela passa a reconstruir 

objetos, reinventar as coisas, o que já exige uma adaptação mais completa. 

Para ser aplicada uma educação mais eficiente foram adotadas novas práticas de ensino 

mais interessantes e prazerosas para os alunos. Dentre essas novas práticas, cita-se o lúdico 

que é uma atividade de entretenimento muito importante para a aprendizagem. O jogo é uma 

forma de interação entre os alunos, além de auxiliar no processo de ensino aprendizagem e 

estimular a inteligência e o conhecimento prévio.  

Sergipe é o menor Estado brasileiro e está localizado na região nordeste do território 

nacional. Durante séculos sua economia foi dependente da cana-de-açúcar; somente a partir 

da década de 90 houve uma diversificação das atividades com a exploração de petróleo e gás 

natural o que levou a um aumento considerável na produção industrial.  Sua agricultura tem 

como principais produtos a cana-de-açúcar, a laranja, o abacaxi, a mandioca, o maracujá, 

entre outros. O Estado possui recursos minerais como o potássio, calcário, petróleo e gás 

natural. 

O presente trabalho objetivou facilitar o aprendizado dos conteúdos químicos, tabela 

periódica, funções orgânicas e polímeros, contextualizando-os com a história e geografia do 

Estado de Sergipe, mediante a aplicação do jogo didático intitulado “Forca Química”, de forma 

a desenvolver o raciocínio do aluno, assim como, promover o trabalho em equipe e a interação 

aluno-professor. 

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O jogo foi aplicado com alunos do 3° ano do ensino médio do colégio Estadual Olavo 

Bilac, localizado na cidade de Aracaju-SE. 

Inicialmente foi aplicado um questionário de concepções prévias (QICP) para avaliar o 

nível de conhecimento dos alunos. 

Foram abordadas questões do tipo, “Qual função orgânica é derivada de um dos maiores 

cultivos de Sergipe e que está presente na cachaça?”; “Qual elemento químico do quarto 

período que no Brasil só é explorado no Estado de Sergipe e que está na banana?”; “Qual 
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polímero natural é encontrado na batata doce e cujo município de Itabaiana é o maior 

produtor e que também é um carboidrato?”; “Qual é o gás incolor produzido na Fábrica de 

Fertilizantes Nitrogenados de Sergipe e que em meio aquoso forma o hidróxido de amônio?”; 

“Qual metal alcalino terroso é encontrado em conjunto com jazidas de potássio em Sergipe e 

que seu hidróxido atua como alívio da azia?”; dentre outros questionamentos. 

De posse dos resultados apresentados no QICP, aplicou-se o jogo didático “Forca 

Química” que é composto por quinze cartas que são formadas por quatro dicas (Figura 1-A, 1-

B e 1-C) e por sete bolas de cores diferentes em que cada uma possui uma pontuação (Figura 

2-A, 2-B, 2-C, 2-D, 2-E, 2-F e 2-G). 

As dicas referem-se aos assuntos químicos: tabela periódica, funções orgânicas e 

polímeros de forma contextualizada com a história e geografia do Estado de Sergipe.   

 

 

   

A. Frente B. Verso C. Verso 

Figura1. Exemplo das cartas do jogo didático forca química. 

 

 

 

 

A- Dica 1: 20 pontos B- Dica 2: 15 pontos 

  

C- Dica 3: 10 pontos D- Dica 4: 05 pontos 
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E- Ganhou 8 pontos F- Perdeu  8 pontos 

  

G- Passou a vez  

Figura 2.    Bolas com cores diferentes referente as seguintes dicas 

O jogo foi aplicado para 15 alunos, divididos em dois grupos, um com 7 e o outro com 8. 

Foi executado em 1 hora, incluindo a explicação das regras do jogo e a escolha de nomes 

químicos para cada grupo. 

Foi definida a ordem de cada grupo e cada componente retirou uma bola indicando a 

dica e a pontuação. Em seguida, um aluno do mesmo grupo retirou uma carta que estava 

sobre a mesa, entregou ao professor, que realizou a leitura de apenas uma dica. Caso o aluno 

acertasse a resposta, ganharia a pontuação correspondente à dica, caso contrário, passaria a 

vez para o outro grupo.  

Após terminar o tempo, foi determinado o grupo vencedor. Após a aplicação do jogo foi 

feito um questionário de Concepções Adquiridas (QCA) para analisar a aprendizagem. E por 

último, aplicou uma lista com 7 questões com perguntas avaliativas sobre a atividade realizada 

com o intuito de verificar o nível de aceitação do jogo na sala de aula. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Durante a aplicação do jogo didático Forca Química, foi perceptível a interação e 

motivação dos alunos (Figuras 3-A, 3-B, 3-C e 3-D). Os alunos procuravam responder as dicas 

que eram faladas para ganhar mais pontuações. Percebeu-se que quando um dos 

componentes não sabia a resposta, o mesmo consultava os colegas do grupo. 

Foi observado que alguns alunos sentiram grande dificuldade para responder perguntas 

quando se tratava do conteúdo químico de polímeros, pois os mesmos não tinham 

conhecimento sobre o assunto. Com a realização do jogo foi verificado que as dúvidas foram 

minimizadas. 

Os alunos mostraram um grande interesse em relação a produção industrial e agrícola 

do Estado e também surpresos quando perceberam que os conteúdos químicos estavam 

relacionados com a história e geografia de Sergipe. 

Com a aplicação do questionário de concepções adquiridas, percebeu-se que as dúvidas 

que eram presentes no questionário de concepções prévias foram excluídas e os alunos 

ficaram bastante motivados ao realizar a atividade. 
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A B 

  

C D 

Figura 3: Imagens durante a aplicação do jogo. 

 

CONCLUSÕES 

Com o jogo Forca Química pôde-se notar que o mesmo foi bastante significativo para 

aprendizagem dos alunos. Viu-se que os alunos mostravam interesse sobre os assuntos que 

eram abordados e sobre a produção do Estado. Observou-se uma grande interação entre os 

alunos e uma compreensão dos conteúdos químicos trabalhados no jogo.   

Com o questionário de perguntas avaliativas, percebeu-se que o jogo tornou a aula mais 

atrativa, dinâmica e contextualizada, motivando os alunos para o estudo da disciplina de 

química. 
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RESUMO: Este artigo teve como objetivo apresentar uma experiência desenvolvida, no 

segundo semestre de 2014, por sete bolsistas do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação 

à Docência (PIBID), alunos do curso de Licenciatura em Matemática do Instituto Federal do 

Piauí, Campus Floriano, Piauí, Brasil. A pesquisa teve como púbico alvo os estudantes do 6º 

ao 9º ano do ensino fundamental da Unidade Escolar Jacob Demes, na cidade de Floriano-PI. 

A experiência diz respeito à construção e aplicação de uma oficina em que se utilizou jogos 

matemáticos com o intuito de motivar os estudantes do ensino fundamental para o aprendizado 

da disciplina de matemática, partindo de aspectos lúdicos, explicitados por Piaget (1967), 

Vygotsky (1984), Gilda Rizzo (2001), Celso Antunes (2003) dentre outros. Como resultado 

percebeu-se de modo geral que a experiência foi produtiva, considerando tanto os conteúdos 

abordados quanto a repercussão junto aos alunos; de fato, a maioria solicitou a repetição e 

ampliação da oficina para o ano letivo de 2015. Sendo assim, essas atividades despertaram os 

bolsistas do PIBID para uma reavaliação dos conceitos aprendidos e para uma nova forma de 

refletir o trabalho na disciplina, melhorando assim seu desempenho acadêmico. Concluiu-se 

que a oficina “Brincar e Educar Jogos Matemáticos” teve os objetivos alcançados, 

possibilitando a apresentação da matemática de forma lúdica, envolvendo o raciocínio lógico e 

a resolução de problemas diversos. As atividades elaboradas despertaram os alunos para uma 

reavaliação dos conceitos aprendidos e para uma nova forma de enxergar a disciplina 

melhorando assim seu desempenho nas aulas e no projeto PIBID. 

 

Palavras-chave: Educação Matemática, Jogos Lúdicos, Jogos Matemáticos 

 

PLAYING AND EDUCATE: GAMES MATHEMATICIANS 

 
ABSTRACT: This paper aims to present an experience developed seven fellows PIBID , 

Bachelor's Degree students in Mathematics of the Federal Piaui Institute in the School Unit 

Jacob Demes in the city of Floriano (PI) in the second half of 2014 , involving students 6th to 

9th grade of elementary school. Experience relates to the construction and application of a 

mathematical workshop in order to motivate students to this discipline, from playful aspects, 

explained by Piaget (1967), Vygotsky (1984), Gilda Rizzo (2001), Celso Antunes (2003) 

among others; As assessment realized in general the experience was productive, considering 

both the content addressed as the impact on students; in fact, most requested repetition and 

expansion of workshop for the school year 2015. 

 

KEYWORDS: Mathematics Education, Playful games, Games Mathematicians. 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente artigo teve como objetivo apresentar uma experiência significativa vivenciada 

na Unidade Escolar Jacob Demes, na cidade de Floriano (PI), a experiência diz respeito a 

construção, aplicação e avaliação de uma oficina matemática, no segundo semestre de 2014, 

envolvendo alunos do 6º ao 9º ano do ensino fundamental, com a participação dos sete bolsistas 

do PIBID do curso de Licenciatura em Matemática do Instituto Federal do Piaui. Esta atividade 

teve o intuito de incentivar e motivar os alunos da educação básica em relação a matemática 

utilizando jogos lúdicos, como um contraponto às dificuldades e ao desinteresse pelas aulas de 

matemática. 

É preciso também que seu uso esteja relacionado a fundamentos pedagógicos para que 

possa promover a aprendizagem da matemática, ou seja, é necessário que os jogos sejam 

escolhidos e trabalhados com o intuito de fazer o aluno ultrapassar a fase de mera tentativa e 

erro, ou de jogar pela diversão apenas. Um jogo é considerado bom se ele permite que os alunos 

tenham um pensamento crítico e não ser um mero passatempo. 

 A experiência vivenciada através da elaboração, construção e aplicação da gincana 

propiciou uma reflexão sobre a importância da perspectiva lúdica como fator de motivação no 

ensino e aprendizagem da matemática. 

 

UTILIZAÇÃO DE JOGOS LUDICOS PARA O ENSINO DA MATEMATICA 

  

É preciso ressaltar que o termo lúdico etimologicamente é derivado do latim ludus e 

significa brincar, é tido como um recurso capaz de promover um ambiente planejado, 

motivador, agradável e enriquecido, possibilitando a aprendizagem de várias habilidades. 

Existe uma relação muito próxima entre jogo lúdico e educação escolar que favorece o ensino 

de conteúdos e como recurso para motivação no ensino às necessidades do educando. Dessa 

maneira, alunos que tem dificuldades no aprendizado podem aproveitar-se do jogo como 

recurso facilitador na compreensão dos conteúdos trabalhados em sala de aula. Entre os recursos 

didáticos citados nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) destacam-se os ''jogos''. 

Segundo os PCN, volume 3, não existe um caminho único e melhor para o ensino da 

Matemática, no entanto, conhecer diversas possibilidades de trabalho em sala de aula é 

fundamental para que o professor construa sua prática. Entendemos, portanto, que a 

aprendizagem deve acontecer de forma interessante e prazerosa e um recurso que possibilita 

isso são os jogos. 
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Gilda Rizzo (2001) diz o seguinte sobre o lúdico: “… A atividade lúdica pode ser, 

portanto, um eficiente recurso aliado do educador, interessado no desenvolvimento da 

inteligência de seus alunos, quando mobiliza sua ação intelectual. ” (p.40). 

Para Piaget “ O desenvolvimento da criança acontece através do lúdico, os jogos não são 

apenas para fins de entretenimento, também contribuem para o desenvolvimento intelectual, 

físico e mental dos indivíduos, fazendo com que os mesmos assimilem o que percebem da 

realidade”. Piaget ainda afirma que “o lúdico é uma ferramenta pedagógica que facilita o 

desenvolvimento da criatividade, autonomia e iniciativa dos aprendizes”, ou seja, a utilização 

de material lúdico facilita na construção do conhecimento. 

Os jogos lúdicos oferecem condições do educando vivenciar situações-problemas, a partir 

do desenvolvimento de jogos planejados e livres que permitam à criança uma vivência no 

tocante às experiências com a lógica e o raciocínio e permitindo atividades físicas e mentais 

que favorecem a sociabilidade e estimulando as reações afetivas, cognitivas, sociais, morais, 

culturais e linguísticas. De acordo com (Vygotsky, 1984, p. 27), É na interação com as 

atividades que envolvem simbologia e brinquedos que o educando aprende a agir numa esfera 

cognitiva.  

Gilda Rizzo (2001) diz que “os jogos, pelas suas qualidades intrínsecas de desafio à ação 

voluntária e consciente, devem estar, obrigatoriamente, incluídos entre as inúmeras opções de 

trabalho escolar. ” Ela ainda afirma que “… A atividade lúdica pode ser, portanto, um eficiente 

recurso aliado do educador, interessado no desenvolvimento da inteligência de seus alunos, 

quando mobiliza sua ação intelectual. ” (p.40). De acordo com o que a estudiosa coloca, o 

papel principal do educador e estimular e motivar os alunos na construção de conhecimentos, e 

através das atividades lúdicas o aluno acaba sendo desafiado a produzir e oferecer soluções às 

situações-problemas impostas pelo educador de uma maneira diferente e produtiva no ambiente 

escolar. 

Celso Antunes (2003) cita o seguinte sobre o jogo: “O jogo é o mais eficiente meio 

estimulador das inteligências, permitindo que o indivíduo realize tudo que deseja”.  Quando 

se joga, o participante estimula seu raciocínio logico, organiza o que quer organizar de acordo 

com o jogo e decide sem limitações. Celso Antunes, diz ainda que “a ludicidade do jogo 

proporciona momentos mágicos e únicos na vida de um indivíduo, pois no mesmo instante que 

diverte, ensina e desenvolve o raciocínio e a criatividade além de obter responsabilidade diante 

da situação colocada a ele. ” 
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O DESENVOLVIMENTO DA EXPERIENCIA 

 

A oficina foi desenvolvida, visando uma atividade diferenciada na qual houvesse troca de experiência 

entre alunos, professores e bolsistas do PIBID, observando que o estudo da matemática pode ser divertido 

e aplicado fora do ambiente escolar. Foi elaborado um pequeno projeto o qual sumariamente apresentava 

objetivos, estratégia de ação e detalhamento das atividades, nos moldes que se segue.  

 

Objetivos  

 

 Sensibilizar os alunos sobre a importância da matemática em nossas vidas 

 Estimular o hábito de usar os cálculos matemáticos no dia a dia 

 Integrar os alunos, incentivando-os a competir com espírito de fraternidade. 

 Oportunizar a troca de conhecimentos e vivências. 

 Propiciar e desenvolver atividades lúdicas envolvendo conteúdos matemáticos, 

oportunizando a troca de conhecimentos e vivências. 

 Promover interação entre alunos, alunos e professores, alunos e bolsistas PIBID;  

 
Estratégias de ação 

 

 A oficina foi realizada com as turmas do 6° ao 9º ano do ensino fundamental, em cada turma ficou 

dois bolsistas responsáveis, formaram-se duas equipes, pois as turmas são grandes e terão que envolver 

todos os alunos com os conteúdos determinado pelos bolsistas e os mesmos orientandos suas exposições. 

Foi apresentado aos professores e alunos, o cronograma de atividades, orientando-os sobre as atividades 

que seriam trabalhadas e duração de cada uma, e as regras a serem cumpridas. A oficina foi desenvolvida 

durante o turno da manhã abrangendo todas as turmas do ensino fundamental, pois este era o público alvo 

do PIBID.  

Como tínhamos o intuito de envolver diferentes séries, decidimos que as atividades deveriam ser 

de raciocínio lógico e conhecimentos gerais de matemática, abordando conteúdos ensinados até o 9º ano, 

para garantir a igualdade entre os estudantes nas atividades. Os conteúdos de Matemática que serão 

trabalhados foram: Espaço e Forma, Grandezas e Medidas, Números e Operações/Álgebra e Funções, 

Tratamento da Informação e Desafios Matemáticos. 

Quanto às atividades propostas, foi visto que não haveria tempo para a realização de todas 

as que haviam sido planejadas, por isso tais atividades foram divididas em dois grupos; as 
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prévias, que seriam propostas com antecedência, e as atividades que seriam realizadas durante 

a gincana (ATIVIDADES EXTRAS). 

 

DETALHAMENTOS DAS ATIVIDADES  

 

Foram realizadas seis oficinas nas turmas e no pátio. 

OFICINA 1 SERPENTES E ESCADAS 

LOCAL: PATIO OU SALA DE AULA 

CONTEUDO TRABALHADO: TABUADA 

 Organização da sala 

  Grupos de 2 a 5 participantes. 

 Material 

2 Dados, Tabuleiro (no chão da sala ou no pátio), Peões (alunos),  

1 Fita adesiva amarela, 1 folha de fita adesiva transparente, 5 folhas de isopor, 3 colas de 

isopor, 6 folhas de eva coloridas e 3 folhas de eva pretas, 5 folhas de papel madeira. 

 Desenvolvimento 

Para determinar quem começa cada jogador lança uma vez o dado. Os que empataram 

lançam mais uma vez e quem tirar o maior número começa. Os jogadores começam na parte 

inferior do percurso e avançam jogando os dois dados fazendo a multiplicação até chegar no 

topo. Se o peão cair na base de uma escada, corta caminho, subindo até seu topo. Mas se, ao 

contrário o peão parar em uma casa com a cabeça de uma cobra, ele e comido até seu rabo, 

muitas casas para baixo. Quando o peão chegar na casa 36, o resultado da multiplicação dos 

valores já do dado será somado com os já obtidos (tenho acumulado 36 e no dado saiu 3x3= 9, 

acrescento o 9 com o 36 irá para casa 45), assim quem chegar a casa final primeiro ganhara o 

jogo. O jogo das serpentes e um jogo de percurso, em geral de 100 casa (10x10), atravessador 

por escadas e cobras.  

 

OFICINA 2: BOTAS DE MUITAS LEGUAS 

LOCAL: TURMA  6 ANO 

CONTEUDO TRABALHADO: ESTUDO DA RETA 

 Organização da sala 

   Grupos de 2 equipes ou duplas. 
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 Material 

 4 dados (tamanhos diferentes), Reta Numérica ( no chão da sala), 

 1 fita adesiva amarela, 1 fita adesiva transparente, 2 folhas de papel cartão branca 

(números de 5 em 5. 

 Desenvolvimento 

Desenhar uma reta numérica no chão. Um aluno inicia, jogando dois dados diferentes, 

para representar na reta com passos. O lado do dado maior indicara a quantidade de passos e o 

lado do dado menor, indicara o tamanho de cada passo. Outro aluno verifica onde o colega 

parou para marcar os pontos daquela equipe. E assim todos farão o mesmo procedimento, 

disputando quem chegou mais longe. 

 

OFICINA 3: PROBLEMOTECA 

LOCAL: TURMA 7 ANO 

CONTEUDO TRABALHADO: PROBLEMAS, DESAFIOS E CURIOSIDADES  

 Organização da sala 

 Dividir em duas equipes para decorar a caixa de materiais. 

 Material 

 2 caixas de pizza tamanho grande, 2 pinceis para tinta guache, 1 tinta guache, símbolos 

e números matemáticos, alfabeto, 5 folhas de papel cartão coloridas. 

 Desenvolvimento 

Cada equipe ira decorar a caixa onde será colocado os problemas, desafios e curiosidades 

matemáticas. 

 

OFICINA 4: HORA LEGAL 

LOCAL: TURMA 8 ANO 

CONTEUDO TRABALHADO: ANGULOS 

 Organização da sala 

 Dividir a turma em equipes para construção de relógios.  

 Material 

 4 folhas de eva (2 verdes, 2 azul), alfinetes, 5 folhas de papelões, 3 folhas de papel cartão 

branca. 
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 Desenvolvimento 

 Cada equipe ficara responsável pela criação de relógios para estudo dos ângulos em 

movimento. 

 

OFICINA 5: POLIEDROS DE VARETAS E POLIEDROS DE PAPEL 

LOCAL: 9 ANO 

CONTEUDO TRABALHADO: ARESTAS, VERTICES E FACES 

 Organização da sala 

 Grupos de alunos para construção e manipulação dos poliedros. 

 Material 

 Espetos, massa de modelar. 

 Desenvolvimento 

 A turma será dividida em equipes para construção de poliedros. 

 

OFICINA 6: CAMINHANDO COM OS NUMEROS 

LOCAL: A SER DEFINIDO 

CONTEUDO TRABALAHADO: TABUADA 

 Organização da sala 

 3 Grupos para construção de um tabuleiro de tabuada  

 Material 

 3 folhas de papel madeira branca, 1 folha de papel cartão branca (dados), 3 pincéis preto, 

3 gizes de cera. 

 Desenvolvimento 

 Os grupos de alunos já definidos irão construir um tabuleiro de tabuada na folha de papel 

madeira branca. As equipes serão divididas por equipes de alunos de cada serie. No tabuleiro 

será realizado as quatro operações matemáticas. O primeiro participante jogara o dado e 

caminhará as casas do valor obtido. Após parar na casa determinada, ele responderá a operação, 

se acertar terá a próxima jogada, se errar não terá direito a próxima jogada. Ganhara o jogo 

quem chegar primeiro. 
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OBSERVAÇÃO: EM ALGUMAS TURMAS TERA ATIVIDADES EXTRAS, JOGOS 

LUDICOS (XADREZ, DAMAS, BINGO MATEMATICO, QUIZ DA MATEMATICA, 

PARA FINALIZAR A DIVERSÃO. 

1. AVALIAÇÃO 

A avaliação é o resultado de um processo de observação tanto do conhecimento 

construído pelo aluno quanto a forma como ocorreu essa construção. É parte integrante do 

processo de ensino-aprendizagem e tem como objetivo principal aprimorar a qualidade desse 

processo e possibilitar a reflexão sobre seus êxitos e suas dificuldades. A avaliação aconteceu 

através da observação dos alunos nas equipes, sua interação e socialização com os demais 

alunos e também a partir das atividades realizadas, para que posteriormente as dificuldades 

encontradas pelos alunos sejam trabalhadas e superadas em sala de aula. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Concluímos que a oficina: Brincar e Educar Jogos Matemáticos teve os objetivos 

alcançados, levando a uma experiência produtiva com os alunos e os bolsistas, porque a maioria 

dos alunos solicitou a repetição e ampliação da Gincana para o ano letivo de 2015. Com esta 

metodologia foi possível apresentar a matemática de forma lúdica, envolvendo o raciocínio 

lógico e a resolução de problemas diversos. As atividades elaboradas despertaram os alunos 

para uma reavaliação dos conceitos aprendidos e para uma nova forma de enxergar a disciplina 

melhorando assim seu desempenho nas aulas e no projeto PIBID. 
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RESUMO: O presente artigo tem como objetivo pesquisar como as Micro e Pequenas 

Empresas (MPEs) no Município de Itabaiana/Sergipe estão utilizando Softwares Livres e 

porque não estão. Quanto à metodologia, trata-se de uma pesquisa exploratória, com pesquisa 

de campo, de natureza quantitativa. A coleta de dados foi realizada por meio da aplicação de 

um questionário, aplicado a 10 empresas atendidas pelo SEBRAE de Itabaiana. A análise de 

dados foi feita através dos resultados obtidos com o questionário, onde foi possível identificar 

que as MPEs em sua maioria usam Softwares Livres. 

Palavras–chave: informatização, microempresa, programa de computador, SEBRAE, software 

livre 

 

ASSESSMENT ON THE ADOPTION OF FREE SOFTWARE IN MICRO AND SMALL 

BUSINESSES IN ITABAIANA ATTENDED BY MUNICIPALITY SEBRAE / SE 
 

ABSTRACT: This article aims to investigate how the Micro and Small Enterprises (MSEs) in the 

municipality of Itabaiana / Sergipe are using Free Software and why they are not. As for the 

methodology, it is an exploratory research, field research, quantitative in nature. Data 

collection was performed by applying a questionnaire applied to 10 companies served by 

SEBRAE of Itabaiana. Analysis of-the was done by the results obtained from the questionnaire, 

where it was possible to identify that MSEs mostly use open source software. 

KEYWORDS: informatization, microenterprise, computer program, SEBRAE, free software 

 

INTRODUÇÃO 

Em um ambiente cada vez mais competitivo e globalizado as Micro e Pequenas Empresas 

(MPEs) enfrentam um grande desafio para conquistar seu lugar no mercado, com isso a adoção 

de sistemas informatizados pode mudar o desempenho e a estrutura do negócio desde seu 

sistema gerencial até suas técnicas de domínio e processo. Neste contexto, surge como opção a 

adoção de Softwares Livres para a informatização das tarefas e processos, para que as mesmas 

consigam desenvolver vantagens competitivas no mercado em que atuam. 

Antes de prosseguir, se faz necessário compreender alguns conceitos de Software Livre 

(SL) para uma melhor compreensão do trabalho. Um Software Livre é um software como 
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qualquer outro, mas seu autor o distribui de forma livre, isto é, outorga a todos a liberdade de 

uso, cópia, alteração e redistribuição de sua obra. Além do código-fonte, o autor do programa 

também outorga a liberdade para que outros programadores possam aprimorar o código original 

e redistribui-lo como outra versão. É importante não confundir SL com software gratuito, nem 

todos eles podem ser modificados e redistribuídos livremente, tudo irá depender de sua licença 

de uso (SILVA e DIAS, 2010; ACETI e CAMPOS, 2004; HEXSEL, 2002). Os dois tipos de 

licença mais populares são: GPL e BSD. A primeira cede os direitos comerciais, mas exige 

crédito pela autoria e propriedade, enquanto a segunda permite que qualquer um redistribua o 

software desde que não tente restringir o acesso ao código original ou às modificações (OPEN 

SOURCE INITATIVE, 2008; FREE SOFTWARE FOUNDATION, 2007). 

O presente trabalho foi elaborado com o objetivo de pesquisar como as Micro e Pequenas 

Empresas do Município de Itabaiana / Sergipe (SE) estão usando Softwares Livres e identificar 

os motivos pelos quais algumas MPEs não estão adotando. Alguns dos fatores que podem estar 

causando essa barreira na adoção desses softwares é a cultura organizacional e a falta de 

informação. Levando em conta essa afirmação, a pesquisa buscou responder a seguinte 

pergunta: Quais são as barreiras à adoção de Software Livre nas Micro e Pequenas Empresas 

no município de Itabaiana/SE? 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Para efetuar o estudo foi feita uma pesquisa exploratória. Com a finalidade de elaborar 

gráficos e sugerir ideias. As MPEs do município de Itabaiana serviram como campo de 

pesquisa. Foram utilizadas as estratégias: pesquisa bibliográfica, para a escrita da revisão 

teórica. Quanto á abordagem foi utilizada a pesquisa quantitativa com o intuito de elaborar 

gráficos com percentuais, o tempo de pesquisa foi feito de modo transversal, pois colhemos 

todo o material necessário para a análise em apenas uma sessão e para os instrumentos de coleta 

foi utilizado questionário. 

Para conseguir os resultados que se busca da pesquisa, foi feito uma visita ao SEBRAE 

de Sergipe (SE) para a obtenção de uma relação das MPEs do município de Itabaiana/SE. Com 

as MPEs definidas, foi elaborado um questionário com o objetivo de obter respostas dessas 

empresas e esclarecer como as mesmas estão usando esse tipo de software nas diversas 

categorias de programas de computador, como por exemplo: utilitários, programação, banco de 

dados, navegadores e sistema operacional. Na próxima seção, serão apresentados os resultados 

apurados nas pesquisas de campo. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Inicialmente nosso público alvo foi composto por 10 empresas. Classificadas de acordo 

com o SEBRAE, que classifica uma empresa como: Micro, se possuir até 19 funcionários; 

Pequena, se possuir de 20 a 99 funcionários; Média, de 100 a 499 funcionários e Grande, possui 

mais de 500 funcionários (SEBRAE, 2016). 

Este estudo evidenciou que todas as empresas foram unânimes ao afirmarem que fazem 

uso de Software Livre e que estão no mercado de trabalho a mais de quatro anos. Segundo os 

dados coletados, existem mais microempresas do que pequenas empresas conforme ilustrado 

na Figura 1. 

 

Figura 1. Tamanho das empresas analisadas. 

Foi constatado que as MPEs preferem utilizar o banco de dados MySQL, um Software 

Livre (SL), como ilustrado no gráfico da Figura 2. 

 

Figura 2. Servidores de banco de dados. 

Pode-se verificar que as MPEs fazem mais uso de navegadores livres do que comerciais, 

como pode ser visto no gráfico da Figura 3. 
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Figura 3. Navegadores de Internet (browsers). 

A maioria das MPEs alegaram não fazer uso de Softwares Livres (SLs) pois tinham 

preferência por Software Proprietário, outras MPEs alegaram não usar SLs por falta de 

conhecimento, apenas uma pequena minoria alegou que não tem interesse em SLs, como 

exposto no gráfico da Figura 4. 

 

Figura 4. Motivos para a não adoção de Softwares Livre das empresas analisadas. 

Foi constatado que a maioria das MPEs utilizam Softwares Livres pela questão da sua 

gratuidade, como se pode observar no gráfico exibido na Figura 5. 

 

Figura 5. Características de Software Livre almejadas pelas MPEs. 

O principal motivo das MPEs terem adotado Softwares Livres foi o não pagamento de 

licenças, logo em seguida declaram produtividade e as restantes ficaram divididas entre 

velocidade, segurança e outros motivos, como exposto no gráfico da Figura 6. 
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Figura 6. Principais motivos para adoção de Softwares Livres. 

Na Figura 7, pode-se observar que mais da metade das MPEs responderam que estão muito 

satisfeitas com os Software Livres utilizados pela empresa, enquanto o restante está apenas satisfeito. 

 

Figura 7. Satisfação com o uso de SL na empresa. 

 

Sobre facilidade de aprendizado, uso, instalação e qualidade de suporte técnico dos SLs, 

foi constatado o que segue o gráfico (Figura 8). 

 

Figura 8. Afirmativas sobre Software Livre. 

Quando questionadas sobre os principais benefícios proporcionados pelo SL, a maioria 

das empresas respondeu que o principal benefício é o não pagamento de licenças como pode 

ser observado no gráfico da Figura 9. 
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Figura 9. Principal benefício que os SLs proporcionam a empresa. 

A maioria das empresas alega que a velocidade dos SLs é de médio para rápido como 

pode ser visto no gráfico da Figura 10. 

 

Figura 10. Velocidade dos SLs que atendem a empresa. 

A maioria das empresas alega que a segurança dos SLs é de médio para seguro como 

pode ser visto no gráfico ilustrado na Figura 11. 

 

Figura 11. Nível de segurança dos SLs que atendem a empresa. 

A maioria das empresas alega que a confiabilidade dos SLs é de médio para confiável 

como pode ser visto no gráfico ilustrado na Figura 12. 
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Figura 12. Nível de confiabilidade dos SLs que atendem a empresa. 

 

CONCLUSÕES 

Neste trabalho foi feito um levantamento de como as Micro e Pequenas Empresas (MPEs) 

do município de Itabaiana/SE estão utilizando Softwares Livres, a partir das respostas obtidas 

com o questionário, podemos analisar e definir resultados que mostram como essas empresas 

estão utilizando esses softwares. Em virtude dos resultados obtidos, pode-se concluir que as 

MPEs do Município de Itabaiana são todas informatizadas, e usam Softwares Livres (SLs), 

porém a maioria não sabia que usa tal software, pois não tinha conhecimento do conceito. 

O principal motivo das empresas de Itabaiana/SE terem adotado o uso SLs foi por serem 

gratuitos, visto que todas elas visam economia e estão satisfeitas com os SLs que adotaram. 

Entretanto, foi observado que as empresas analisadas têm um grande déficit de SLs na parte de: 

Sistema Operacional, a maioria ainda utiliza o Windows. Na parte de suíte de escritório, 

programas empresariais e programação a maior parte das empresas não faziam uso de nenhum 

tipo de software seja ele livre ou proprietário, uma boa maneira de melhorar esse quadro seria 

sugerir para as MPEs uma lista de SLs que ajudassem a otimizar a informatização dessas 

empresas por meio de um catálogo. 
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RESUMO: O câncer de mama é o segundo mais frequente em mulheres de todo o mundo. A 

mamografia é o exame mais eficaz na visualização de tumores ainda em estágios iniciais. 

Estudos apontam que de 10-30% dos achados radiológicos não são observados por 

radiologistas em sua rotina clínica, o que pode ser justificado pela pequena diferença entre as 

densidades de tecido mamário e estruturas que podem indicar um tumor maligno. 

Considerando este fato, várias pesquisas são realizadas no intuito do desenvolvimento de 

softwares que auxiliem os médicos na leitura dos exames mamográficos. Este trabalho 

manipulou em um computador de uso doméstico 14 imagens mamograficas digitais extraídas 

do banco de dados DDMS (Digital Database for Screening Mammograph) utilizando 

Transformada Wavelet de Haar, que é uma ferramenta matemática aplicada em sinais para 

dividí-los em faixas de freqüência, permitindo assim a localização da variação do sinal no 

espaço e no tempo, com o objetivo de aumentar o contraste dos exames estudados, assim 

como realçar detalhes como formas das microestruturas radiologicas, que são de extrema 

importância para um diagnóstico preciso. Esta ferramenta foi implementada na plataforma 

octave, que é uma linguagem de alto nível de interpretação. Os resultados foram 

encorajadores, uma vez que das imagens processadas, 58% apresentaram melhoria na 

visualização das estruturas radiologicas, enquanto que 28% mantiveram a mesma qualidade 

das imagens originais. Futuramente estes estudos podem auxiliar a construção de softwares 

que reconheçam e classifiquem achados radiologicos, auxiliando os médicos no diagnóstico 

precoce do câncer de mama. 

Palavras–chave: mamografia, processamento de imagem  

 

MANIPULATION DIGITAL MAMMOGRAPHIC IMAGE USING HAAR 

WAVELET TRANSFORM IN OCTAVE PLATFORM 
ABSTRACT:  Breast cancer is the second most common in women around the world. 

Mammography is the most effective method in the tumor visualization still in early stages. 

Studies show that 10-30% of the radiological findings are not observed by radiologists in their 

clinical routine, which can be justified by the small difference between the densities the breast 

tissue and structures that may indicate a malignant tumor. Considering this fact, several studies 

are performed in the software development aim to assist physicians in reading mammograms. 

This work manipulated on a household computer 14 digital mammographic images extracted 

the database DDMS (Digital Database for Screening Mammograph) using Haar Wavelet 

Transform, which is a mathematical tool applied to signals to divide them into frequency bands, 

thus enabling the signal variation in the location in space and time, in order to increase the 

contrast of the tests studied, as well as highlight details such as forms of radiological 

microstructures, which are extremely important for accurate diagnosis. This tool was 
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implemented in Octave platform, which is a high-level language interpretation. The results were 

encouraging, since the processed images 58% showed  improvement in visualization of the 

radiological structures, while 28% had the same quality of the original images.  

In the future these studies can help build software that recognize and classify radiological 

findings, assisting physicians in the early diagnosis of breast cancer. 

 

KEYWORDS: mammography, image processing 

 

INTRODUÇÃO 

O câncer de mama é o câncer mais comum em mulheres em todo o mundo e 

atualmente apresenta uma alta taxa de mortalidade. Isso poderia ser reduzido em 20 a 30% 

por meio do diagnóstico precoce da doença (INCA, 2013). Contudo, a mamografia é o exame 

mais eficaz para a detecção de achados radiológicos, tais como nódulos e microcalcificações, 

ainda em estágio inicial. Esta técnica faz uso de um tubo de raios-X com baixa energia e alta 

intensidade, com o objetivo de aumentar o contraste nas imagens obtidas, facilitando assim 

a visualização das estruturas que compõe a mama, principalmente as que apresentam 

pequenas dimensões e pouca diferença de densidade. 

Apesar do método aumentar as chances de tratamento, a mamografia eventualmente 

proporciona equivocos nos laudos médicos. Estudos mostram que especialistas não 

conseguem detectar cerca de 10 a 30% de achados radiológicos e apenas 15 a 34% das 

mulheres que fizeram uma biopsia, baseada no resultado do exame mamográfico, 

apresentavam lesões do tipo maligna. (GUPTA; CHYN; MARKEY, 2006). 

Com esse tipo de problema, pesquisadores buscam soluções para uma melhor 

interpretação dos achados radiológicos, utilizando filtros, que reduzem ruídos e mellhoram a 

qualidade da imagem, sendo este o foco do trabalho apresentado. Esta pesquisa foi feita 

utilizando a Transformada Wavelet (TW) implentada na plataforma octave, com o objetivo de 

melhorar a visualização de microestruturas radiologicas em imagens mamográficas digitais 

obtidas no banco de dados DDMS (Digital Database for Screening Mammograph). 

Transformada Wavelet de Haar 

As Transformadas Wavelets (TW) são ferramentas matemáticas que permitem a 

localização da variação do sinal no espaço e tempo. Foram aplicadas pela primeira vez na 

medicina para redução de ruídos em imagens de ressonância magnética em 1991 (GUNTURU 

e SHARMA, 2010). As TWs dividem-se em duas formas: continuas ou discretas. A primeira é 

aplicada a funções contínuas, e a última é voltada para análise, caracterização de parâmetros, 
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compressão e reconstrução de imagem. Portanto, para este projeto, a forma mais adequada 

é TW discreta. 

A TW de Haar foi a primeira família a ser desenvolvida, e é portanto, o tipo mais simples 

de TW. Ela baseia-se na aplicação de dois filtros, um filtro passa-baixa (h) e um filtro passa-

alta (g) (FLEET, 2008), definido pelas equações (1) e (2), respectivamente: 

ℎ = (
√2

2
,
√2

2
)                                                                                 (1) 

𝑔 = (
√2

2
, − 

√2

2
)                                                                               (2) 

Considerando um sinal discreto que depende do tempo, f pode ser escrito como a equação 

(3): 

f = (f1, f2,..., fN)                                                                       (3) 

onde N é o comprimento do sinal. A TW de Haar decompõe o sinal em aproximação (suavização) e 

detalhes (WALKER, 1999), que são definidos por a1=(a1, a2,..., aN/2) e d1=(d1, d2,..., dN/2), 

respectivamente, onde: 

𝑎𝑚 =
𝑓2𝑚−1 + 𝑓2𝑚

√2
                                                                               (4) 

𝑑𝑚 =
𝑓2𝑚−1 − 𝑓2𝑚

√2
                                                                               (5) 

e f2m representa a intensidade do sinal. 

Como a TW é executada em vários níveis subsequentes, a wavelet de Haar para o primeiro 

nível é dada pela equação (6): 

f         (a1׀d1)                                                                               (6) 

Substituindo a1 e d1, temos: 

f         (a1, a2,..., aN/2׀d1, d2,..., dN/2)                                                        (7) 

O segundo nível é obtido através da aplicação da TW de Haar em a1: 

a1      (a2׀d2)                                                                                (8) 

e assim sucessivamente. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Neste trabalho foi utilizado a base Digital Database for Screening Mammography 

(DDSM), sendo está, o resultado de um projeto colaborativo entre o Massachusetts General 

Hospital (D. Kopans, R. Moore), a Universidade do Sul da Flórida (K. Bowyer) além do Sandia 

National Laboraties (P. Kegelmeyer). Este banco de dados disponibiliza 2.620 casos 
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mamograficos, distribuídos em 23 volumes, sendo que cada caso apresenta duas imagens nas 

projeções craniocaudal (CC) e médio-lateral oblíquo (MLO). O DDMS informa ainda dados dos 

pacientes, tais como: índice de densidade da mama ACR (American College of Radiology), 

idade na época do estudo e informações da imagem (equipamento de digitalização, resolução 

espacial, tipo de anormalidade e localização) (HEATH et al., 2001). 

Nesta pesquisa foram processadas 14 imagens mamográficas, utilizando Transformada 

Wavelet de Haar, em um computador Windows 7 Professional 32 bits, Processador: 

Pentium(R) dual-core, RAM: 2,00 GB, através do software Octave, que é uma linguagem de 

alto nível de interpretação, principalmente destinado para cálculos numéricos. Ele fornece 

recursos para a solução numérica de problemas lineares e não lineares, e para realizar outros 

experimentos numéricos. Também fornece extensas capacidades gráficas para visualização e 

manipulação de dados. O Octave é usado normalmente por meio de sua interface linear de 

comando interativo, mas também pode ser usado para escrever programas não-interativos. A 

linguagem Octave é muito semelhante ao Matlab, proporcionando com que maioria dos 

programas sejam facilmente abertos (GNU OCTAVE, 2016).  

Os dados foram organizados e analisados por meio da aplicação de métodos estatísticos 

básicos.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Na primeira fase do trabalho foram extraídas 14 imagens mamográficas contendo achados 

radiológicos do Banco de dados DDMS (Digital Database for Screening Mammograph).  A 

figura 1 mostra uma das imagens estudadas.  
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Figura 1. Imagem mamográfica extraída do Volume câncer_05, caso 0031, do banco de 

dados DDMS. 

 

A segunda fase da pesquisa concentrou-se na implementação da Transformada Wavelet 

de Haar na Plataforma Octave. Logo após a conclusão desta etapa, o algoritmo foi aplicado nas 

imagens estudadas, obtendo como resultado, o que pode ser observado na figura 2. 

 

 

Figura 2. Imagem da figura 1, após processamento com Transformada Wavelet de Haar. 

 

Comparando as figuras 1 e 2, pode-se notar que na imagem original observa-se um tumor 

com contornos bem delimitados e formato simétrico, já na imagem após o processamento com 

a Transformada Wavelet de Haar, nota-se um tumor com formato irregular, sendo está uma das 

características analisadas para avaliar se um tumor é ou não maligno. Este resultado foi 

confirmado por meio da comparação com o laudo apresentado no banco de dados DDMS, 

elaborado a partir da avaliação do conjunto de duas imagens obtidas em duas incidências 



 

1286 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos         Ciências Exatas e da Terra 

mamográficas na mama em estudo, que detectou a presença de massa de forma irregular 

espiculada, apontada como maligna. 

Após o processamento, as imagens foram classificadas quanto a qualidade das imagens 

obtidas em comparação com suas respectivas imagens originais. Está classificação está 

representada graficamente na figura 3. 

 

 

Figura 3. Gráfico contendo a classificação das imagens processadas com a Transformada 

Wavelet de Haar, quanto a sua qualidade. 

 

Das imagens processadas com a Transformada Wavelet de Haar, 58% apresentaram 

melhorias em sua qualidade tais como, melhor visualização dos contornos dos achados 

radiológicos e aumento do contraste, fatores que auxiliam os radiologista na análise mais 

precisa das mamografias em suas rotinas clínicas. Porém 14% das imagens avaliadas, obtiveram 

piora em sua qualidade após o processamento na plataforma Octave, isso se deve 

principalmente a introdução de ruídos, que prejudicam drasticamente a visualização dos 

achados radiológicos, uma vez que, estes apresentam pequenas dimensões. Tal problema pode 

ser resolvido a partir da aplicação de filtros comprovadamente eficazes na extração de ruídos, 

tais como, filtro da média, mediana ou baseados em Equação Diferencial Parcial. 

 

CONCLUSÕES 

Das 14 imagens estudadas, 58% apresentaram melhoria na qualidade da imagem em 

relação à original, principalmente no que tange o contraste e visualização dos achados 

radiológicos. Dentre os exames avaliados 14% apontaram uma piora na qualidade das imagens, 

devido sobretudo, ao grande número de ruídos. Assim, com o objetivo de resolver este 

problema, serão testados filtros específicos para extração de ruídos em imagens. 

58%
28%

14%

Resultado após aplicação da Wavelet de Haar

Imagens que apresentaram

melhora.

Imagens que preservaram a

qualidade.

Imagens que obtiveram piora na

qualidade.
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Futuramente, estes resultados podem assessorar estudos que resultem na elaboração de 

software eficiente no auxílio aos radiologistas na detecção de achados radiológicos ainda em 

estágios iniciais. 
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RESUMO: A busca por metodologias eficientes no ensino e aprendizagem é tida como uma 

preocupação em comum entre docentes de diversas instituições de ensino. Na esfera do curso 

profissionalizante existe um agravante: o discente tem um curto período de capacitação antes 

de ingressar no mercado de trabalho. Diante disso, esse artigo tem como objetivo relatar o 

desenvolvimento e aplicabilidade de um aplicativo móvel, intitulado ManSIApp, como 

ferramenta de apoio ao ensino e aprendizado. O aplicativo pode ser traduzido como uma 

abordagem investigativa de forma lúdica, que visa proporcionar uma didática focada em 

problemas do mundo real. O cerne da ferramenta tem como base duas metodologias: Problem-

Based Learning para o desenvolvimento do conteúdo e estratégias pedagógicas; e Gamification 

para caracterizar os desafios e natureza lúdica do processo. O desenvolvimento da ferramenta 

ocorreu na disciplina de Montagem e Manutenção de Computadores II do Curso Técnico de 

Manutenção e Suporte em Informática (MSI) do IFPE Campus Palmares, onde o professor e os 

alunos especificaram a ferramenta de forma colaborativa em sala. Posteriormente, o aplicativo 

foi disponibilizado para os alunos da disciplina de Montagem e Manutenção de Computadores 

I, do mesmo curso, como meio de obter uma prova de conceito sobre os reais benefícios 

proporcionados pelo aplicativo. 

Palavras–chave: Curso Técnico Profissionalizante, Gamification, Inovação do Aprendizado, 

Metodologias de ensino, Problem-Based Learning 

 

MANSIAPP: A MOBILE APPLICATION AS A SUPPORT TOOL FOR EDUCATION OF 

ASSEMBLY AND MAINTENANCE COMPUTERS TECHNICAL COURSE 
 

ABSTRACT: The search for efficient methodologies in education and learning is seen as a 

common concern among teachers of most educational institutions. In the technical course 

there is an aggravating factor: the student has a short training period before joining the labor 

market. Therefore, this article aims to describe the development and applicability of a mobile 

application, entitled ManSIApp, as a support tool for education and learning. The application 

can be translated as an investigative approach in a playful manner, which aims to provide a 

didactic focused on real-world problems. The tool's core is based on two methods: Problem-

Based Learning for the development of content and teaching strategies; and Gamification to 

characterize the challenges and playful nature of the process. The development app occurred 

in the discipline of Assembly and Maintenance of Computers II for the Technical Maintenance 

and Support Informatics Curse in Palmares Campus of IFPE, where the teacher and students 

collaboratively specify the tool in the classroom. Later, the application was made available to 

mailto:debora.crysley61@gmail.com
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the students of the discipline of Assembly and Maintenance of Computers I for the same 

course as a means of obtaining a proof of concept on the real benefits of the application. 

KEYWORDS: Education Methodologies, Gamification, Learning Innovation, Problem-Based 

Learning, Vocational Technical Course 

 

INTRODUÇÃO 

Ao discorrer acerca da concepção de metodologia de aprendizado, observaremos que essa 

está arraigada ao conceito de inovação. Assim, levando em consideração experimentos com 

alunos e professores, engajados na metodologia PBL (Problem-Based-Learning) alinhada aos 

conceitos de Gamification como ferramenta de apoio, frutos do objetivo deste trabalho, 

pretende-se explorar novas metodologias de aprendizado, à medida que é desenvolvida uma 

pesquisa sobre um método para capacitar estudantes de curso técnico profissionalizante. 

Sob esta visão, em se tratando de inovação, entende-se que necessariamente está 

associada à aplicação do conhecimento (MOTA, 2011). Dessa forma, “os estudos sobre 

inovação vinculam-se diretamente aos estudos sobre a produção e disseminação do 

conhecimento, cujo crescimento acelerado se expressa como um fenômeno quantitativo e 

qualitativo” (BORGES & TAUCHEN, 2012). Dentro desta perspectiva, a construção do 

conhecimento, bem como o êxito no processo de aprendizagem, depende de uma metodologia 

que possa facilitar a assimilação por parte do estudante. Nesse sentido, como ressalta Stahl 

(2002), “um jogo educativo por computador é uma atividade de aprendizagem inovadora, na 

qual, as características do ensino apoiado em computador e as estratégias de jogo são integradas 

para alcançar um objetivo educacional específico”. Outro ponto a considerar, conforme os PNC 

(2000, apud MELO & SARDINHA, 2009), é que “um dos aspectos relevante nos jogos é o fato 

de provocarem nos alunos um desafio genuíno, gerando ao mesmo tempo mais interesse e 

prazer pela disciplina”. 

Partindo desse pressuposto, percebe-se que trabalhar o lúdico no âmbito educacional 

mostra-se uma alternativa metodológica bastante eficaz na construção do conhecimento. Por 

outro lado, segundo Silva et al (2009) há certa carência no aspecto didático metodológico. Dessa 

forma, é de suma importância o desenvolvimento de métodos inovadores que possam melhorar 

o espaço escolar, no que diz respeito à realização das atividades educativas. 

Para tanto, doravante, enfatizar-se-á a adoção de metodologias que visem capacitar o 

aluno para o mercado profissional, tomando como base o ensino da disciplina de Montagem e 

Manutenção de Computadores II, do curso técnico de Manutenção e Suporte em Informática, 

do Instituto Federal de Pernambuco – Campus Palmares. 
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Sendo assim, podemos compreender que, no primeiro momento, adotar metodologias 

dessa natureza em um curso de nível técnico é, por assim dizer, um tanto quanto desafiante, já 

que o corpo discente do ensino profissionalizante tem uma perspectiva de aprendizagem 

diferente dos alunos do Ensino Fundamental ou Médio. Com isso, busca-se desenvolver uma 

metodologia que além de ser inovadora seja também atrativa para os estudantes.  

Não obstante, é importante considerar também que o discente do ensino profissionalizante 

tem um curto caminho de aprendizagem para ingressar no mercado de trabalho. Diante disso, 

faz-se coerente submetê-lo a metodologias de aprendizagem que estimulam as habilidades 

como a expressão oral e escrita de forma colaborativa, bem como propor soluções necessárias 

para minimizar problemas do mundo real. 

Portanto, este trabalho tem como proposta apresentar um estudo sobre a adoção de uma 

metodologia com base em problemas encontrados cotidianamente no curso citado, ao passo que 

aplica um método de aprendizado embasado no PBL. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O desenvolvimento desta seção tem como fundamento duas vertentes para a metodologia 

e aplicabilidade da proposta, conforme ilustrado no fluxograma da Figura 1. A primeira refere-

se à justificativa da utilização da metodologia intitulada PBL. O PBL (Problem-Based 

Learning) é um método baseado em problemas que tem como objetivo gerar habilidades e o 

incentivo dos alunos de forma extensa fazendo com que os mesmos desenvolvam suas 

capacidades de trabalhar em equipe.  

Com a adesão do PBL, nosso trabalho proporcionou atividades desenvolvidas entre 

professores e alunos sobre o processo de ensino e aprendizagem na disciplina de Montagem e 

Manutenção e de Computadores II (MMC2) no terceiro período do Curso Técnico de 

Manutenção e Suporte em Informática (MSI), do IFPE Campus Palmares. E visando também 

contemplar o ensino e aprendizagem para a disciplina de Montagem e Manutenção e de 

Computadores I (MMC1) do mesmo curso e Campus. 

A metodologia fora aplicada com base em reuniões semanais durante todo o semestre, 

nas quais se discutia a elaboração e desenvolvimento de um aplicativo para dispositivos móveis, 

intitulado ManSIApp44, como ferramenta de apoio para os critérios de avaliação e a distribuição 

dos conteúdos abordados nas aulas teóricas e práticas. 

                                                           
44ManSIApp está disponível no Google Play: http://bit.ly/2cQ4wie 

http://bit.ly/2cQ4wie
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Figura 1. Fluxo de atividades da proposta da abordagem. É possível identificar as atividades, 

respectivos participantes e metodologias adotadas. 

 

Na mesma linha, o aprendizado dos alunos foi guiado pela especificação das 

funcionalidades e didática de um aplicativo móvel como ferramenta de apoio ao ensino e 

aprendizado. Os discentes desenvolveram os problemas com base da aplicação do PBL. Já os 

desafios segmentados por níveis foram apoiados pelo uso de técnicas de Gamefication, termo 

oriundo do inglês para Gameficação. Tal método se define como uma tática que promove a 

influência mútua de pessoas com base em incentivos, buscando o engajamento do público, 

resolvendo problemas e melhorando o aprendizado de maneira lúdica. (ALVES et al., 2012). 

Através da Gamificação, as especificações do aplicativo foram elaboradas de forma 

colaborativa entre duas turmas de MMC2. Essa prática resultou em debates e discussões sobre 

o aprimoramento dos desafios, bem como níveis de dificuldades graduais que seriam 

apresentados ao aluno durante o uso do aplicativo, conforme ilustrado na Figura 2. 
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Figura 2. Telas do aplicativo que exibem um problema e as opções que possam justificar o sintoma.  

Ao clicar na lâmpada, o usuário recebe uma dica para lhe auxiliar na resolução do desafio. Ao acerta, 

o usuário recebe um diagnóstico e possível solução do problema. 

 

A ideia de aplicar atividades lúdicas para o ensino e aprendizado não é nova. Um exemplo 

prático é o software desenvolvido pela Intel45 que tem objetivos correlatos à nossa proposta, 

contudo, o mesmo é restrito para computadores pessoais pelo fato de adotar a tecnologia Adobe 

Flash Player. Outro aspecto é que o conteúdo abordado por ele é um tanto depreciado, pois 

apresenta elementos como unidades de disquete e demais recursos obsoletos. 

Por fim, a segunda vertente resultou em uma extração de dados sobre os benefícios e 

experiência de uso do aplicativo. Tal processo foi realizado por um questionário respondido por 

22 alunos voluntários que cursam a disciplina Montagem e Manutenção de Computadores I 

(MMC1) do segundo período de MSI, durante o ano letivo de 2016. 

A adoção de tecnologias móveis como apoio ao ensino e aprendizagem é apoiada pelo 

notório potencial do smartphone em explorar a experiência do usuário através de gestos como 

arrastar e soltar (Raabe, 2016). Além disso, a mobilidade e praticidade oferecida são capazes 

de mudar a maneira de como nos relacionamos com as pessoas, e suas atividades diárias. Assim, 

levando em consideração experimentos com alunos e professores, engajados na metodologia 

PBL alinhada aos conceitos de Gameficação como ferramenta de apoio, frutos do objetivo deste 

                                                           
45Link direto para download do simulador da Intel: http://bit.ly/2dthKE1 

http://bit.ly/2dthKE1
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trabalho, pretende-se explorar novas experiências de aprendizado, à medida que é desenvolvida 

uma pesquisa sobre um método para capacitar estudantes de curso técnico. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Nesta seção serão apresentados os dados resultantes da experimentação com os alunos 

diante do uso do aplicativo como apoio ao ensino e aprendizado na disciplina MMC1. Após 

solucionar todos os desafios apresentados pelo aplicativo, o voluntário era convidado a 

responder um questionário composto por sete questões de pesquisa, no intuito de mensurar o 

ensino e aprendizado do mesmo após utilizar o aplicativo. 

O questionário é dividido em duas partes, na qual a primeira, composta por três questões, 

visa avaliar a adoção dos alunos por tecnologias móveis como ferramenta de estudo. A segunda 

parte, composta por quatro questões, são voltadas para avaliar a experiência de uso do 

ManSIApp. 

De acordo com a primeira parte do questionário, conforme ilustrado na Figura 3, 

observou-se que em média, 37% dos alunos de MMC1 não possuem computador pessoal, 

desktop ou notebook. Em contrapartida, quase 90% possuem um smartphone e, apesar de 45% 

não terem uma preferência sobre qual dispositivo dedicam seus estudos, 29% deles têm o habito 

de estudar apenas por seu smartphone. 

 

 

Figura 3. Primeira parte das questões de pesquisa. O objetivo é avaliar a adoção de tecnologias 

móveis como ferramenta de estudo. 

Diante disso, torna-se relevante a ideia de utilizar dispositivos moveis como ferramenta 

de apoio, visto que o quantitativo de aquisição do respectivo aparelho é bem maior em 

comparação a um computador pessoal. Nestes casos, foram observadas situações onde certos 

alunos dependiam do horário de disponibilidade do Campus para ter acesso a um computador 

e internet e assim revisar o conteúdo da disciplina.  

Uma vez que o aplicativo armazena seu banco de dados de questões localmente no 

dispositivo, isso possibilita descartar a necessidade de internet para seu funcionamento, assim 
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alguns alunos se beneficiaram devido a residirem em cidades onde a cobertura e acesso a 

internet eram bastante limitados. 

Na mesma linha, a adoção do aplicativo garante melhor produtividade na revisão do 

conteúdo da disciplina, já que o dispositivo proporciona mobilidade. Essa característica justifica 

os 29% dos alunos optarem por utilizar o smartphone como ferramenta de estudo. 

Em relação à segunda parte das questões de pesquisa, conforme ilustrado na Figura 4, 

fora observado que metade dos alunos de MMC1 considera-se de conhecimento intermediário 

sobre o conteúdo abordado nas aulas, o que garante maior senso crítico quanto ao uso do 

aplicativo. Na mesma linha, mais da metade dos alunos sentiu-se satisfeita quanto ao 

conhecimento adquirido durante a utilizando do ManSIApp, indicando que o aplicativo 

proporcionou uma atividade positiva quanto à didática e aprendizado proporcionado.  

Em relação ao nível de desafio proporcionado pelo aplicativo, os números indicam um 

resultado bem nivelado para um grupo de alunos de MMC1, sugerindo um planejamento de 

desafios bem aplicado por parte do professor e alunos do MMC2 durante a especificação dos 

problemas a serem apresentados pelo aplicativo. Por fim, fica notória a recomendação positiva 

dos alunos de MMC1 pela adoção da ManSIApp como ferramenta de apoio em suas atividades 

de estudo, dos 22 alunos, 15 recomendam com nota máxima a utilização. 

 

Figura 4. Segunda parte das questões de pesquisa. O objetivo é avaliar a experiência de uso do 

ManSIApp como apoio ao ensino e aprendizado. 

 



 

1295 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos         Ciências Exatas e da Terra 

CONCLUSÕES 

De fato, propor benefícios através da adoção de PBL e Gameficação em ambientes de 

ensino e aprendizado não é algo novo. Contudo, a proposta se enviesa em apresentar uma 

abordagem sobre a combinação das técnicas através de uma didática que faz uso de dispositivos 

móveis. E por se enveredar em cursos profissionalizantes, o desafio é interessante devido às 

técnicas supracitadas serem mais discutidas na literatura quando inseridas em ambientes de 

ensino de graduação ou pós-graduação. 

Em contrapartida, é prudente reconhecer que a proposta apresenta limitações. 

Primeiramente, o aplicativo encontra-se disponível apenas na plataforma Android. As demais 

plataformas serão contempladas através de trabalhos futuros. 

Outro fator é a quantidade de questões atribuídas ao aplicativo até o momento, 15. Um 

número que precisa ser expandido para que o desafio da didática torne-se mais prolongado ao 

usuário-final, ou seja, um acréscimo no banco de dados das questões precisa ser considerado. 

Além disso, o aplicativo poderia explorar melhor os recursos de usabilidade proporcionados 

pelo dispositivo móvel, bem como funcionalidades que proporcionem maior interação com o 

usuário final, tais aspectos serão contemplados em trabalhos futuros. 

Na mesma linha, o estudo proporcionou aos envolvidos, docente e discente, um primeiro 

contato com as práticas de PBL e Gameficação. Diante disso, é importante reconhecer que a 

falta de experiência com o uso das metodologias pode resultar em limitações e maior esforço 

durante a precisão do resultado dos métodos. 

Todavia, tais lacunas também deslumbram novas perspectivas às envolvidos, uma vez que 

os resultados foram bastante positivos, a abordagem proporciona maior engajamento para 

realizar trabalhos de forma continua com base nos trabalhos futuros já mencionados. 

Por fim, a proposta tem potencial de mobilizar positivamente todo o Campus, já que demais 

disciplinas, a exemplo Redes de Computadores, poderiam ser submetidas ao mesmo processo, 

uma vez que as atividades de montagem e manutenção de computadores serviram apenas como 

estudo de caso para a metodologia. 
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RESUMO: Atualmente, em busca de uma maior longevidade e uma melhor qualidade de vida, 

as pessoas têm buscado, cada vez mais, hábitos alimentares saudáveis, o que favorece a 

expansão da produção e comercialização de alimentos orgânicos. Na produção orgânica de 

alimentos não há utilização de contaminantes intencionais, contribuindo para a minimização 

dos riscos à saúde humana e ao meio ambiente. O presente artigo teve como principal objetivo 

mapear os principais estabelecimentos que comercializam alimentos orgânicos certificados na 

cidade de Palmas, sendo que o objetivo específico consistiu em identificar a origem destes 

produtos que abastecem o mercado da capital. Primeiramente, foi feita uma pesquisa sobre os 

principais estabelecimentos que comercializam alimentos orgânicos certificados na cidade de 

Palmas. Em seguida, foram realizadas visitas nesses locais buscando identificar alimentos que 

possuíam o selo oficial do SISORG, onde foram coletadas as coordenadas geográficas para 

geração do mapeamento. Os resultados obtidos apontam que a maioria dos produtos localizados 

são do Estado de São Paulo, seguido pelo Estado Paraná e em terceiro lugar ficou o Estado Rio 

Grande do Sul. Dentre os produtos catalogados, a maior incidência foi de cereais, bebidas e 

açúcar, sendo constatado que a categoria bebidas possui a maior diversidade de fornecedores. 

Após a pesquisa de campo, pode-se afirmar que, atualmente não existe uma grande variedade 

de alimentos orgânicos certificados disponíveis para compra nos estabelecimentos de Palmas. 

Acredita-se que este fato ocorre devido à ausência de produção de alimentos deste tipo no 

Estado do Tocantins. 

 

Palavras–chave: agricultura orgânica, certificação, produção orgânica  

 

MAPPING OF ESTABLISHMENTS THAT SELL CERTIFIED 

ORGANICS FOOD IN PALMAS-TO 

 
ABSTRACT: Currently, in search of greater longevity and a better quality of life, people have 

sought increasingly, healthy eating habits, which favors the expansion of production and 

marketing of organic food. In organic food production there is no use of intentional 

contaminants, helping to minimize the risks to human health and the environment. This article 

aimed to map the main establishments that sell certified organic food in the city of Palmas, with 

the specific objective was to identify the origin of these products supply the market of the 

capital. First, a survey of the main establishments that sell certified organic food in the city of 

Palmas was made. Then, site visits were conducted in those seeking to identify foods that had 

the official seal of SISORG, which were collected geographical coordinates for mapping 

generation. The results indicate that most localized products are the State of São Paulo, followed 

by Paraná and in third place was the state Rio Grande do Sul. Among the cataloged products, 

mailto:luishenriquemascarenhasdarocha@gmail.com
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the highest incidence was cereals, drinks and sugar, and found that the beverage category has 

the greatest diversity of suppliers. After the field research, it can be said that there is currently 

a wide variety of certified organic food available for purchase in Palmas establishments. It is 

believed that this fact is due to the lack of production of food of this type in the state of 

Tocantins. 

 

KEYWORDS: organic agriculture, certification, organic production 

 

INTRODUÇÃO 

Atualmente, em busca de uma maior longevidade e uma melhor qualidade de vida, as 

pessoas têm buscado, cada vez mais, hábitos alimentares saudáveis, o que favorece a expansão 

da produção e comercialização de alimentos orgânicos. Na produção orgânica de alimentos não 

há a utilização de contaminantes intencionais (agrotóxicos e fertilizantes), contribuindo desta 

maneira para a minimização dos riscos à saúde humana e ao meio ambiente. 

De acordo com Brasil (2003), o sistema orgânico de produção agropecuária adota técnicas 

específicas, visando a otimização do uso dos recursos naturais e socioeconômicos disponíveis 

e o respeito à integridade cultural das comunidades rurais.  

A agricultura orgânica consiste num modelo de produção que assegura a produção de 

alimentos mais saudáveis, saborosos e de maior durabilidade, onde não são utilizados  

agrotóxicos. Deste modo, a qualidade da água utilizada na irrigação é preservada, diminuindo 

a poluição do solo e do lençol freático, além de assegurar a estrutura e fertilidade dos solos 

evitando erosões e degradação, contribuindo para promover e restaurar a biodiversidade local 

(AAO, 2016).  

Para que seja considerado orgânico, o produto deve ser cultivado em um ambiente que 

atenda a sustentabilidade social, ambiental e econômica, onde não são utilizados nenhum tipo 

de agrotóxicos, hormônios, drogas veterinárias, adubos químicos, antibióticos ou transgênicos 

em qualquer etapa da produção (MAPA, 2016a). 

Os produtos orgânicos devem ser certificados por organismo reconhecido oficialmente, 

segundo critérios estabelecidos em regulamento específico. A certificação é facultativa caso a 

comercialização seja feita de forma direta aos consumidores por parte dos agricultores 

familiares inseridos em processos próprios de organização e controle social cadastrados junto 

ao órgão fiscalizador (BRASIL, 2003). 

Segundo os dados do MAPA (2016b), atualmente não há indícios de produção de 

alimentos orgânicos certificados no Estado do Tocantins. Contudo, foi criada no ano de 2007, 
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a Comissão de Produção Orgânica46 – CPOrg/TO, com o objetivo de auxiliar e potencializar as 

ações necessárias ao desenvolvimento da produção orgânica (SOUSA, 2015).  

Diante o exposto, o presente artigo teve como principal objetivo mapear os principais 

estabelecimentos que comercializam alimentos orgânicos certificados na cidade de Palmas-TO, 

sendo que o objetivo específico consistiu em identificar a origem destes produtos que abastecem 

o mercado da capital. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Área de Estudo 

 Palmas é a capital do Estado do Tocantins, mais novo estado brasileiro localizado na 

região norte do país (Figura 1). Distante aproximadamente 850 quilômetros da capital federal, 

Palmas possui atualmente uma população estimada em 279.856 habitantes (IBGE, 2016). 

 
Figura 1: Mapa de localização da área de estudo. Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Pesquisa de Campo 

Primeiramente, foi feita uma pesquisa (via internet e telefone) sobre os principais 

estabelecimentos que comercializam alimentos orgânicos certificados na cidade de Palmas-TO. 

Em seguida, foram realizadas visitas nesses locais buscando identificar alimentos que possuíam 

o selo oficial do Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade Orgânica (SISORG) (Figura 

2). Foram coletadas as coordenadas geográficas dos locais visitados com a utilização de um 

aparelho receptor de sinais GPS (Sistema de Posicionamento Global), Garmin (GPSmap 

76CSx). Após esta coleta, foi gerado o mapeamento dos principais estabelecimentos que 

comercializam alimentos orgânicos certificados na cidade de Palmas (Figura 3). 

                                                           
46De acordo com o MAPA (2016c), “as Comissões de Produção Orgânica - CPOrg são fóruns compostos 

por representantes de segmentos da rede de produção orgânica dos estados ou Distrito Federal, dividido igualmente 

por entidades governamentais e não governamentais". 
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Figura 2: Selo de Garantia da Qualidade Orgânica. Fonte: INT, 2016. 

 

 
Figura 3: Mapa de estabelecimentos que comercializam alimentos orgânicos em Palmas-TO. 

Fonte: Elaborado pelos autores a partir do software Google Earth Pro 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Ao todo foram visitados 15 estabelecimentos entre lojas de produtos naturais e principais 

supermercados na cidade de Palmas-TO. Durante a pesquisa de campo, foram listados 84 

produtos distintos de 45 fornecedores oriundos de diferentes estados e também de outros países. 

Os alimentos orgânicos com selo de certificação localizados foram listados em uma 

planilha com informações sobre os fabricantes (nome e local de origem). O Estado de São Paulo 

apareceu em primeiro lugar nos alimentos listados (42,9%), seguido pelo Estado Paraná 

(23,8%) e em terceiro lugar ficou o Estado Rio Grande do Sul (15,5%) (Gráfico 1). 
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Gráfico 1: Local de origem dos alimentos orgânicos certificados comercializados em Palmas 

O gráfico 2 demonstra a distribuição dos alimentos por categorias: açúcar, arroz, bebidas, 

biscoito/salgadinhos, café, cereais, derivados de soja, doces, ervas, frutas e legumes, leite, 

massas, mel/melado, óleos, ovos e vinagre. Para facilitar a compilação dos dados, alguns 

alimentos foram agrupados conforme o quadro 1. 

 

 
Gráfico 2: Quantidade de produtos por categoria 

 

 Como é possível observar, dentre os produtos catalogados, o maior número de amostras 

localizadas pertencem a categoria cereais (17,9%), seguida pelas categorias bebidas (15,5%) e 

açúcar (9,5% das amostras). 

 

 

 

Quadro 1: Agrupamento de produtos por categoria 
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Foi gerado ainda, o gráfico 3 que demonstra a variedade de fornecedores por categorias 

de alimentos. Pôde-se perceber que a maior variedade de fornecedores foi para as categorias: 

bebidas (10 fornecedores distintos), cereais (7 fornecedores distintos) e açúcar (6 fornecedores 

distintos). 

Cabe salientar que, foram listados todos os fornecedores localizados para cada categoria. 

Sendo assim, em alguns casos, o mesmo fornecedor foi incluído em mais de uma categoria de 

alimentos.   

 

 
Gráfico 3: Variedade de fornecedores por categoria 

 

 

  

Categoria Alimentos 

Açúcar Açúcar cristal, demerara e mascavo 

Bebidas Suco, vinho e refrigerante 

Biscoito/Salgadinhos Cookies light, salgadinhos e biscoitos 

Cereais Quinoa, barras de cereais, aveia, amaranto e cereais (matinais) 

Derivados de soja Tofu, patê de tofu e hambúrguer de soja 

Doces Chocolate, marmelada e figada 

Frutas e Legumes Batata, pimentão verde e uva passa 

Leite Leite de arroz, leite de aveia,  leite de arroz em pó e  cappuccino 

Massas Massa de bolo, farinha de arroz e tapioca 

Mel/Melado Mel, melado e calda de agave 

Óleos Azeite e óleo de coco 
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CONCLUSÕES 

Durante a pesquisa de campo, foram visitados 15 estabelecimentos entre lojas de produtos 

naturais e principais supermercados na cidade de Palmas-TO, onde foram listados 84 produtos 

distintos de 45 fornecedores diferentes. 

Os resultados obtidos apontam que a maioria dos produtos localizados são do Estado de 

São Paulo (42,9%), seguido pelo Estado Paraná (23,8%) e em terceiro lugar ficou o Estado Rio 

Grande do Sul (15,5%). Dentre os produtos catalogados, a maior incidência foi de cereais 

(17,9%), bebidas (15,5%) e açúcar (9,5%), sendo constatado que categoria bebidas possui a 

maior diversidade de fornecedores. 

Após a pesquisa de campo, pode-se afirmar que, atualmente não existe uma grande 

variedade de alimentos orgânicos certificados disponíveis para compra nos estabelecimentos de 

Palmas. Acredita-se que este fato ocorre devido à ausência de produção de alimentos deste tipo 

no Estado do Tocantins. 

Com o intuito de fomentar a comercialização de produtos orgânicos na cidade de Palmas 

e no Estado do Tocantins, recomenda-se um maior incentivo por parte dos órgãos 

governamentais aos produtores rurais, buscando viabilizar a produção orgânica no estado. 
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RESUMO: A área da pesquisa está localizada na Mesorregião Norte Cearense, no município 

de Itapipoca. Geologicamente, a área está inserida no Domínio Ceará Central dos Terrenos Pré-

Cambrianos. O Domínio Ceará Central é subdividido em terrenos distintos: Embasamento 

Arqueano, Terrenos Acréscionários Paleoproterozóicos e Terreno Tamboril – Santa Quitéria. 

A área de pesquisa encontra-se no contexto do Complexo Tamboril-Santa Quitéria, 

compreendendo uma faixa batolítica situada à leste da Zona de Cisalhamento Sobral-Pedro II, 

composta por migmatitos diversos e plútons graníticos  de composição granítica e diorítica. O 

objetivo principal do trabalho foi realizar mapeamento geológico de detalhe na escala de 

1:10.000 individualizando os principais litotipos quanto aos seus aspectos texturais 

macroscópicos e microscópicos. Como resultados foram identificados os seguintes litotipos 

pertencentes ao Complexo Tamboril – Santa Quitéria,: Gnaisse-migmatítico, sienogranito e 

monzogranito. Os gnaisses-migmatíticos apresentam minerais como quartzo, feldspato, 

plagioclásio, hornblenda, biotita, epidoto, minerais acessórios e opacos, com textura 

granoblástica e granonematoblástica; Monzogranito constituído por minerais de quartzo, 

feldspato, plagioclásio, biotita e granada com textura equigranular; Sienogranito caracterizados 

principalmente pela presença de veios K-feldspático rico em minerais de granadas, sendo 

visível em lâmina delgada especial Mimerquítica. Através do mapa confeccionado observa-se 

que os afloramentos sienogranitos estão localizados na porção sul tendo variações de biotita e 

os monzogranitos e gnaisse-migmatítico na porção norte, sendo assim possível estabelecer uma 

sequência litoestratigráfica tendo da base para o topo o embasamento representado pelo gnaisse-

migmatítico ligado ao evento Clico Brasiliano, com cobertura supracrustal sin-tectônico 

representada pelos granitoides e por fim uma cobertura sedimentar do tipo espraiamento aluvial 

argilo-arenoso.  

Palavras–chave: petrografia, prospecção, geologia 

 

GEOLOGICAL MAPPING OF PORTION OF SOUTHWEST ITAPIPOCA CITY - CEARÁ 
 

ABSTRACT: The research area is located in the North Mesoregion Cearense, in the municipality 

of Itapipoca. Geologically, the area is part of the Central Ceará Domain of Pre-Cambrian. The 

Central Ceará Domain is subdivided into distinct grounds: Basement Archean, 

Paleoproterozoic and Terrain Tamboril - Santa Quiteria. The search area is in the context of 

Terrain Tamboril-Santa Quitéria Complex, comprising a batholith track located east of the 

Shear Sobral-Pedro II Zone, consisting of various migmatites and granitic plutons of granitic 

composition and dioritic. The main objective of this work was to carry out geological mapping 

detail on the scale of 1: 10,000 individualizing the main rock types as to their macroscopic and 

microscopic textural aspects. The results identified the following lithologies belonging to the 

Tamboril - Santa Quiteria ,: Gneiss-migmatitic, syenogranite and monzogranite. The gneiss-
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migmatitic have minerals such as quartz, feldspar, plagioclase, hornblende, biotite, epidote, 

accessory minerals and opaque, with granoblastic granonematoblástica and texture; 

Monzogranite consisting of mineral quartz, feldspar, plagioclase, biotite and garnet with 

equigranular texture; Syenogranite mainly characterized by the presence of K-feldspathic 

veins rich in minerals grenades, being visible especially thin section Mimerquítica. Through 

the map made it observed that the syenogranites outcrops are located in the southern portion 

having variations of biotite and monzogranites and gneiss-migmatitic in the northern portion, 

making it possible to establish a lithostratigraphic sequence having the base to the top of the 

basement represented by gnaisse- migmatitic linked to Cyclic Brasiliano event with syn-

tectonic supracrustal coverage represented by granitoids and finally a sedimentary cover of 

clay and sandy type swash alluvial. 

KEYWORDS: petrography, prospection, geology 

 

INTRODUÇÃO 

O mapeamento geológico consiste em representar em meio cartográfico os componentes 

de geologia com significância para diversos usos, como exemplo, mineração (identificação de 

depósitos minerais), geotécnica (rochas e solos propícios a deslizamentos), meio ambiente e 

outros.  

A pesquisa em questão localiza-se na Mesorregião Norte Cearense, mais especificamente 

no município de Itapipoca na porção sudoeste (Figura 1). 

Quanto a geologia regional, segundo Santos (1999) a província Borborema foi dividida 

em domínios geotectônicos diversos, formando blocos crustais que foram amalgamados 

durante a orogênese (colagem) brasiliana.  

Sua evolução é conseqüência de convergência e colisão entre os crátons São Luís e São 

Francisco, que ocorreu durante a formação da porção ocidental do super continente 

Gondwana. Os terrenos Pré-Cambrianos expostos no Estado do Ceará podem ser divididos em 

vários domínios litoestruturais, os quais englobam variadas seqüências de litotipos, com 

evoluções tectôno-metamórficas e sedimentares distintas (Kegel, 1965; Caby et al. 1991; 

Arthaud et al. 1998). Tais domínios são limitados por expressivas descontinuidades crustais 

materializadas por megazonas de cisalhamento. São cinco os principais domínios dos terrenos 

pré-cambrianos do Ceará: Domínio NW do Ceará (médio Coreaú) (E); Domínio Ceará 

Central(D); Sistema Orós-Jaguaribe (C);Granjeiro(B); e Piancó - Alto Brígida (A). (Arthaud et al. 

1998). 

Nesse contexto, a área de pesquisa está inserida no Domínio Ceará Central dos Terrenos 

Pré-Cambrianos. O Domínio Ceará Central é subdividido segundo Fetter (1999) em terrenos 

distintos, a saber: Embasamento Arqueano, Terrenos Acréscionários Paleoporoterozóicos e 
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Terreno Tamboril – Santa Quitéria. A área de realização do trabalho encontra-se no contexto 

do Complexo Tamboril-Santa Quitéria, compreendendo uma faixa batolítica situada à leste da 

Zona de Cisalhamento Sobral-Pedro II, composta por migmatitos diversos e plútons graníticos 

de composição granítica e diorítica, cobrindo uma área de 40.000 Km2, entre as supracrustais 

dos Grupos Independência e Martinópole.  

O objetivo do trabalho foi utilizar as principais técnicas de cartografia geológica, 

desenvolvendo o mapeamento na região do Município de Itapipoca visando descrever as 

características existentes na área (mineralogia, tipos litológicos dentre outros)  e realizar a 

interpretação de lâminas delgadas, finalizando na confecção de mapa geológico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Mapa de localização do município de Itapipoca – CE, e vértices da área pesquisada 

(PONTES, 2009). 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

A metodologia utilizada para o desenvolvimento do trabalho se dividi em quatro etapas 

distintas:  a. Pesquisa bibliográfica, b. Trabalhos de campo, c. Trabalho em laboratório, 

d.Confecção de relatório.  A pesquisa foi baseada principalmente em estudos petrográficos 

das rochas pertecentes à área alvo. 

a. Pesquisa bibliográfica:  Levantamento das principais informações geológicas da área, bem 

como das metodologias de estudo pertinentes ao tema, existentes em periódicos, livros, 

monografias, dissertações e teses bem como confecção, integração e interpretação de mapas 

Vértices Latitude Longitude 

A 432000 9616000 

B 436000 9616000 

C 432000 9612000 

D 436000 9612000 
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bases geológicos e fotogeológicos variando desde a escala regional até a escala de semi-detalhe. 

Usamos como auxílio imagem Digital Globe Google Hearth (DATUM WGS84) geo-referênciados 

em programa Gis, juntamente com as cartas das folhas Irauçuba e Itapipoca, com escala 

1:100.000 (SA.24-Y-D-V e SA.24-Y-D-II respectivamente) e o mapa geológico do Estado do Ceará 

do Serviço Geológico do Brasil do ano 2003. 

b. Trabalhos de campo:  Reconhecimento geológico utilizando equipamentos imprescindíveis 

para sua realização, tais como: martelo, marreta, bússola, GPS, caderneta, lupa (20 vezes), ácido 

clorídrico, saco plástico para amostras, dentre outros. Nesta fase foi efetuado o levantamento 

dos afloramentos, com descrição dos litotipos, elementos estruturais, tomada de atitudes, 

estudo das relações de contato das unidades das rochas e coleta de amostras para análise 

macroscópica e microscópica visando a confecção do mapa geológico de detalhe. 

c. Trabalho em laboratório: Foram desenvolvidas interpretações das amostras coletadas no 

laboratório de microscopia da Universidade Federal do Ceará, no laboratório de informática o 

processamento, integração e interpretação de dados geológicos coletados em campo, além da 

confecção de mapas utilizando softwares Gis. 

d. Confecção de relatório: Tratamento e integração dos dados coletados nas três etapas iniciais 

citadas acima, dando suporte à elaboração do relatório definitivo, contendo além das 

informações essenciais, o mapa geológico indicando os contatos das rochas e variedades 

litológicas existentes na área. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A área estudada é ocupada por rochas principalmente graníticas. Na porção norte, 

observa-se a presença de associações granito-migmatítica com granulação variável dos tipos 

porfiríticos e gnaissificados, e biotita-gnaisse não representável em escala para o mapa 

geológico. 

Predominam as rochas do tipo sienogranito na porção sul com alguns casos presença 

de veios pegmatóides com minerais de granadas agrupadas e turmalinas por volta de 1cm, e 

ao norte com fraturamentos preenchido com sílica e turmalinas. 

Foram estudados 40 afloramentos resultando na descrição dos principais litotipos 

baixo: 

a. BIOTITA-GNAISSE: Em um único afloramento foi localizado uma pequena quantidade de biotita-

gnaisse não representativa em mapa geológico, onde estavam rodeados por monzogranitos ricos 

em biotita. A lâmina petrográfica (figura 2) demonstrada textura lepidoblástica com mineralogia 
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quartzo 15%, plagioclásio 50%, K-feldspato 10%, 15% de biotita, e 10% de minerais acessórios 

(zircão, apatita e opacos). O quartzo possuía forma anedral com inclusão de biotita e apresentava-

se recristalizado, contato do tipo retilíneo. O plagioclásio possui forma subeudral com inclusão de 

quartzo e contatos sinuosos a lobulados. O K-Feldspato possui forma subeudral sem geminação 

microclina e contato retilíneo.  

 

 

Figura 2: Lâmina a luz natural e nicol cruzado de um biotita-gnaisse (PONTES, 2009). 

 

b. GNAISSE-MIGMATÍTICO: Localizamos na direção norte gnaisse-migmatítico com  formação no 

fácies anfibolito, devido a pouca intensidade de migmatização, onde algumas porções presenciava 

os K-Feldspatos de tamanho variados entre 3 e 5 cm. A mineralogia macroscópica dos gnaisses-

migmatíticos continha em seu leucossoma minerais félsicos (plagioclásio, K-Feldspato e quartzo) 

e no melanossoma máficos ( biotita e hornblenda). Não foi possível realizar a análise 

microscópica. 

c. SIENOGRANITO: Aqui descrevemos as amostras mais representativas do Sienogranito. Na 

descrição petrográfica (Figuras 3 e 4) macroscopicamente identificamos: plagioclásio 10%, K-

Feldspato 60%, quartzo 15%, muscovita 5%, granada 7% e biotita 3% e a textura equigranular. 

Possuía em sua estrutura veios pegmatóides com quantidade de K-Feldspato abundante, além de 

outros minerais como plagioclásio e quartzo. A quantidade de granada e muscovita é 

significativamente alta para denominação de granada muscovita sienogranito. Sua textura é 

microgranular, onde o contato entre minerais é do tipo sinuoso, que quando em contato com a 

biotita é do tipo retilíneo.  Os minerais de biotita e quartzo apresentam respectivamente as 

formas sub-eudral e anedral. Na descrição de lâmina identificamos aproximadamente a 

quantidade de 4% de minerais máficos, muscovita 3%, quartzo 15%, plagioclásio 10%, K-Feldspato 

66% e Biotita 2%.  Sua textura é microgranular, onde o contato entre minerais é do tipo sinuoso, 

1 µm 
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quando em contato com a biotita é do tipo retilíneo.  Os minerais de biotita e quartzo apresentam 

respectivamente as formas sub-eudral e anedral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: A. Biotita inclusa no mineral de quartzo e B. plagioclásio e quartzo demonstrando textura 

mimerquítica (PONTES, 2009) 

 

Figura 4: Veio pegmatóide com os minerais de turmalina e agrupamento de granadas em contato com 

Sienogranito (PONTES, 2009). 

 

d. MONZOGRANITO:  Localizados na porção norte da área estudada,  através da análise 

macroscópica indentificamos como monzogranitos com coloração acinzentada, onde 

B A 

1 µm 
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apresentavam 60% de plagioclásio, 25% de K-Feldspato, 10% de quartzo e 5% de muscuvita, onde 

sua textura é equigranular. Os monzogranitos estavam em contato com os sienogranitos que 

possuíam uma coloração rosada, com textura inequigranular. Não foi possível realizar a análise 

microscópica. 

e. COBERTURA SEDIMENTAR: As O substrato litológico da área de Itapipoca é constituído por 

granitos, gnaisses e migmatitos do Pré-Cambriano, sedimentos areno-argilosos com níveis 

conglomeráticos do Terciário/Quaternário e sedimentos arenosos inconsolidados, dunas e 

aluviões, do Quaternário. Para uma maior identificação da cobertura sedimentar da área de 

trabalho, seria necessária uma análise mais complexa, como exemplo estudos pedogenéticos. 

Concluídos as análises petrográficas, foi possível confeccionar um mapa geológico utilizando 

ferramenta Gis (Figura 5): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Resultado do mapa geológico da área pesquisada (PONTES, 2009).  
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CONCLUSÕES 

Este estudo propiciou avaliar o contexto geológico a nível de detalhe da porção sudoeste do 

município de Itapipoca. 

Após o trabalho realizado em campo e laboratório, a descrição realizada possui 

concordância com alguns trabalhos já realizados pela região, tendo em vista que o Complexo 

Tamboril – Santa Quitéria seja formado por migmatitos, e granitóides do pré-cambriano. 

O contexto geológico da região, segundo Souza Filho (1998), compreende a uma 

embasamento composto por rochas ortognaissicas e paraderivadas aluminosas, 

frequentemente gnaissificadas, pertencentes ao Complexo Tamboril – Santa Quitéria.  

De acordo com Braga et. al. 1977 (In Castro, 1982),  o complexo Tamboril - Santa 

Quitéria é composto por gnaisses migmatizados e migmatitos. Estes litotipos foram 

localizados na porção norte da área pesquisada. 

Fazendo uma análise mais detalhada com um mapeamento de 1:10.000 foram 

encontrados na porção sul e norte da área sienogranitos com variações de biotita, ao norte 

monzogranitos envolvendo uma pequena quantidade de biotita-gnaisse em escala não 

representativa no mapa e  lente de gnaisse-migmatítico representando o registro do 

embasamento da região. 

Concluímos uma seqüência litológica na área de realização do trabalho, tendo da base 

para o topo o embasamento representado pela biotita-gnaisse, e gnaisse-migmatítico ligado 

ao evento do ciclo brasiliano, com cobertura supracrustal sin-tectônica representada pelos 

granitóides e por fim uma cobertura sedimentar conhecida na literatura como sendo 

caracterizada por sedimentos areno-argilosos a porções conglomeráticas e cobertura 

aluvionar do Quaternário.  
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RESUMO: O modo de ensinar a Matemática passou por diversas mudanças significativas. No 

entanto, essas mudanças não foram suficientes para nutrir as dificuldades enfrentadas pelos 

estudantes, pois ainda é possível encontrar professores ensinando de uma forma tradicional 

e monótona. O presente artigo tem como objetivo apresentar as principais dificuldades 

observadas no processo de ensino-aprendizagem de matemática, as quais podem ser 

causadas pela metodologia convencional com foco baseado no cálculo ou ainda a busca 

inadequada por novos recursos pedagógicos. Para poder chegar ao objetivo esperado, foram 

aplicados questionários com 4 questões de múltipla escolha nas turmas do primeiro ano do 

curso técnico integrado ao ensino médio do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do 

Estado do Amapá (IFAP) a fim de verificar as percepções sobre fatores conexos ao insucesso 

da Matemática. A ideia do questionário é indagar sobre modos de como facilitar o 

aprendizado da matemática, e uma das formas encontradas foi o jogo Tangram, que mescla 

raciocínio lógico à matemática. A Geometria é um assunto que exige muito dos educandos, e 

está presente no cotidiano de todos, aliás, quase em tudo. A aprendizagem da geometria é de 

suma importância para o desenvolvimento crítico e autônomo, possibilitando a exploração de 

novos ambientes e conhecimentos.  

Palavras–chave: Metodologia, geometria, dificuldades, desenvolvimento, pedagógicos 

 

MATH FROM LOGIC GAMES 
 

ABSTRACT:. ABSTRACT: The way of teaching mathematics has undergone several significant 

changes. However, these changes were not enough to nourish the difficulties faced by 

students, it is still possible to find teachers teaching in a traditional and monotonously. This 

article aims to present main difficulties encountered in the process of teaching and learning 

math, which can be caused by conventional methodology focusing based on the calculation 

or inadequate search for new teaching resources. In order to reach the expected goal were 

applied questionnaire with four multiple choice questions in classes of first year technical 

courses integrated into high school of the Federal Institute of Education, Science and 

Technology from Amapá to verify the perceptions of factors related to failure of math. The 

idea of the questionnaire is to inquire about ways to facilitate the learning of math, and one 

of the forms found was the Tangram game, that mixes logical reasoning to math. The 

geometry is a subject that requires a lot of students, and is present in the daily lives of all, by 

the way, almost everything. Learning geometry is short importance for critical development 

and autonomous, allowing the exploration of new environments and knowledge. 

mailto:sandysoares718@gmail.com
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INTRODUÇÃO 

Não é de hoje que os alunos do ensino fundamental e médio tem dificuldades no 

aprendizado da matemática. Porém, essas dificuldades não ocorrem apenas pelo nível de 

complexidade ou por não gostarem, mas sim por uma série de fatores pedagógicos que 

envolvem conceitos e técnicas que precisam ser aprimoradas ao se tratar de dificuldades em 

qualquer âmbito. Ainda é muito presente a disciplina de matemática ser ensinada pelos 

professores de forma “rotineira”, em que os conteúdos trabalhados em sala de aula são, em 

sua maioria, nos livros didáticos, onde o método de ensino se limita às aulas de exercícios 

repetitivos de memorização, tornando-se exaustivos e desestimulantes. 

Para Agranionih e Smaniotto (2002) apud Selva (2009, p.2) o jogo matemático é: 

[...] uma atividade lúdica e educativa, intencionalmente planejada, com 

objetivos claros, sujeita a regras construídas coletivamente, que oportuniza 

a interação com os conhecimentos e os conceitos matemáticos, social e 

culturalmente produzidos, o estabelecimento de relações lógicas e 

numéricas e a habilidade de construir estratégias para a resolução de 

problemas. 

A utilização de jogos na sala de aula pode ser um recurso metodológico e eficaz no 

sentido motivador do processo de ensino-aprendizagem de matemática. Consequentemente, 

os jogos matemáticos como um recurso didático, são capazes de promover um ensino mais 

interessante e um aprendizado mais dinâmico, fazendo com que as aulas tornem-se mais 

atrativas e desafiadoras, mostrando que a Matemática pode ser interessante e facilitadora no 

entendimento dos conteúdos matemáticos.  

Segundo a pesquisa nacional realizada pelo Sistema de Avaliação da Educação Básica 

(SAEB), os alunos do Ensino Médio que foram avaliados em 2003, somente 5,99% 

demonstraram um nível relevante de aprendizado da matemática, resolvendo problemas de 

forma competente e compatíveis com a série. 26,57% demonstram um nível aceitável de 

conhecimento e 67,44% apresentam um resultado abaixo da média esperada, que representa 

mais da metade dos estudantes. 

Os jogos de raciocínio lógico envolvendo a matemática são uma tendência 

metodológica, ou seja, uma estratégia de ensino que visa amenizar as dificuldades dos alunos, 

desse modo, o aluno desenvolve a prática de resolver problemas matemáticos com facilidade, 

tornando-se uma ferramenta de recursos demasiadamente estimulante e prazeroso para os 

alunos e para os professores.  De acordo com Smole et al. (2007), o uso dos jogos provoca 

uma mudança significativa no ensino, permitindo alterar os métodos tradicionais, que na 

maioria das vezes limitam-se aos livros didáticos e aos exercícios padronizados.  

Os jogos de raciocínio logico podem ser utilizados para as relações lógicas do aluno 

tornarem-se estáveis. Portanto, os jogos matemáticos podem favorecer o aprendizado entre 
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os alunos de diferentes idades, ampliando suas experiências e favorecendo uma 

aprendizagem significativa. 

A pesquisa visa objetivamente averiguar o uso de jogos de raciocínio lógico, que 

podem ser aliados ao ensino da matemática para a construção da efetiva aprendizagem. Ao 

utilizar os jogos a disposição dos alunos dentro da sala de aula será modificada, levando-os a 

desenvolver habilidades na matemática antes inexploradas.   

 

MATERIAL E MÉTODOS 

A coleta dos dados foi realizada através da aplicação de um questionário com 8 questões 

objetivas aos alunos do 1° ano do ensino médio e técnico do Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia do Amapá (IFAP) – Campus Laranjal do Jari. Os dados que foram 

levantados referem-se às opiniões de 73 alunos sobre as principais dificuldades de 

aprendizagem em matemática. As questões analisadas foram: 1-Você possui dificuldades no 

aprendizado da matemática? 2- Das opções abaixo, quais dos motivos dificultam no 

aprendizado da matemática? a) A falta de uma boa Base sobre matemática; b) Metodologia dos 

professores; c) Complexidade dos conteúdos; 3- Você se sente motivado a estudar matemática? 

4- Você acha que os jogos de raciocínio lógico podem contribuir para o aprendizado da 

matemática?  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

a) Sobre as dificuldades de aprendizagem em matemática na concepção dos alunos: 

Após a análise dos dados, foram construídos 03 categorias representando as 

dificuldades de aprendizagem em matemática, conforme a Figura 1; 
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Figura 1. Dificuldades de aprendizagem dos estudantes. IFAP, 2016. 

 

Foi observado na pesquisa que a falta de uma boa base matemática juntamente com 

a complexidade dos conteúdos (52%) são as principais dificuldades encontradas pelos alunos 

no processo ensino-aprendizado da matemática, sendo a metodologia dos professores o 

principal fator que dificulta em ambos parâmetros. Afirma-se isso pois, uma base mal 

estruturada reflete diretamente no futuro do aluno; e as aulas focadas apenas em livros e em 

cálculos não se tornam atrativas para o aluno, tornam-se conteúdos e aulas totalmente 

chatas. 

 

b)  Opinião dos alunos a respeito de dificuldades no aprendizado, motivação e implementação de 

jogos de raciocínio lógico na matemática: 
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 Figura 2. Opinião dos alunos a respeito de dificuldades no aprendizado, motivação e 

implementação de jogos de raciocínio lógico na matemática. IFAP, 2016.  

 

 Mais da metade dos alunos entrevistados relataram que se sentem motivados a estudar 

matemática, porém possuem dificuldades no aprendizado da mesma. A maioria destes relataram que 

os jogos de raciocínio lógico podem sanar essa dificuldade, logo aumentando a motivação e como 

consequência diminuindo as suas dificuldades de uma forma dinâmica e divertida.   

Tangram aplicado a geometria  

A geometria é um dos conteúdos que mais exigem dos alunos, e que está presente em 

diversas situações do dia a dia, as mais diversas formas geométricas estão presentes na 

natureza, nos objetos e também em brincadeiras infantis. 

 A aprendizagem geométrica é necessária para ativar o desenvolvimento crítico e 

autônomo, ajuda a identificar as diversas formas possibilitando a exploração de ambientes e 

de novos conhecimentos. 

  

Uma das opções para tornar as aulas mais dinâmicas é o Tangram, um antigo jogo 

chinês que consiste na formação de figuras geométricas e desenho por meio de 7 peças que 

variam entre 5 triângulos, 1 quadrado e 1 paralelogramo. Durante a construção de um 

Tangram, é possível observar vários conceitos da geometria, como a classificação dos 

triângulos, ângulos oblíquos ou retos. 
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Jogo do Tangram  

Conteúdo 

 Auxilio da geometria com raciocínio lógico;  

Objetivo 

 Estimular o raciocínio lógico entre os alunos, desenvolvendo estratégias de raciocínio para 

resolver problemas e facilitar no aprendizado da geometria de forma dinâmica. 

Materiais necessários 

-2 folhas de papel A4; 

-1 régua; 

-1lápis;  

-1 tesoura; 

-1caixa de papelão; 

Desenvolvimento 

 Os alunos usaram as folhas de papel A4 para efetuar um tangram de acordo com a figura 

abaixo, demarcando os limites das formas geométricas com um lápis e uma régua, em 

seguida, destacando-as com o auxílio de uma tesoura. 

 

 

Figura 3. Imagem ilustrativa do Tangram. IFAP, 2016. 

 

 O professor/auxiliador deverá mostrar as possibilidades de imagens feitas com as formas 

geométricas, em seguida, o mesmo irá transcrever as imagens em tiras de papel que serão 

depositadas na caixa de papelão.  

 O professor determinará o limite de jogadores. O mesmo irá sortear uma tira de papel com a 

imagem ou o nome do objeto que o aluno deverá montar com as formas geométricas. Vence 

quem realizar a tarefa em menos tempo. 
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CONCLUSÕES 

Na concepção da educação brasileira, a disciplina de matemática é representada como 

um grande e figurado problema. O desempenho nas áreas de ciências exatas em exames de 

caráter nacional refletem que será necessário muito comprometimento da sociedade 

brasileira para com os alunos poder causar uma mudança perceptível na situação da 

matemática no Brasil. — Não necessariamente a matemática em si, mas outras disciplinas que 

exijam cálculos como física e química. 

O presente estudo possui a ânsia de mostrar a necessidade de se ensinar matemática 

em prol de uma forma de aprendizagem que permita ao indivíduo a participação no mundo 

através do universo da lógica e dos números. Essa tal forma de aprendizagem nada mais é do 

que uma introdução de uma nova forma de transpassar aos alunos informações que antes 

eram baseadas em métodos de decoração. O uso do Tangram como uma nova forma de 

ensinar geometria derruba completamente a ideia primitiva de que geometria plana é 

complexa ou monótona, já que o uso do mesmo poderá fazer com que as dificuldades na 

aprendizagem possam ser sanadas.  
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RESUMO:  
A assimilação dos conteúdos na área da ciência da natureza, nas três séries do ensino 

médio e feito com bastantes dificuldades pelos alunos, devido à grande incompreensão dos 

alunos ou muita das vezes a falta de passagem de conteúdo do professor para com os alunos 

que acaba sendo prejudicados na aprendizagem dos conteúdos em geral, com a aplicação de 

atividades feitas através da experimentação em que por sua vez acaba sendo bem mais 

proveitosas na compreensão dos assuntos através da aplicação experimental com materiais 

alternativos, as aulas teóricas como a praticas experimentais foram de plena significância 

quanto se tratava de uma aprendizagem significativa quanto aos assuntos do dia a dia de cada 

aluno, quando nos referimos aos conteúdos de antes e depois da aplicação do projeto de 

extensão no qual visou a aplicação de mais aulas experimentais na instituição em que tem 

laboratório mais não são usados devido a falta de materiais e reagentes, visando o uso de 

materiais alternativos como didática no ensino de química que foi aplicado várias aulas práticas 

e  visando  a química com bastante presença diante dos conteúdos.  

 

Palavras–chave: extensão, ensino de química, materiais alternativos 

 

MATERIALS USED IN PRACTICAL ALTERNATIVE IN CHEMICAL 

TEACHING: A study of its use in schools without laboratories 

 
ABSTRACT:  

The assimilation of the contents in the field of natural science, the three high school 

series and made it hard with the students, due to the great misunderstanding of students 

or a lot of times the lack of passage of teacher content with students who ends up being 

impaired in learning the content in general, with the application of activities done through 

experimentation that in turn ends up being much more useful in understanding the issues 

by trial application with alternative materials, lectures and experimental practices were full 

of significance as it was a significant learning about the issues of everyday life of each 

student, when we refer to content before and after the application of the extension project 

that aimed to apply more experimental classes at the institution where the laboratory has 

not more They are used due to lack of materials and reagents, aimed at the use of 

alternative materials such as teaching in chemistry teaching that was applied several 

practical classes and aiming chemistry with enough presence on the contents. 

 

KEYWORDS: extension, chemistry teaching, alternative materials 
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INTRODUÇÃO 

A aprendizagem dos diversos conteúdos de química nas três séries do ensino médio 

acontece na maioria das vezes em meio a diversas dificuldades, sejam elas pelo evidente 

desinteresse de alguns alunos ou pela dificuldade que outros sentem em relação aos assuntos. 

Em alguns casos isso se dá por variantes apontadas em diversas pesquisas já feitas na área e 

que apresentam o ensino de química na maioria das vezes focado dentro de uma pedagogia 

tradicional, centralizados na simples memorização e na repetição de nomes, fórmulas e 

cálculos, totalmente desvinculados do dia a dia ou da realidade em que os alunos se 

encontram inseridos. Muitos professores e profissionais da área de educação relatam que um 

dos principais problemas enfrentados nas escolas também está na falta de recursos.  

Algumas escolas nem sequer oferecem um laboratório para que as aulas se consolidem 

de forma experimental, a explicação clara, é comum a todas as outras: “a falta de reagente, 

produtos e materiais para que as práticas aconteçam”. De acordo Galiazzi (2005), a transmissão 

de informações não deve ser a base do ensino de química, mais sim a comparação autônoma 

com a visão de mundo que este tem. Basta analisar a importância da experimentação para 

nos lembrar da importância que esta representa tanto para a química quanto para processo 

de ensino aprendizagem. 

Além do mais o estudo da química possibilita aos alunos o desenvolvimento de uma 

visão crítica do mundo que os cerca em torno das aulas práticas, o que implica em muito no 

seu interesse pelo assunto, devido às condições que lhe são dadas perceber e discutir 

situações relacionadas a problemas sociais e ambientais do meio em que estão inseridos, 

contribuindo para a possível intervenção e resolução dos problemas enfrentados de muitos 

alunos na aprendizagem de química experimental em sala de aula Guillon (2002). A química é 

fundamentalmente uma ciência experimental, mas aprender química não é simplesmente 

aprender a observar a natureza e o mundo que nos rodeia. É muito mais do que isso: é poder 

explicar o porquê dos fenômenos que acontecem. Para ensinar química, é necessário 

primeiramente transmitir as bases e os conceitos do método científico. Os conceitos 

científicos usados são modelos construídos pelo homem e que dificilmente serão descobertos 

pelo aluno ou pelo leitor de um texto de divulgação por meio de suas próprias observações. 

De acordo com Hodson (1998), as experiências têm grande importância na construção 

do conhecimento quando se fala em química, uma vez que a disciplina não existe sem a 
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observação aprimorada do fato experimental. As experiências podem ser usadas como base 

para o entendimento de situações recorrentes do cotidiano do aluno, para isso é importante 

que ela seja ministrada juntamente com os conhecimentos teóricos uma vez que nenhum nem 

outro podem acontecer distantes.  

Assim com base nesses pressupostos de que a educação se dá de forma incompleta pela 

falta de experimentação e essa última não acontece pelo fato de não haver materiais, 

propomos a utilização de material de baixo custo nas aulas de química. Uma vez escolhida os 

materiais alternativos podemos perceber mais de perto a função do projeto por aproximar a 

escola do cotidiano, haja vista a identificação dos alunos com os materiais utilizados. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Participaram do estudo 42 alunos de uma turma de 1ª Série do Ensino Médio da 

escola estadual Dr, João Bacelar Portela, mantida pelo governo do estado do Maranhão. Além 

desses, outros alunos participaram de forma indireta ao responderem os questionários 

durante a apresentação dos resultados da pesquisa na feira de ciências da escola. Também 

participaram da pesquisa a professora de química da turma, a coordenação pedagógica da 

escola e o diretor. 

Foram utilizados questionários antes do início da pesquisa, para que fosse possível 

verificar quais as principais dificuldades dos alunos diante do ensino de química, como 

melhorar e discutir formas de inserir a utilização dos materiais alternativos nas aulas. O 

primeiro questionário respondido foi com o objetivo de saber os conhecimentos prévios dos 

alunos com base nos conteúdos aprendidos no primeiro semestre letivo, conforme mostra 

tabela 1. A partir desses dados foi possível elaborar roteiros direcionados para cada aula do 

semestre anterior, para que os alunos pudessem diferenciar as duas metodologias. 

 

 

 

Tabela 1: Assuntos abordados no primeiro semestre de química da escola. 
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Assuntos abordados no primeiro semestre da 1ª Série na escola CEM Dr. 
João Bacelar Portela 

1. Substâncias Químicas: Curvas de Aquecimento, PF e PE, Matéria, Densidade 
Substâncias puras e misturas. 

2. Reações Químicas: Reagentes e produtos, Reações de Decomposição, 
substâncias simples, compostas, Leis de Lavoisier e Proust. 

3. Átomos e Moléculas: Teorias Atômicas, Equações Químicas, Balanceamento 
de Equações, A natureza elétrica da matéria, Espectros atômicos, Aplicações 
dos Modelos atômicos. 

4. Tabela periódica: Configuração eletrônica e Propriedades da tabela periódica, 
Ligações interatômicas, Gases Nobres e a Regra do Octeto, Ligações Iônica, 
Covalente, Metálica. 

 

Entre os experimentos escolhidos está o de estudo de polaridade das moléculas, 

onde foram utilizados os seguintes materiais alternativos: Copos e pratos descartáveis; Palitos 

e caixa de Fósforo; Leite líquido em caixa, Corantes de várias cores; Sabão líquido; Açúcar; 

Água. Os alunos foram divididos em quatro grupos diferentes e seguiram o procedimento 

previamente desenvolvido junto com a professora. Foi adicionado em um prato descartável, 

uma determinada quantidade de leite. Os alunos observaram e anotaram as mudanças 

ocorridas. Os alunos fizeram as anotações e logo depois um fichamento com os pontos 

observados e associaram com o que os conteúdos aprendidos como podemos ver na imagem 

1. Na terceira etapa, as respostas dos alunos foram discutidas em sala de aula. O mesmo 

procedimento foi adotado para as demais atividades. 

 

 

 

 

 

Imagem 1 – Alunos discutem as observações do experiemento. 

 

Além dessa atividade, os alunos criaram um destilador.  Os alunos utilizaram somente 

materiais de reutilização, como garrafas pet, lâmpadas incandescentes queimadas e 

mangueiras. Com o sistema montado os alunos puderam entender todas as etapas da 
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destilação, além de confeccionar o seu próprio destilador, além de compreender algumas 

aulas como, por exemplo: mudança de estado físico, substâncias simples e puras entre outras. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A partir das respostas dos alunos às perguntas do questionário 1, sobre a importância 

do ensino de química e os assuntos que eles consideravam mais difíceis, podemos observar 

no gráfico 1, que o percentual de alunos que no início do projeto consideravam a disciplina 

difícil era bem alto, levando em conta a quantidade de alunos envolvidos na pesquisa. Além 

disso 83% dos alunos disseram não compreender ou se interessar pelos conteúdos da matéria. 

De acordo com as respostas ao primeiro questionário ficou evidente a dificuldade que os 

alunos estavam enfrentando com os assuntos abordados, apenas 4% disseram não ver muita 

dificuldade no conteúdo, outro dado importante foi que mais de 48% dos entrevistados 

buscam ajuda em vídeos do Youtube como alternativa para a compreensão dos temas 

abordados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1 – Respostas dos alunos ao questionário 1, sobre a importância do ensino de química na visão 

do aluno e os temas que apresentavam maior dificuldades no primeiro semestre. 

 

O gráfico 02 demonstra o conhecimento prévio que os alunos tinham a respeito de 

informações básicas de química que envolvem o ambiente de um laboratório, como reagentes 

e soluções. Apesar de nunca terem visto, estavam muito bem explicados no livro didático dos 

alunos, 86% respondeu as questões que necessitava apenas a associação do nome do 

83%

14%

3%

VOCÊ TEM DIFICULDADES NA 

DISCIPLINA DE QUÍMICA?

SIM NÃO TALVEZ
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reagente com a sua característica usual (HCL devia ser ligado ao tópico “Ácido”), 8% 

respondeu de forma correta a todas as perguntas do questionário objetivo e outros 6% não 

responderam. 

Os mesmos questionários foram refeitos no fim do projeto para que fosse analisado o 

índice de progresso da pesquisa. E os resultados foram totalmente diferentes dos obtidos 

anteriormente. Na mesma pergunta do gráfico 01, comparando a dificuldade atual dos alunos 

frente a outras disciplinas 58% alunos apontavam o ensino de química como mais fácil que 

matemática, física e biologia. Na pergunta refeita, com questões similares, ou seja, além dos 

que já tinham feito parte do questionário inicial, 42% alunos responderam todas as perguntas 

de forma correta, alguns com um ou dois erros, mais que mesmo assim evidenciava uma 

melhora significativa na aprendizagem dos alunos. 

Os alunos responderam o questionário sobre as aulas práticas que sempre estavam em 

sincronismo com suas aulas teóricas. A respeito da efetividade das aulas práticas com a 

utilização de materiais alternativos, 94% alunos disseram que sim, o seu aprendizado sobre os 

mais variados assuntos teóricos aprendidos nas aulas de química poderiam ser aumentados 

se houvesse a experimentação, de acordo com o gráfico 2. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2 – Respostas dos alunos ao questionário 2, sobre a utilização e efetividade da utilização de 

aulas práticas alternativas. 

 

Quando indagados sobre como deveria se dar essa experimentação e colocados 

diante duas alternativas que os permitia justificar suas respostas, 71% alunos disseram que 

preferiam aulas em laboratórios totalmente equipados e de ultima geração, contra quatro que 

94%

6%

VOCÊ ACREDITA QUE 

EXPERIÊNCIAS PODERIAM 

MELHORAR SEU APRENDIZADO 

SOBRE A QUÍMICA?

SIM NÃO TALVEZ
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informaram que apesar de ser melhor estudar em um local que ofereça as devidas estruturas 

era necessario começar com equipamentos de baixo custo pois os aproximava da realidade 

cotidiana. 

O primeiro experimento executado com a utilização de materiais alternativos, foi 

o “Torre de Líquidos”, onde os alunos tiveram a oportunidade de aprender mais sobre os 

conteúdos envolvendo densidade de líquidos e substâncias homogêneas e heterogêneas. 

Nesse experimento os alunos puderam ver de perto como se comportam líquidos que tem 

diferentes densidades, e na análise do questionário aplicado ao fim do experimento 

explicaram com base nas perguntas propostas de forma objetiva os pontos que acharam mais 

importantes e qual explicação cientifica para o fato experimental visto na aula. 94% da turma 

classificaram o experimento como bom ou ótimo e disseram que ele ajudou na absorção do 

conteúdo teórico, segundo o gráfico 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3 – Respostas dos alunos ao questionário 2, sobre a importancia do experimento torre de 

líquidos. 

 

 

CONCLUSÕES 

          A aprendizagem dos diversos conteúdos de química nas três séries do ensino 

médio acontece na maioria das vezes em meio a diversas dificuldades, sejam elas pelo 

83%

2%

6%

A IMPORTÂNCIA DO EXPERIMENTO 

TORRE DE LÍQUIDOS

SIM NÃO TALVEZ
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evidente desinteresse de alguns alunos ou pela dificuldade que outros sentem em relação aos 

assuntos.  

Em alguns casos isso se dá por variantes apontadas em diversas pesquisas já feitas 

na área e que apresentam o ensino de química dentro de uma pedagogia tradicional, 

centralizados na simples memorização e na repetição de nomes, fórmulas e cálculos, 

totalmente desvinculados do dia a dia ou da realidade em que os alunos se encontram 

inseridos.  

No caso da escola em que foi aplicado o projeto os professores e profissionais da 

área de educação relataram que um dos principais problemas enfrentados nas escolas 

também está na falta de recursos para que haja um laboratório propicio a atividades 

experimentais. 

Algumas escolas nem sequer oferecem um laboratório para que as aulas se 

consolidem de forma experimental. Apesar se a experimentação não ser prioridade de 

algumas escolas, ela continua sendo a principal ferramenta para um melhor entendimento de 

química. 
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RESUMO: Este trabalho vem demonstrar a importância da criação de metodologias que 

auxiliem os estudantes com deficiência visual no que diz respeito ao ensino da componente 

curricular Química. A pesquisa foi qualitativa realizada através de pesquisa de campo, é um 

estudo de caso por se tratar especificamente de um aluno com deficiência visual inserido em 

turma da Educação de Jovens e Adultos do ensino regular. Assim, esta pesquisa teve como 

objetivo elaborar materiais adaptados de ensino para aluno com deficiência visual, buscando 

suprir obstáculos deixados pelo grande apelo visual que a componente Química propõe. Foram 

confeccionados os seguintes materiais adaptados modelos para cátions e ânions. O 

desenvolvimento deste trabalho possibilitou a adaptação de materiais didáticos, favorecendo a 

aprendizagem de conceitos químicos de forma participativa e colaborativa entre alunos com e 

sem deficiência visual. 

Palavras–chave: aprendizagem, deficiência visual, ensino de química, material adaptado 

  

TACTILE MATERIAL FOR TEACHING CATIONS AND ANÍONS 

 

ABSTRACT: This work demonstrates the importance of establishing methodologies that help 

students with visual impairment with regard to the teaching of chemistry curriculum 

component. The research was conducted through qualitative field research is a case study 

because it is specifically a student with visual impairment inserted in Youth Education class and 

regular education Adults. Thus, this research aimed to develop suitable teaching materials for 

students with visual impairment, seeking supply obstacles left by the great visual appeal that 

the chemical component proposes. The following materials adapted models for cations and 

anions were made. The development of this work enabled the adaptation of teaching materials, 

favoring the learning of chemical concepts of participatory and collaborative manner between 

students with and without visual impairment. 

Keywords: learning, visual impairment, chemistry teaching material adapted 

 

INTRODUÇÃO 

O número de alunos com deficiência visual tem crescido nas escolas brasileiras, no 

entanto, isso não significa que o desenvolvimento de materiais didáticos adequados a esta 

realidade esteja ocorrendo de forma satisfatória para acompanhar a inserção deste público. 

 Normalmente, os alunos com deficiência visual são inseridos em turmas regulares para 

conviver com a diversidade e adaptar-se ao mundo social, mas geralmente eles são abandonados 

em função da falta de estratégias pedagógicas e muitas vezes acabam desistindo de estudar. 

 É de suma importância a adaptação de recursos didáticos que possibilitem a participação 
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do aluno com deficiência visual, bem como desenvolva sua atuação e interação entre pessoas 

com e sem deficiência, possibilitando uma aprendizagem significativa (RAPOSO; MOL, 2010). 

É essencial que o aluno com deficiência visual seja acompanhado no seu 

desenvolvimento educacional, por professores devidamente preparados no aspecto pedagógico 

e didático. Uma educação adequada ao deficiente não beneficia somente a vida dos mesmos, 

mas também agrega valores a melhoria das habilidades profissionais dos professores e tornam 

consciente o valor social da igualdade para todas as pessoas. 

 Não existe uma regra para o professor de ensino regular trabalhar com aluno deficiente 

visual, porém o professor pode elaborar algumas estratégias que o auxilie em suas aulas 

exclusivas e ressalta que estes alunos precisam de atividades pedagógicas que valorizem o tato 

e a fala sendo importante que o professor disponibilize a estes alunos um tempo adicional pois 

as atividades realizadas por um deficiente visual demanda tempo superior que as realizadas por 

um aluno vidente (PEREIRA et al., 2009). 

 Existe um grande abismo entre os deficientes visuais e a educação formal, que é o 

conhecimento químico, uma vez que depende de visualizações como, fórmulas, símbolos, 

códigos e modelos, o que para alguns profissionais é um fator que restringe a aprendizagem dos 

alunos com deficiência visual. No entanto, o que falta na realidade é capacitação específica, 

pois há inúmeros conteúdos desta Ciência que podem ser aplicados adequadamente a 

deficientes visuais, desde que haja algumas adaptações em materiais didáticos. 

 A química utiliza-se do apelo visual para transmissão de conceitos, devido a enorme 

quantidade de imagens, tabelas, gráficos e representações específicas, com significativa 

importância para a aprendizagem dos conteúdos. Segundo Mortimer (2000), a aprendizagem 

em Química deve contemplar os três diferentes níveis de abordagem: o macroscópico, o 

microscópico e o representacional, o que mostra a importância da visão no processo de ensino 

aprendizagem da Química. 

 O conhecimento químico é importante porque abre novos horizontes aos indivíduos e 

permite que eles possam ter maior consciência do mundo em que vivem e uma melhor 

compreensão dos fenômenos do cotidiano (PEREIRA et al., 2009). Vale salientar que, o 

conhecimento científico é fundamental no mundo atual e o deficiente visual não pode ser 

excluído desse conhecimento. 

 Assim, este trabalho teve como objetivo elaborar estratégias de ensino para alunos com 

deficiência visual, buscando suprir alguns prejuízos deixados pelo grande apelo visual que a 

Química propõe. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

A pesquisa foi desenvolvida com uma turma da Educação de Jovens e Adultos (EJA) de 

primeira etapa do ensino médio, na Escola Estadual Rivanda de Nazaré da Silva Guimarães. 

 Inicialmente foi realizada uma entrevista com um aluno Deficiente Visual (DV) de 

referida turma. Posteriormente foi realizada uma entrevista com professor de Química e com 

professores da sala de recursos (AAE). 

 A partir da situação observada, foram confeccionados materiais adaptados para o 

conteúdo de cátions e ânions, utilizando EVA, cola 3D, tesoura e lápis. A escolha do conteúdo 

ocorreu devido à dificuldade do processo de ensino aprendizagem se agravar pelo fato do 

enorme apelo visual que a maioria dos livros didáticos de Química apresentam e o uso do braile 

não é suficiente para substituir a representação de perda e ganho de elétrons. 

 Para Oliveira (2002), o emprego de desenhos, gráficos e cores nos livros modernos pode 

ser um fator dificultador na transcrição para o sistema braile. A representação simbólica é 

essencial no ensino da química, exatamente por isso é necessário adaptar-se materiais 

pedagógicos para possibilitar a aprendizagem dos alunos cegos. 

  As peças (Figura 1) foram confeccionadas seguinte maneira: foi desenhado e cortado 

no EVA peças com formato de encaixe para simular a perda e o ganho de elétrons, a seguir com 

a cola 3D escreveu-se o símbolo do átomo (facilitando a assimilação do conteúdo pelos alunos 

videntes). Após a elaboração das peças, as mesmas foram utilizadas em sala de aula com o 

aluno DV (Figura 2). 

 

 

 

            Figura 1- Cátion e ânion adaptados.2016 
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                                                        Figura 2-Aplicação em sala de aula.2016 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O primeiro contato com o aluno que possui deficiência visual da turma pesquisada, 

realizado através de uma entrevista, foi importante para conhecer suas dificuldades e subsidiar 

a posterior adaptação das estratégias de ensino. Na entrevista foi identificado que o aluno 

adquiriu a deficiência visual com 19 anos através de um glaucoma, com relação ao 

relacionamento com a turma, o aluno informou que recebe apoio dos colegas, mantendo uma 

relação amigável, sendo que a maior dificuldade que o aluno encontra na escola é para se 

locomover o que dificulta sua independência, permanecendo em sala de aula no período do 

intervalo e em horários vagos. 

 A escola disponibiliza para atendimento do aluno com deficiência visual, os seguintes 

materiais: texto em braile, livros em áudio e adaptações em relevo. Porém o aluno relatou que 

precisa de outros materiais adaptados, pois estes não são suficientes, uma vez que este fica 

alheio as informações emitidas através de imagens. Logo é preciso a adaptação de materiais 

concretos que auxilie e favoreça seu aprendizado. 

 Segundo Oliveira (2002), o emprego de desenhos, gráficos e cores nos livros modernos 

pode ser um fator dificultador na transcrição para o sistema braile. 

A representação simbólica e essencial no ensino da química, exatamente por isso é 

necessário adaptar-se materiais pedagógicos para possibilitar a aprendizagem dos alunos cegos, 

para que estes possam compreender e conhecer, por exemplo, os modelos atômicos, assunto 

considerado muito importante para o ensino de Química, pois favorece a elucidação de teorias 

científicas. 

 No que diz respeito aos conteúdos de Química a dificuldade do processo de ensino 

aprendizagem se agrava pelo fato do enorme apelo visual que a maioria dos livros didáticos de 

Química apresenta e o uso do braile muitas vezes não é suficiente para substituir uma imagem, 

as transcrições dos conteúdos são muito textuais. O material dessa pesquisa foi adaptado sob 
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essa perspectiva, entendendo como o deficiente visual percebe o mundo a sua volta, consegui-

se criar uma maneira dinâmica e acessível para ensinar a Química, utilizando recursos 

fundamentais para a compreensão dos conteúdos. 

 A utilização de texturas e formatos em alto-relevo no conteúdo de cátion e ânion foi uma 

maneira encontrada para estimular a memória do aluno com deficiência visual, levando assim, 

ao aprendizado prático e dinâmico. 

 De acordo com Rodrigues et al. (2011), um material de qualidade e atrativo é essencial 

para o ensino-aprendizagem da Química, pois, para alunos com deficiência visual, devemos 

elaborar uma aula diferente, utilizando recursos dos quais serão fundamentais para a 

compreensão do conteúdo. 

 Segundo o aluno DV, a utilização do modelo de encaixe para aprender os conceitos de 

cátions e ânions foi bastante proveitosa, pois através das formas pode-se sentir a fenda e a 

saliência na peça, associando a perda e o ganho de elétrons de um átomo. Esse material adaptado 

possibilitou a visualização que em determinadas circunstâncias um átomo pode ganhar ou 

perder elétrons e se transformar em íon negativo ou positivo. 

O aluno com deficiência visual vivencia a observação através das formas diferenciadas 

e tamanhos onde pode comparar e associar, sendo que, gradativamente terá condições de 

observar formas mais complexas (CARDINALLI; FERREIRA, 2010). 

 Com relação à contribuição desse trabalho para o processo de aprendizagem o aluno 

com deficiência visual respondeu que: “os materiais ajudam muito e gostaria que fosse feito 

também para as outras matérias, pois quando o professor fala não dá pra ter todas as 

informações”. 

É importante que o professor valorize a observação como importante fonte de obtenção 

de informações necessárias para construção do conhecimento e que desenvolva essa atitude em 

todos os seus alunos (PERUZZO; CANTO, 2010). 

 O uso de material adaptado permitiu que o aluno com deficiência visual desenvolvesse 

a descriminação visual de padrões por intermédio da descriminação tátil, requisito importante 

para o aluno que tem dificuldades de identificar e descriminar estímulos visuais também 

proporcionando ao aluno a usufruir do convívio com os colegas e a participação nas aulas de 

Química. Dessa forma, o aluno pode participar da realização das atividades tendo as mesmas 

condições que os alunos videntes, possibilitando um meio eficaz para destruir conceitos 

errôneos sobre a cegueira, pois alunos cegos têm condições de aprender desde que os materiais 

adaptados sejam construídos e utilizados adequadamente. 

CONCLUSÕES 
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Constatou-se com a pesquisa, que a inclusão de aluno com deficiência visual, no sistema 

de ensino formal, é possível com aplicação adequada de métodos e materiais adaptados que 

promovam o desenvolvimento deste aluno, e não apenas oferte a oportunidade da convivência 

social, assim sendo, faz-se necessário a quebra de paradigmas nas metodologias de ensino, 

proporcionando uma mudança de postura e de olhar sobre o aluno, onde o acesso, o atendimento 

adequado e a permanência sejam garantidos a todos os alunos, independentemente de suas 

diferenças e necessidades. 

Com base no bom senso, em pesquisas bibliográficas e na criatividade foi possível 

confeccionar ou adaptar recursos didáticos a baixo custo, desenvolvendo atividade tátil para 

aplicar os conteúdos de Química, que possibilitou o aluno cego superar os limites da visão 

inserindo-o na aprendizagem do fascinante mundo da Química e proporcionando uma nova 

concepção a respeito da Química através do tato que é o principal sentido para os deficientes 

visuais conceberem informações visuais. 

No contato com o material adaptado o aluno pode perceber as estruturas dos modelos 

de cátions e ânions apresentados, visualizando mentalmente cada imagem, o que favoreceu a 

compreensão, uma vez que, esses recursos tornaram-se elementos de aproximação que se 

assemelhou aos recursos visuais disponibilizados aos alunos videntes. Dessa forma, criaram-se 

as mesmas condições de percepção, mesmo para o aluno privado da visão, que através do tato 

pode construir uma representação mental da imagem, desta forma a aprendizagem ocorreu de 

modo significativo, passando a fazer sentido para o aluno, fato que não seria possível sem esse 

contato os materiais adaptados, tendo em vista que, os conteúdos seriam apenas memorizados. 

Os resultados obtidos com a aplicação do material adaptado para o deficiente visual 

evidencia a importância da utilização de recursos didáticos elaborados para a aprendizagem de 

alunos com necessidade educacional especial. Além do que, o uso do modelo proporcionou a 

oportunidade de manuseio ao aluno cego, sendo esta atividade considerada uma 

experimentação que tem o papel de trabalhar com conceitos fundamentais no ensino de 

Química. 

 Cabe ao professor não apenas incluir fisicamente o aluno, mas também direcionar 

esforços para que este tenha reais possibilidades de aprendizagem. Nesse sentido, defende-se 

que a criação de protótipos didáticos é uma importante ferramenta que pode propiciar uma real 

inclusão não apenas aos alunos cegos, mas facilitam a compreensão e o aprendizado de 

conceitos por todos os alunos, independentemente de suas características individuais.  
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RESUMO: A poluição por plástico traz grandes prejuízos para a fauna, flora ou até mesmo 

para os próprios seres humanos, o principal fator agravante na poluição plástica deve-se ao 

enorme tempo de decomposição desses materiais, que podem levar até mesmo séculos, assim 

sendo, uma alternativa viável para este problema é a substituição dos plásticos comuns 

provenientes do petróleo, por bioplástico, porém o bioplástico, em geral não apresenta 

resistência satisfatória devido sua composição principalmente de carboidratos, desse modo 

buscou-se um aditivo para corrigir esse problema, para isso adotou-se diversos experimentos 

com diversos compostos, de modo a definir uma fórmula que apresentasse resultados 

significativos de resistência, ao mesmo tempo sem comprometer a biodegradabilidade do 

bioplástico. Os experimentos se mostraram um sucesso, já que notou-se que com a adição de 

um polissacarídeo combinado com certas proporções há uma melhora significativa da 

resistência mecânica do bioplástico. 

Palavras–chave: biodegradável, plástico, poluição 

 

THE IMPROVEMENT OF MECHANICAL RESISTANCE BIOPLASTIC FROM CORN 

STARCH 
 

ABSTRACT: The plastic pollution brings great damage to fauna, flora or even human beings 

themselves, the main aggravating factor in plastic pollution due to the huge time of 

decomposition of these materials, which can lead even centuries, therefore a viable 

alternative to this problem is the replacement of common plastics from oil, for bioplastics, 

however bioplastics in general does not have satisfactory resistance due to its composition 

mainly of carbohydrates, thus we sought an additive to correct this problem, for it we adopted 

if several experiments with different compounds, so as to define a formula to produce 

significant results resistance while not compromising the bioplastics biodegradability. The 

experiments showed success, because it was noted that with the addition of combined a 

polysaccharide with some amounts there is a significant improvement in the mechanical 

strength of bioplastics. 

KEYWORDS: biodegradable, plastics, pollution 

 

INTRODUÇÃO  

Durabilidade e versatilidade, palavras que definem com clareza os plásticos, que em sua 

maioria são polímeros derivado majoritariamente do petróleo7, sem dúvida suas características 

proporcionaram grandes avanços tecnológicos, porém há um enorme problema ambiental 
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quanto sua composição química, pois devido a estrutura de sua cadeia polimérica, 

microrganismos decompositores tem enorme dificuldade para executar suas atividades em curto 

período de tempo7, assim fazendo com que, o plástico se perpetue no meio ambiente por 

décadas e até mesmo séculos7;8, onde neste período de tempo extremamente alto , há diversos 

problemas tanto para a flora quanto para a fauna , terrestre ou marinha . Milhares de animais 

morrem todos os anos engasgados, presos ou sufocados por sacolas e sacos plásticos devido o 

descarte inadequado de sacolas plásticas, mas esse não é um problema apenas terrestre também 

afeta a vida marinha onde um dos mais afetados são as tartarugas marinhas, que acabam por 

confundir sacolas plásticas com águas-vivas que são seu alimento primordial5;6. 

A poluição plástica não se restringe apenas a terceiros, mas também há um grande 

impacto na vida humana, principalmente nos grandes centros urbanos, onde a densidade 

demográfica é um contribuinte direto para o grande número de dejetos plásticos produzidos 

diariamente3, um dos principais problemas sofridos pelas cidades é as enchentes causadas pelo 

acumulo de lixo em sua grande maioria plástico, que são descartados inadequadamente, e assim 

dificultam o escoamento das águas1, causando até mesmo mortes.    

No cenário internacional, a poluição plástica já é uma preocupação real, cerca de 80% da 

superfície do oceano tem presença de plásticos, onde estipula-se que haja algo em torno de 7000 

a 35000 toneladas de plástico no oceano aberto, onde se apresentam em sua maioria em 

micropartículas. 

Uma vez que um dos principais vilões do meio ambiente é o plástico, a melhor alternativa 

seria não utiliza-lo, porém devido suas aplicações industriais e no cotidiano, isso acaba se 

tornando inviável, desta forma uma alternativa é a substituição do material plástico comum, por 

um que possua características semelhantes e ao mesmo tempo não tenha o principal problema 

do plástico comum, o enorme tempo de decomposição7;8. Assim analisa-se o termo 

biodegradável, ou seja que pode ser decomposto por microrganismos, desse modo há o 

bioplástico7, onde dependendo da espessura irão se degradar em água, dióxido de carbono 

gasoso e biomassa em um período de até 180 dias2.  

Porém uma das grandes limitação do material bioplástico é a sua composição 

principalmente de carboidratos7, que causa baixa resistência mecânica, deste modo um dos 

principais objetivos a serem adotados quanto a produção de bioplástico é contornar sua falta de 

resistência mecânica, onde para isso adota-se como meta a busca por uma fórmula que com a 

adição de certos compostos possam melhorar essa característica sem perder sua característica 

de biodegradabilidade. 



 

1339 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos         Ciências Exatas e da Terra 

MATERIAL E MÉTODOS 

A pesquisa ocorreu como descrita na Figura 1, atendo-se a ordem de execução das 

atividades adotando ponto de partida a determinação da proporção de amido de milho e como 

final o teste do aditivo.  

Para a execução dos experimentos utilizou-se diversos materiais, substâncias, e 

equipamentos, são eles: ácido clorídrico, ácido cítrico, ácido acético, béqueres de vidro de 

250mL, proveta de 100mL, bastão de vidro, pipeta graduada de 5mL, pipetador de 10mL, chapa 

de aquecimento elétrica, balança analítica, água destilada, amido de milho, placas de petri, 

estufa de secagem, glicerina, sacarose, aditivo, termômetro e triturador. 

 

Figura 1. Diagrama esquemático das atividades executadas. IFAL, 2016. 

Para a determinação da proporção de amido de milho, iniciou-se o procedimento com o 

preparo de soluções com diferentes massas de amido de milho, variando entre 5g e 15g em 

béqueres de 250mL contendo 100mL de água destilada e ácido clorídrico 0,1 mol/L. Com a 

solução de amido e água estando acidificada, aqueceu-se a chapa de aquecimento até  

aproximadamente 200°C em seguida aqueceu-se as soluções em constante agitação até a 

solução gelatinizar, independentemente do tempo de aquecimento ou temperatura da solução. 

Em seguida despejou-se uma porção da solução em placas de petri, observando a viscosidade e 

aspectos visuais além das condições de homogeneização da solução, com isso escolheu-se a 

melhor proporção para se trabalhar.   

Com a proporção de amido definida, verificou-se a influência do ácido na gelatinização, 

para isso preparou-se três soluções em béqueres de 250mL contendo 7,5g de amido de milho 
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com 100mL de água destilada, em seguida adicionou-se ácido clorídrico, ácido acético e ácido 

cítrico, com todos tendo mesma concentração molar e mesmo volume, em seguida aqueceu-se 

a chapa de aquecimento até aproximadamente 200°C, então aqueceu-se as soluções até 

aproximadamente 90°C em agitação constante  até a solução gelatinizar, então transferiu-se 

para as placas de petri, posteriormente aguardou-se  cerca de 36 horas em temperatura ambiente, 

então observou-se a característica dos filmes formados . 

Após definir o ácido cítrico como o mais adequado para o experimento, seguiu-se para a 

determinação da melhor concentração do ácido, para isso preparou-se quatro soluções em 

béqueres de vidro de 250mL contendo 7,5g de amido de milho e 100mL de água destilada, 

posteriormente adicionou-se o ácido cítrico com concentrações variadas entre 0,1 mol/L e 

2mol/L, em seguida aqueceu-se a chapa de aquecimento até aproximadamente 200°C então 

aqueceu-se as soluções até aproximadamente 90°C em agitação constante  até a solução 

gelatinizar , então transferiu-se para as placas de petri, posteriormente aguardou-se cerca de 36 

horas em temperatura ambiente, então observou-se a característica dos filmes formados . 

Definida a melhor concentração do ácido para o experimento , passou-se a definir o 

volume de glicerina, para isto preparou-se três soluções contendo 7,5g de amido de milho em 

béqueres de vidro de 250mL contendo 100mL de água destilada, então adicionou-se ácido 

cítrico 1 mol/L, posteriormente adicionou-se a glicerina com volume variando entre 2,5mL e 

10mL, então em uma chapa de aquecimento à aproximadamente 200°C aqueceu-se as soluções 

até aproximadamente 90°C até gelatinizar, em seguida transferiu-se a solução para as placas de 

petri, posteriormente aguardou-se cerca de 36 horas em temperatura ambiente, então observou-

se a característica dos filmes formados . 

Para definir qual a melhor proporção de sacarose, preparou-se três soluções contendo 7,5g 

de amido de milho em  béqueres de vidro de 250mL contendo 100mL de água destilada e ácido 

cítrico 1mol/L, então adicionou-se sacarose variando entre 50% e 200% em relação a massa de 

amido, então em uma chapa de aquecimento à aproximadamente 200°C aqueceu-se as soluções 

até aproximadamente 90°C até gelatinizar, em seguida transferiu-se para as placas de petri, 

posteriormente aguardou-se cerca de 36 horas em temperatura ambiente, então observou-se as 

características dos filmes formados . 

Para determinar o melhor agente plastificante, adotou-se três soluções em béqueres   de 

vidro de 250mL contendo uma solução de 7,5g amido de milho diluído em 100mL de água 

destilada e ácido cítrico 1mol/L, então adicionou-se glicerina no béquer 1, sacarose no béquer 

2 e glicerina mais sacarose no béquer 3, então aqueceu-se a  chapa de aquecimento até 

aproximadamente 200°C e em seguida aqueceu-se a solução até aproximadamente 90°C em 
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constante agitação até gelatinizar, posteriormente transferiu-se para as placas de petri, então 

aguardou-se cerca de 36 horas em temperatura ambiente, então observou-se as características 

dos filmes formados. 

Tendo a fórmula base definida, buscou-se testar a eficiência do aditivo assim como sua 

proporção ideal, o aditivo escolhido foi um polissacarídeo em forma de fibras trituradas com 

água destilada, então colocou-se as fibras trituradas e filtradas em uma estufa de secagem 

regulada para 100°C, por cerca de 6 horas. Com as fibras do polissacarídeo devidamente 

tratadas, verificou-se qual a melhor proporção para isso, então preparou-se três soluções em 

béqueres de vidro de 250mL contendo a fórmula base, em seguida adicionou-se a fibra do 

polissacarídeo variando entre 50% e 200% em ralação a massa de amido, em seguida aqueceu-

se a solução até aproximadamente 90°C em constante agitação em uma chapa de aquecimento 

a aproximadamente 200°C até gelatinizar, posteriormente adicionou-se a solução do bioplástico 

em placas de petri, então aguardou-se cerca de 36 horas em temperatura ambiente, então 

observou-se as características dos filmes formados. 

Para finalizar deixou-se o bioplástico posterior ao tempo de repouso de 36 horas exposto 

ao ambiente natural por uma semana, posteriormente analisou-se se havia a presença de fungos. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Na determinação da melhor proporção de amido de milho verificou-se que no béquer com 

5g de amido de milho, a viscosidade ficou baixa ficando levemente superior à da água, Já no 

béquer com 7,5g de amido de milho ficou com uma boa viscosidade superior a do béquer com 

5g, no béquer com 10g e de amido de milho apresentou uma viscosidade relativamente alta se 

comparado com os anteriores, no béquer com 12,5g e 15g de amido de milho em especial o 

com 15g de amido teve uma viscosidade elevada se comparado com os outros, tendo aspecto 

pastoso. Levando em consideração a necessidade de homogeneização e ao mesmo tempo 

apresentar uma boa viscosidade de modo a não ficar muito diluído, e também não atrapalhar a 

agitação, definiu-se como sendo a melhor proporção a do béquer com 7,5g de amido de milho 

a cada 100mL de água.  

Na determinação do melhor ácido notou-se que as três soluções apresentaram resultados 

semelhantes quanto as características dos filmes produzidos, tendo um resultado levemente 

inferior na solução contendo ácido cítrico, resultado atribuído devido a concentração do ácido, 

mas por se tratar de um ácido encontrado na forma sólida, o que facilita o manuseio, além de 

não ser tão agressivo como os outros dois, também há o fato que pode ser ingerido, assim 
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minimizando risco de intoxicação, então escolheu-se o ácido cítrico para a continuidade da 

pesquisa.  

Na determinação da melhor concentração do ácido, notou-se que não houve diferença 

visível entre os filmes formados com a utilização do ácido cítrico com concentrações inferiores 

à 0,5mol/L assim como não houve grandes diferenças entre os filmes formados com a utilização 

do ácido cítrico com concentrações superiores à 0,5mol/L, porém se comparar o bioplástico 

produzido com ácido cítrico inferiores à 0,5 mol/L e superiores à 0,5mol/L , uma diferença é 

notável, tendo o bioplástico preparado com ácido cítrico 1 mol/L apresentando melhor 

aparência, desta forma escolheu-se trabalhar com ácido cítrico à 1mol/L a cada 100mL de água. 

A necessidade do uso da glicerina se dá para conferir flexibilidade ao bioplástico , pois 

caso contrário o mesmo fica rígido, após analisar o bioplástico com os diferentes volumes de 

glicerina, notou-se que quanto maior a quantidade, mais flexível e menos resistente fica o 

bioplástico , desta forma adotou-se como volume ideal 2,5mL de glicerina a cada 100mL de 

água, pois esse volume é suficiente para deixar o bioplástico flexível eliminado a possibilidade 

de quebra, assim como causa baixa redução de resistência mecânica . 

Na determinação da quantidade se sacarose , notou-se que a mesma também tem efeito 

plastificante, aumentando a flexibilidade com perdas mínimas de resistência , notou-se que o 

bioplástico que utilizou 50% de sacarose apresentou características flexíveis sem afetar sua 

resistência, mas nas demais proporções de sacarose notou-se uma supersaturação da mesma , 

mantendo o bioplástico úmido com uma camada de sacarose liquida concentrada, formando 

uma camada com aspecto de mel recobrindo o bioplástico, deste modo definiu-se como a 

melhor proporção a utilização 50% de sacarose em cada 100% de amido de milho. 

Na determinação do melhor plastificante notou-se que o bioplástico contendo tanto a 

glicerina como a sacarose, ambas nas proporções previamente definidas, apresentou um 

equilíbrio entre flexibilidade conferida pela glicerina e um melhora da resistência mecânica 

conferida pela sacarose, se comparado ao bioplástico contendo apenas glicerina. 

A fórmula base definida apresentou-se durante o processo de preparo um equilíbrio de 

homogeneidade e viscosidade, assim como o bioplástico apresentou-se de forma parcialmente 

resistente, flexível e homogêneo, além de não restar nenhum excesso de substancias, assim 

apresentando-se como o filme com umidade baixa após o período de descanso de cerca de 36 

horas. 

Após o preparo da fibra do polissacarídeo, a mesma apresentou-se como pequenos flocos, 

de modo que durante a determinação da proporção a mesma mostrou-se totalmente homogênea 
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na solução, apenas aumentando a viscosidade da solução devido estar na forma de fibras que 

absorvem água. Analisando as diferentes proporções, observou-se que quanto maior a 

proporção de fibra mais resistente mecanicamente fica o bioplástico, tendo como contraponto 

a diminuição da flexibilidade, contudo sem causar qualquer tipo de risco de quebra, deste modo 

definiu-se como a proporção ideal 100% de fibra a cada 100% de amido, devido a ótima 

resistência mecânica vinculada com uma boa flexibilidade. 

Após a exposição por uma semana ao ambiente, o bioplástico apresentou-se com muitas 

colônias de fungos em sua superfície, onde alguns pontos já haviam entrado em estado de 

decomposição comprovando assim a biodegradabilidade do material.   

 

CONCLUSÕES 

Com a finalização da pesquisa nota-se que a adição de certos compostos, podem 

realmente mudar drasticamente a resistência do bioplástico, apesar do objetivo ter sido 

alcançado, ainda há muito trabalho a ser feito até se obter uma fórmula ideal, pois no quesito 

de aspectos visuais, o bioplástico a partir do amido de milho tendo um polissacarídeo como 

aditivo principal, não apresenta-se como plásticos encontrados atualmente no mercado, mas 

tendo em vista que com certas modificações é possível chegar em resultados melhores, sempre 

haverá a possibilidade de melhorias cada vez maiores. Também os resultados mostram que é 

apenas uma questão de tempo, até que as limitações do bioplástico de amido de milho sejam 

superadas, mas o mais satisfatório, é que apesar destas modificações o bioplástico manteve sua 

principal característica, a biodegradabilidade. 
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RESUMO: Este trabalho tem como objetivo apresentar um método de identificação e 

classificação utilizando o algoritmo de Árvores de decisão para classificação de tráfego de rede 

gerado por aplicações P2P (Peer to Peer), por exemplo. Desta forma, utilizando o algoritmo de 

Árvores de Decisão J48, que é uma técnica de classificação muito usada, será possível 

apresentar a utilização de um algoritmo usado em aprendizagem de máquina e mineração de 

dados, na resolução de problemas de identificação de tráfego nas redes atualmente, para isto, 

neste trabalho será apresentada uma ferramenta de captura de tráfego que possibilitará a geração 

de bases de dados utilizadas pelo algoritmo de mineração de dados. 

Palavras–chave: Árvores de Decisão, Ferramenta de Captura de Tráfego, P2P, Mineração de 

dados, WEKA  

METHODOLOGY TO KNOWLEDGE EXTRACTION IN COMPUTERS 

NETWORKS 
  
ABSTRACT: This work aims to present a method of identification and classification algorithm 

using decision trees algorithm for classification of network traffic generated by P2P (Peer to 

Peer), for example. Thus, using the Decision Trees algorithm J48, which is a widely used 

classification technique, will be possible show the use of an algorithm applied in machine 

learning and data mining, in solving identification problems in traffic networks currently, for 

this, in this work will be presented a tool to capture traffic that allow to generate databases 

used by the algorithm of data mining. 

KEYWORDS: Decision Trees, Traffic Capture Tool, P2P, Data Mining, WEKA 

 

INTRODUÇÃO 

Atualmente, existem muitas aplicações sendo desenvolvidas e comercializadas todos os 

dias, e conseguir identificar as características do fluxo de rede gerado por sua respectiva 

aplicação não é uma tarefa trivial. A identificação do fluxo de tráfego gerado entre aplicações 

é uma tarefa muito importante para o monitoramento e gerenciamento de uma rede. 

Nesse contexto, criar uma ferramenta que coletasse dados referentes aos fluxos 

gerados por aplicações e protocolos dentro de uma rede é de fundamental importância, isso 

permitiria o uso do processo KDD (Knowledge Discovery in Databases) que pode ser utilizado 

para auxiliar a descoberta de conhecimento útil em grandes bases de dados (FAYYAD, 1996). 

mailto:diogo.lopes@palmares.ifpe.edu.br
mailto:j.r_candido@hotmail.com
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Uma das principais etapas do processo KDD, a Mineração de Dados, consiste na 

aplicação de algoritmos com a finalidade de extrair padrões de comportamento em uma base 

de dados (FAYYAD, 1996). Uma das mais importantes tarefas de previsão é a classificação. 

Dada essa natureza, essa tarefa foi selecionada para ser utilizada nesse trabalho. Classificação 

é a tarefa de organizar objetos em uma entre diversas categorias pré-definidas (TAN, 2009).  

Existem dois métodos bastante utilizados na identificação/classificação de tráfego 

gerado entre aplicações. O primeiro é o método de classificação baseado em portas 

conhecidas, que realiza a análise do número da porta empregada para determinada aplicação. 

O segundo método é a classificação baseada na inspeção do payload ou Deep Packet 

Inspection (DPI) (Ye, 2009). Essa técnica, por sua vez, elimina o problema do uso aleatório do 

número da porta empregada para uma determinada aplicação. A técnica funciona a partir do 

classificador que extrai a carga útil da aplicação do pacote TCP/UDP e faz uma varredura em 

cada pacote em busca de assinaturas que possam identificar o tipo do fluxo. 

Porém, o DPI não é capaz de analisar a carga útil para um tráfego criptografado. A 

utilização de técnicas de mineração de dados (AMO, 2004) pode auxiliar na extração de 

informações importantes contidas nas bases de dados. 

Este trabalho visa apresentar uma metodologia para identificação e classificação de 

tráfego de rede sem a realização de inspeção de payload e a utilização de portas conhecidas. 

Este trabalho também apresenta a utilização do WEKA (Waikato Environment for Knowledge 

Analysis) (HALL, 2009), que é um software livre com implementações de diversas técnicas de 

Mineração de Dados, para auxiliar na extração do conhecimento (CROTTI, 2006). 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O uso dessa ferramenta permite que grandes quantidades de dados, obtidos através 

da captura de pacotes da rede, sejam armazenados em bases de dados no formato CSV 

(Comma Separated Values). Estes tipos de bases de dados no formato CSV serão utilizadas 

pela ferramenta do WEKA como dados de entrada para a realização do treinamento da Árvore 

de decisão J48. 

Para o funcionamento da ferramenta o usuário deverá selecionar a interface de rede 

e pressionar o botão ao lado para iniciar a captura dos pacotes, nessa etapa todos os pacotes 

que estão trafegando pela interface de rede selecionada estão sendo exibido na ferramenta, 

este processo de captura dos pacotes poderem ser observado conforme a Figura 1. 
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Figura 1. Exibição do Trafego de pacote da interface na ferramenta criada neste artigo. 

 

 TF: Este atributo é referente ao Ethernet Frame Type da camada de enlace. 

 HIP: Este atributo é referente ao comprimento do cabeçalho, camada de rede, o HIP exibe o 

comprimento, em Bytes, do cabeçalho do datagrama IP.  

 TOS: Este atributo é referente ao campo Type of Service do IPV4 e Classe do Ipv6. 

 DL: Este atributo é referente ao campo comprimento do datagrama que especifica o 

comprimento total (cabeçalho mais dados) do datagrama em Bytes. 

 ID: Este atributo é referente ao campo Identificador, pois quando um datagrama é 

fragmentado existe a necessidade de um número de identificação do datagrama original no 

momento da reconstrução do datagrama. 

 FLAG: Este atributo é referente ao campo flags que informa se o datagrama está fragmentado 

e se ainda existem fragmentos do datagrama para chegar. 

 FRAG: Este atributo é referente ao campo deslocamento, que é utilizado para especificar a 

localização exata do fragmento no datagrama IP original (JACOBSEN, 1997). 

 LAY: Este atributo é referente ao campo protocolo da camada superior que informa qual o 

protocolo da camada de transporte especifico que os dados contidos no datagrama deverá 

ser entregue. 

 SPRT: Este atributo é referente ao campo porta fonte, na camada de transporte é possível 

identificar qual a porta fonte da aplicação. 
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 DPRT: Este atributo é referente ao campo porta destino, na camada de transporte é possível 

identificar qual a porta destino da aplicação. 

 SEG: Este atributo informa o tamanho, em Bytes, da carga útil quando o protocolo da camada 

de transporte é UDP. 

 TCPLEN: Este atributo informa o tamanho, em Bytes, da carga útil quando o protocolo da 

camada de transporte é UDP. 

 HTCP: Este atributo é referente ao campo comprimento do cabeçalho TCP, e informa 

comprimento total, em Bytes, do cabeçalho TCP. 

 TIPO: Este atributo contém o rótulo da classe do pacote que está sendo analisado. 

Este trabalho tem como objetivo apresentar um modo de classificar um fluxo de rede 

gerado por uma aplicação ou protocolo sem análise de payload, observando a composição 

dos campos nos cabeçalhos dos pacotes, buscando padrões que representam regras para 

identificar a aplicação ou protocolo. As aplicações e protocolos analisados neste artigo foram 

HTTP (HiperText Transfer Protocol), HTTPS (HiperText Transfer Protocol Secure), FTP (File 

Transfer Protocol), SSH (Secure Shell), ARES, GNUTELLA, BITTORRENT. 

Para que fosse possível utilizar o algoritmo de árvore de decisão J48 [10] para classificar 

os protocolos e aplicações utilizando os campos dos pacotes IP, foi preciso criar uma base de 

dados para ser usada pelo algoritmo. A coleta dos dados foi dividida em duas etapas.  

A primeira etapa foi a captura dos pacotes referentes à aplicação ou ao protocolo como 

HTTP, FTP, SSH, que possuem características conhecidas, isolando e avaliando a composição 

dos cabeçalhos desses, aplicando a ferramenta, desenvolvida neste trabalho, para analisar e 

referenciar o conjunto dos dados capturados. Em seguida, com base nas técnicas dos 

trabalhos estabelecidos para captura e análise dos pacotes, foi feito a captura isolada de fluxos 

do BITTORRENT e aplicações P2P passando a estudar o comportamento e a composição dos 

seus cabeçalhos na busca de extração de conhecimento.  

A segunda etapa consiste em criar a base de dados com base na captura dos pacotes 

referentes a aplicação ou protocolo em questão a partir dos fluxos gerados na etapa anterior.  

Para a realização dessa etapa foi desenvolvida a ferramenta, apresentada na Figura 1, para 

manipular os dados contidos em cada fluxo gerado pela etapa anterior, criando uma base de 

dados, correspondente aos campos da pilha de protocolos da camada de enlace, rede e 



 

1349 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos         Ciências Exatas e da Terra 

transporte de cada pacote pertencente ao fluxo de rede para aplicação ou protocolo em 

análise. Porém, durante o processo de descoberta do conhecimento é preciso ter domínio da 

aplicação em análise, e muitas vezes antes de seguir para a etapa de mineração dos dados, é 

preciso realizar um pré-processamento dos dados. Neste trabalho, houve a necessidade da 

retirada de alguns atributos, reduzindo assim a dimensionalidade da base de dados. Os 

atributos removidos da base de dados foram SPRT, DPRT, ID, FRAG, TF e TOS.  

Os dois primeiros atributos foram removidos, porque não é interesse deste trabalho 

levar em consideração as portas das aplicações e protocolos pelos motivos já citados 

anteriormente, no caso dos demais atributos sua remoção se justifica pelo fato de que eles 

não são significantes para a tarefa de classificação.  

Após a geração desta base de dados e o pré-processamento realizado, o passo seguinte 

é utilizá-la no WEKA (GUARDA, 2000) (WITTEN, 2005) que representa uma ferramenta para 

mineração de dados bastante eficiente de amplo aporte a vários domínios de aplicação, como 

agrupamento, classificação, extração de regras, dentre outros. Para a tarefa de classificação 

foi utilizado o algoritmo J48 que pertence à biblioteca de algoritmos do WEKA, onde 

demonstrou uma grande eficiência. 

Na Figura 2 está descrito graficamente o processo para classificação das aplicações e 

protocolos avaliados neste trabalho. 

 

 

Figura 2. Arquitetura da metodologia 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O experimento foi realizado utilizando uma base de dados com 1524 entradas para o 

treinamento, o algoritmo utilizado foi o J48 sem poda realizando a validação cruzada. A 

validação cruzada é um método de avaliação do desempenho de um classificador, onde o 

conjunto de dados é particionado em subconjuntos de treinamento e de teste. 

No Anexo A é apresentado a árvore de decisão gerada para o experimento. No Anexo A 

é possível identificar o nó raiz DL onde a condição de teste para entrar nos próximos nós da 

árvore está em avaliar se o DL é maior, menor ou igual a 1380 Bytes. 

Para este experimento é possível identificar, nos ramos da árvore de decisão gerada, 

quais avaliações são necessárias para a identificação das aplicações ARES e BITTORRENT como 

mostrado na Figura 3. 

É possível notar na Figura 3 que o primeiro teste realizado na árvore é verificar se o nó 

DL é maior que 1380 Bytes, se é maior caminha-se na árvore para o nó LAY. Se nó LAY for 

maior que 6, isto significa que o protocolo da camada de transporte é UDP, então caminha-se 

na árvore até o nó DL novamente. Então, se o nó DL é maior que 1466 Bytes a classe dessa 

aplicação é rotulada como ARES, se DL for menor ou igual a 1466 Bytes a classe dessa aplicação 

é rotulada como BITTORRENT.      

 

 

Figura 3. Ramificação da árvore de decisão para ARES e BITTORRENT no experimento. 
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Na Figura 4 é mostrada a precisão da árvore de decisão gerada após o treinamento, sem 

poda e com a validação cruzada, note que a taxa de acerto da árvore é de 96.5879%. Esta taxa 

de acerto, 96.5879%, é um valor bastante significativo para classificação em tráfego de rede, 

como pode ser observado em Soysal (SOYSAL, 2010).  

Na Figura 5 é apresentada a matriz de confusão para a árvore de decisão gerada pelo 

treinamento, sem poda e com validação cruzada.  O objetivo da matriz de confusão é mostrar 

o número de previsões corretas em relação às esperadas para cada regra (BARANAUSKAS, 

2000). É possível notar na Figura 5 que para a classe FTP todas a 200 aparições são 

classificadas, corretamente, como FTP. Já para o caso da classe HTTP das 200 aparições, 194 

foram classificadas, corretamente, como HTTP e 6 foram classificadas como HTTPS.  

Então, com a matriz de confusão é possível identificar quais são as classes que estão 

sendo classificadas de forma errada.  

 

 

Figura 4. Precisão da árvore gerada, para o treinamento sem poda. 
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Figura 5. Matriz de confusão da árvore gerada, para o treinamento sem poda. 

 

 

CONCLUSÕES 

Neste trabalho de conclusão de curso, foi apresentado o problema de classificação para tráfego 

de rede gerado por aplicações e protocolos. Na tentativa de solucionar esse problema foi proposta 

uma metodologia para a extração de conhecimento em tráfego. Sendo assim, foi necessário, para a 

implantação da metodologia, o desenvolvimento de uma ferramenta de coleta de dados em rede de 

computadores que criasse base de dados, juntamente com a aplicação da técnica de árvore de decisão 

com o algoritmo J48 por meio da ferramenta de mineração de dados WEKA. 

Com os resultados alcançados neste trabalho foi possível comprovar que esta metodologia pode 

ser implementada em uma ferramenta que venha auxiliar os gerentes e administradores de redes no 

monitoramento de redes, pois essa ferramenta teria a capacidade de classificar o tráfego de rede 

utilizando as características das aplicações e protocolos sem utilizar as portas conhecidas e nem 

realizar inspeção de payload. Portanto, esses conceitos podem ser empregados no desenvolvimento 

de firewalls inteligentes que possam aprender de forma autônoma o tráfego de rede gerado por 

protocolos e aplicações. 
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RESUMO:  

Este artigo apresenta uma alternativa para produção de energia a partir de uma fonte energética 

reutilizável e relativamente inesgotável, o vento. Por conseguinte, apresentando os devidos 

procedimentos, métodos, e testes para chegar a devidas conclusões. Sempre tendo em vista a 

necessidade do aproveitamento ao máximo dos recursos e artifícios tecnológicos, e a partir disso 

visar um melhor desenvolvimento sustentável.  

Palavras–chave: energia, cata-vento, sustentabilidade 

 

MICRO WIND GENERATOR 

 
ABSTRACT:  

This article presents an alternative for energy production from other energy source, using 

reusable means and at the same time an inexhaustible source, in this case, the wind. Therefore 

presenting the proper procedures, methods, and testing to reach appropriate conclusions. 

Always keeping in mind the need to use the most of resources and technological devices and 

from that aim at a better sustainable development. 

KEYWORDS: energy, windmill, sustainability 

 

INTRODUÇÃO 

A medida que os avanços tecnológicos foram se desenvolvendo as demandas da 

sociedade moderna por fontes energéticas foram se intensificando, surgiu a necessidade de 

buscar novas alternativas sustentáveis para produção de energia. Tendo sempre em conta que 

os desenvolvimentos e adventos mais modernos são de suma importância para o progresso 

humano, no entanto, o homem deve e precisa respeitar o meio ambiente.  

É importante considerar que os mecanismos atuais de suprimento de energia apresentam 

uma vulnerabilidade crítica, pois baseiam-se em recursos não renováveis como o carvão 

mineral, petróleo, dentre outros. Esses recursos já têm apresentado uma preocupante 

perspectiva de esgotamento das reservas naturais, o que provocaria um colapso na sociedade 

moderna. 

 O desenvolvimento sustentável como meta a ser buscada e respeitada a partir de uma 

maior consciência de todos os países foi debatido e adotado por estes na Conferência das 
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Nações Unidas sobre meio ambiente e desenvolvimento, conhecida mundialmente como Eco 

92 ou Rio 92 (MILARÉ, 2004).  

 A princípio, a máquina desenvolvida tem como objetivo produzir energia usando a força 

do vento, o que de fato torna-se vantajoso por tratar de uma fonte inesgotável e sem liberação 

de poluentes. A máquina em questão transforma energia mecânica dos ventos em energia 

elétrica que poderá ser usada para carregar uma bateria de médio e/ou pequeno porte. 

  

MATERIAL E MÉTODOS 

A energia eólica apesar de derivada da energia solar que se origina por diferentes 

distribuições concentradas de temperatura em áreas diferentes do planeta, será mais tratada por 

suas características mecânicas. No local onde instalado o micro gerador, a movimentação das 

massas de ar será causa da energia mecânica que logo após resultará na rotação de um gerador 

elétrico, formando uma corrente elétrica. 

A princípio, o gerador eólico foi desenvolvido com intuito de funcionar como um 

carregador de baterias. O cata-vento de tipo Savonius, com turbinas tipo arraste operam pelo 

princípio do atrito causado pelo vento nas pás da turbina. Esse modelo de turbina vem a ser de 

fácil construção, que pode ser constituído de um tonel cortado ao meio sendo fixadas em 

oposição a outra por uma de suas arestas longitudinais opostas, conforme o engenheiro Sigurd 

Johannes Savonius (Ver Figura 1). Em lugares montanhosos, zonas costeiras, meios rurais essa 

forma de construção tem aplicação no bombeamento de água, ventilação, e carregamento de 

baterias e pequenos dispositivos elétricos. 

 

 

Figura 1. Corte transversal de uma turbina Savonius. WIKIMEDIA COMMONS, 2005. 

 

A força de rotação da Savonius é produzida pela diferença de pressão entre a superfície 

côncava e a convexa também pela diferença da recirculação do ar que chega por trás da 
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superfície convexa. Sua eficiência pode chegar a variar entre 30% a 40%, podendo apresentar 

uma desvantagem em relação ao seu peso, pelo fato da estrutura de latão ser muito pesada. 

Na instalação do cata-vento, foram utilizados tonéis metálicos de 200 L, em uma estrutura 

de madeira em forma de “H” (Ver Figura 2). A potência pode variar dependendo do vento e das 

dimensões do tonel. 

D = 0,60 m (diâmetro de cada meio tonel) 

h = 0,85 m (altura do tonel) 

R = 0,57 m (raio de exposição ao vento) 

 

 

Figura 2. Representação do plano do cata-vento montado. FUVEST, 2012. 

 

Partindo do movimento do cata-vento, será induzida a rotação de uma polia no gerador 

elétrico que internamente contem imãs, os mesmos quando submetidos ao movimento circular 

irão induzir na forma de um fluxo magnético. Isso pode ser definido e representado pela letra 

Φ (fi), sendo o produto do vetor entre o vetor indução magnética, a área S da espira e o cosseno 

do ângulo α formado entre o vetor indução e o vetor normal. 

O fenômeno da indução eletromagnética foi descoberto por Faraday, quando observou 

que um campo magnético pode induzir um campo elétrico, ou seja, demonstrou 

que, aproximando e afastando um imã de uma espira de fio condutor conectada a um 

galvanômetro, dispositivo usado para indicação de pequenas correntes, durante o movimento 

do imã o galvanômetro detectava o aparecimento de uma corrente elétrica no fio, e quando o 

imã parava, essa corrente elétrica cessava. E segundo a lei de Lenz que faz referência ao sentido 

de uma corrente elétrica induzida, afirmando que a corrente elétrica 

induzida, sempre tem sentido oposto as linhas do campo magnético indutor. 

No gerador elétrico a corrente formada será alternada, no entanto, para funcionar como 

carregador de dispositivos e/ou baterias eletrônicas deve converte essa corrente em continua. 
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Para isso deve-se utilizar um componente eletrônico denominada de diodo (Ver Figura 3), ele 

é um composto de cristal semicondutor de silício numa película cristalina sendo formadas por 

diferentes materiais, que impulsionarão a polarização de cada uma das extremidades. 

 

 

Figura 3. Figura representando a forma de um diodo. NERD ELÉTRICO, 2011.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Com o resultado final, chegou-se à conclusão de que o uso do vento é uma boa opção 

para atender as necessidades do projeto, isso também que entre as fontes alcançáveis a mesma 

se apresentou como a mais viável em questão de custos e retornos mais promíscuos.  

Durante as pesquisas pode-se constatar que a utilização de uma fonte eólica possui 

numerosas vantagens, tendo como fase outras alternativas em energias tradicionais, até mesmo 

em comparação com outros tipos renováveis em função do seu maior desenvolvimento. As 

turbinas eólicas são máquinas que extraem energia dos ventos, transformando a energia cinética 

em mecânica (Ver Figura 4).  

 

 

Figura 4. O Gráfico representa a potência em Watts do rotor pelas rotações por minuto. As características 

de potência da turbina com a rotação e a velocidade do vento. PEQUENAS FONTES, 1999. 
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Para fins de cálculo da potência pode-se considerar a seguinte relação: 

P= DxAxCPxV3xn 

D (diâmetro de cada meio tonel), A (área exposta ao vento), Cp (coeficiente de potência), V 

(velocidade), n (número de tonéis).  

Nos experimentos adotamos os seguintes dados: 

P= 0,6x0,96x0,15x73x1 => 0,0864x343x1=> 29,66 Watts 

Apesar que durante o desenvolvimento do projeto foram apresentadas aparentes 

vantagens, também foi constatado uma desvantagem com relação a velocidade do vento na 

região que apresenta-se instável em diferentes horas do dia. Mais especificamente no município 

de Ouro Preto do Oeste, onde o gerador foi desenvolvido. A velocidade do vento apresentava-

se bem variada nos dias da semana, variando em torno de 6.0 m/s à 7.5 m/s. E com isso para o 

devido funcionamento os tonéis de Savonius devem estar na proporção de acordo com a taxa 

de velocidade dos ventos locais (Ver Tabela 1). 

 

Número de 

tonéis 

1 2 3 4 

Alt. h (m) 

 

V(m/s) 

0,85 1,70 2,55 3,40 

2 0,70 1,40 2,10 2,80 

4 5,52 11,04 16,56 22,08 

6 18,66 37,32 55,98 74,64 

8 44,24 88,48 132,72 176,96 

Tabela 1. Dimensões dos tonéis de acordo com a velocidade dos ventos. PEQUENAS FONTES, 1999. 

 

Pelo fato da grande variação da velocidade do vento, o cata-vento funcionou a baixa 

rotação o que acabou levando a uma baixa voltagem, variando a corrente e voltagem de em 

torno de 2 à 3 V no gerador experimental adaptado as condições da máquina. 

 

CONCLUSÕES 

Com base nos dados e constatações obtidas ao longo do trabalho, o projeto cumpriu com 

seu propósito levando conhecimento a comunidade acadêmica do instituto federal. Além de 

despertar um maior interesse dos alunos, de modo a buscarem entender e compreender melhor 

os estudos da Física aplicados ao gerador apresentado.  
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Assim como toda a bagagem de conhecimento que vai sendo moldada, de tal modo que 

o projeto pode nos propiciar a experiência da física aplicada para fins práticos, e que possam 

servi em diversas coisas do dia a dia. 
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RESUMO: Este artigo apresenta os resultados numéricos completos do projeto de um filtro de 

microfita retangular, deformação circular e também no plano terra com deformações do tipo 

DGS, no qual foi realizada uma varredura com as frequências variando de 0 MHz à 13 GHz, 

com o intuito de obter como resultado as bandas de frequências permitidas e proibidas, através 

da observação do coeficiente de transmissão. Os filtros idealizados para este trabalho foram 

excitados pela técnica de linha de microfita e posteriormente analisado no simulador de onda 

completa Ansoft DesignTM. O comportamento em frequência foi estudado com algumas 

simulações viabilizando uma futura validação dos resultados por meio de protótipos 

construídos. Os Resultados simulados são apresentados e discutidos. 

Palavras–chave: bandas de frequência, deformações periódicas, eletromagnetismo aplicado 

 

Modeling of a Rectangular Microstrip filter with Circular Deformation and 

Deformation DGS in the Ground Plane 

ABSTRACT: This paper presents the complete numerical results of the design of a rectangular 

microstrip filter, circular deformation and also the ground plane with deformations of the DGS 

type in which a scan is performed with frequencies ranging from 0 MHz to 13 GHz, in order to 

obtaining as a result the band of permitted and prohibited frequencies by observing of the 

transmission coeficient. The idealized filters for this work were excited by the microstrip line 

technique and then analyzed in full-wave simulator Ansoft DesignTM. The frequency behavior 

was studied with some simulations enabling a future validation of the results through built 

prototypes. Simulated results are presented and discussed. 

KEYWORDS: electromagnetism applied, frequency bands, periodic deformation 

 

INTRODUÇÃO 

Os filtros de microfita modernos possuem uma característica fundamental para o 

desenvolvimento tecnológico, e isto está relacionado ao seu espectro eletromagnético. Além 

disso, os filtros possuem vários fatores favoráveis para pesquisa, que demonstram o grande 

potencial desta tecnologia, tais como: baixo custo do material, dimensões e peso reduzidos, 

facilidade de fabricação (BALANIS, 1997). São utilizados em sistemas de transmissão de dados 

que estão em crescente avanço em todo planeta. É notável a parcela referente à comunicação 

sem fio nos setores da telecomunicação como, por exemplo, o Wifi. Tecnologias, desde 3G a 

mailto:elder2@ymail.com
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5G, expandem-se em larga escala pelo mundo buscando soluções e melhorando serviços que 

abrangem desde os setores comerciais, aparelhos domésticos e também a área militar.  

Dá-se o nome de microfita a uma estrutura composta por uma cavidade preenchida por 

um dielétrico, limitada por um plano terra e uma fita metálica. A distância entre as microfitas 

deve atenuar determinadas frequências do espectro do sinal de entrada ao mesmo tempo que 

permite a passagem de outras, pois, em muitos casos, apenas uma determinada faixa de 

frequências é de real interesse. Neste intuito, foram criados os filtros de altas frequências, que 

são dispositivos passivos que têm como finalidade selecionar, eliminar ou separar sinais com 

bandas de frequências diferentes. Assim, os filtros de microfita desempenham um papel 

importantíssimo nos dispositivos de rede sem fio e Telefonia Celular, que tem estimulado, cada 

vez mais, a miniaturização dos filtros de modo geral (SHARMA, 2007). 

Nesse âmbito, as linhas de microfita que apresentam estruturas periódicas, aberturas, 

fendas ou defeitos no plano terra, têm despertado bastante interesse dos pesquisadores devido 

as suas propriedades. Diversas estruturas com aberturas no plano terra foram estudas, tais como: 

photonic band gap (PBG), ground plane aperture (GPA) e defected ground struture (DGS), 

partindo do princípio que os filtros de microfita estão associados aos casamentos de impedância 

e das novas técnicas desenvolvidas que permitem estudar filtros caracterizados por novos 

arranjos e geometrias, delimitando a frequência central e sua largura de banda.  Ampliou-se, 

em todo o mundo, a busca e análise de comportamentos diversos dos filtros, agindo sejam como 

elementos passivos ou como linhas de transmissão. Dentro desse tema, é possível citar: filtros 

planares, como resposta de banda passante dupla utilizando ressoadores com impedâncias 

degrau (SIR – Stepped Impedance Resonator); multicamadas de filtros de microfita, com linhas 

acopladas; estudos de filtros de microfita com linhas acopladas paralelas em banda lagar; 

projeto de filtro de microfita tríplice, com forte carga de acoplamento; filtro de microfita 

baseado num ressoador indutivo de ¼ do comprimento de onda (PARK, 1999). 

Neste artigo serão discutidos os resultados numéricos de um filtro de microfita retangular, 

com deformação circular, que apresenta uma superfície seletiva em frequência, plano terra, com 

deformações do tipo DGS (defect ground estruture), com o objetivo de impulsionar novas 

pesquisas e estudos na grande área do Eletromagnetismo aplicado. Não nos concentraremos nos 

resultados que estão relacionados com a radiação do sinal transmitido, que não possui a 

característica de seleção de frequências por se tratar de um parâmetro de comparação entre 

modelos de filtros e não influir de forma significante na modelagem em geral. Na próxima 

seção, discutiremos o desenvolvimento teórico a respeito dos filtros em geral e deformações 

DGS. Em seguida, apresentaremos a simulação do filtro no simulador de onda completa, Ansoft 
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DesignTM, na análise precisa do comportamento eletromagnético da estrutura analisada. 

Finalizamos o trabalho com uma comparação entre os resultados teóricos dos modelos 

simulados e as conclusões do estudo. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Em linhas gerais, os filtros podem ser definidos como uma rede de duas portas com 

elementos de armazenamento de energia tais como indutores, capacitores e linhas de 

transmissão. Estes dispositivos transmitem sinais requeridos na banda de passagem e rejeitam 

ou atenuam na banda de rejeição. Estas características podem ser obtidas por meio de diferentes 

combinações de capacitores e indutores. Blocos de capacitores DC bloqueiam baixas 

frequências, enquanto permite a passagem de frequências mais altas. Por outro lado, indutores 

desempenham um papel oposto ao do capacitor, bloqueando as frequências mais altas e 

possibilitando que baixas frequências passem por eles. 

As funções de transferência T(s) são utilizadas na análise de sistemas, tais como filtros 

com entrada e saída únicas, geralmente nas áreas de comunicação, processamento de sinais e 

controle. Essas funções se referem a sistemas lineares, invariantes no tempo (LTI). Sistemas 

reais, geralmente, são não lineares, mas muitos, quando operam dentro dos parâmetros 

nominais têm um comportamento suficientemente linear para que a teoria LTI seja uma 

representação aceitável do comportamento do dispositivo. Para um sinal de entrada contínuo 

no tempo, x(t), e um sinal de saída também contínuo no tempo, y(t), a função de transferência 

é um mapeamento linear da Transformada de Laplace de entrada, X(s)=L{x(t)}, na 

Transformada de Laplace de saída, Y(s)=L{y(t)}, tal que: Y(s)=T(s)X(s). Essas operações 

ocorrem em um bloco fechado conforme a representação gráfica mostrada na Figura 1: 

 

          Figura 1. Esquema básico de um filtro seletivo em frequência. 

 

onde s é uma variável complexa. Com todas estas especificações, os filtros têm muitas 

exigências rigorosas para atender e cumprir os requisitos de sua implementação: seletividade 

de frequência, tamanho, peso, confiabilidade e desempenho em vários ambientes (PARR, 

1993). 
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Estruturas eletromagnéticas com lacunas na banda de condução (Gap Band), tais como 

estruturas com gap fotônico (PBG), são estruturas periódicas que possuem defeitos no plano 

terra. As PBGs foram inicialmente pesquisadas nas frequências ópticas e pode ser aplicada a 

vasta gama de frequências como lasers, antenas e outros dispositivos. Apesar disso, as PBGs 

são de difícil utilização em componentes de micro-ondas e ondas milimétricas. Isso se deve, 

principalmente, às dificuldades na modelagem e à preocupação com a radiação a partir dos 

defeitos periódicos. 

Uma estrutura com Deformações no Plano Terra (DGS) é semelhante às estruturas 

fotônicas com gap, e se apresentam na forma de defeitos metálicos no plano terra. O conceito 

de DGS foi introduzido no final da década de 90 (PARK, 1999), e tem como principal vantagem 

à área do circuito, que é relativamente pequena quando comparada com uma PBG. Além disso, 

alguns elementos DGS podem atingir parâmetros similares a uma PBG periódica, podendo 

mostrar efeitos de ondas lentas. Outra vantagem é que o encadeamento de células unitárias 

podem atingir as bandas de rejeição mais profundas, a depender do número de células.  

As deformações DGS podem fornecer alta seletividade à frequência de corte e excelente 

desempenho em termos de sinais espúrios na banda de rejeição e ondulações na banda de 

passagem, podendo também ser utilizadas para suprimir harmônicos. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A linha de transmissão com DGS, quando em comparação com linhas convencionais, 

tem uma maior impedância e o fator de onda lento e com estas propriedades as dimensões dos 

circuitos podem ser reduzidas. Dentre as várias utilizações temos os osciladores de micro-

ondas, acopladores de micro-ondas (para aumentar o acoplamento), filtros de micro-ondas, 

amplificadores de micro-ondas, design de filtros e antenas de microfita para diferentes 

aplicações, tais como o dimensionamento, a redução da polarização cruzada e supressões 

harmônicas (AHN, 2001). 

Neste artigo fizemos uso do Ansoft DesignTM para estabelecer, dessa forma, as relações 

entre as frequências de ressonância e os parâmetros geométricos investigados, sem nos 

aprofundar nos métodos numéricos que fazem parte de sua base programadora e que 

implementam a simulação, neste caso o método dos momentos. 

O tempo de resposta e o erro percentual desse simulador são razoavelmente pequenos 

permitindo que seja utilizado para simular diversos modelos de filtros, facilitando a obtenção 

das dimensões geométricas desejadas. Fizemos uma comparação, via simulação computacional, 

entre duas diferentes configurações para o plano terra, que deverão compor, futuramente, o 
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protótipo do filtro de microfita proposto neste artigo. O intuito foi verificar se há melhorias no 

desempenho provocadas pela inserção de deformações DGS. 

A primeira configuração, batizada de Modelo 1 (ver Figura 2.a), é totalmente uniforme, 

isto é, não apresenta nenhum defeito gravado na placa que possa alterar a uniformidade do plano 

terra. A outra configuração, batizada de modelo 2 (ver Figura 2.b), forma uma grade retangular 

gravada no plano terra, que perturba a atual distribuição de corrente e altera o aumento da 

indutância e capacitância da linha. A atual distribuição de corrente depende da forma e das 

dimensões dos defeitos. A propriedade do gap depende de muitos parâmetros de design, tais 

como a forma da estrutura, espaçamento e o número de redes. Fizemos a inclusão de aberturas, 

dispostas na forma de regiões quadriculares, com 9 de área, separadas por uma distância 

de 2,5 mm, no plano terra, com bordas de aproximadamente 1,9 . Na parte superior do filtro 

temos uma separação entre as superfícies circulares de aproximadamente 1,5 . 

 

Figura 2. Filtro de Microfita Retangular com deformações circulares e duas linhas de 

alimentação ressoadoras acopladas. a) Modelo 1: Superfície inferior, plano terra uniforme. b) 

Modelo 2: Superfície inferior, plano terra 2 DGS. c) Plano Superior dos Filtros: Deformações 

circulares de raio R. 

 

Os Gráficos das Figuras 3 e 4 mostram a resposta do coeficiente de transmissão 

simulado em dB (Decibéis) para o Modelo 1. A frequência de varredura iniciou em 0 GHz e 

finalizou em 13 GHz. Observamos vários pontos de ressonância, valores menores que -10 dB, 

induzindo um comportamento característico de multibanda (CHEN, 2003). 
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Figura 3. Gráfico que mostra a curva de resposta do coeficiente de 

transmissão (S12) do Filtro batizado de Modelo 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Curva de resposta do coeficiente de transmissão (S12) 

simulado para o Modelo 1: A ampliação demostra a precisão da 

frequência selecionada, que opera satélites de comunicação sem fio.    

                          

É possível visualizar a relação do desempenho do coeficiente de transmissão que 

interessa apenas ao funcionamento dos filtros. Esse resultado também mostrou valores de 

frequências que operam abaixo da faixa de eficiência de irradiação dos filtros (-10 dB). 

Verifica-se que o filtro sem deformações no plano terra apresenta bandas de frequência, que 

podem ser classificadas como bandas passantes ou de rejeição. A região de maior interesse se 
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encontra dentro da varredura entre 1.6 GHz a 4.0 GHz.  Para valores acima de 4.0 GHz 

desprezamos as demais bandas proibidas. 

O resultado das simulações mostra que o Modelo 2, que apresenta um número maior de 

deformações, é o filtro com o pior desempenho. No gráfico da Figura 5 visualizamos a resposta 

do coeficiente de transmissão exclusivamente para as frequências entre 2.0 GHz e 14.0 GHz. O 

gráfico da Figura 6 foi obtido para uma varredura de frequência variando entre 0 MHz a 5.0 

GHz, onde é possível verificar com mais clareza o comportamento do filtro, nesta faixa de 

frequência. Para valores acima de aproximadamente 1.6 GHz até 4.0 GHz o filtro comporta-se 

predominantemente como rejeita faixa.  

 

 

Figura 5. Curva de resposta do coeficiente de transmissão (S12) 

simulado. Modelo 2: com deformação (DGS) no plano terra. 
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Figura 6. Curva de resposta do coeficiente de transmissão (S12) do 

Modelo 2. Ilustrando com mais detalhes o desempenho do filtro na 

região de 2.0 GHz a 5.0 GHz. 

 

Para valores entre 4.0 GHz e 7.0 GHz observamos regiões que permitem passar sinais 

entre estas frequências, configurando a banda de passagem. Em um contexto geral, esse filtro 

apresenta bandas de frequências proibidas e permitidas, destacando-se em particular a 

frequência de 2.45 GHz, que corresponde a um valor de frequência dentro da banda proibida. 

Sendo assim, os dois modelos de filtro bloqueiam a frequência 2,45 GHz, na qual opera 

os satélites de comunicação. Nestes modelos trabalhados ficou evidenciado que a deformação 

no plano terra não promove a melhoria deste tipo de filtro com geometria circular, com base no 

excelente resultado em selecionar frequências e com ganho na eficiência em dB em destaque, 

apresentado pelo Modelo 1. 

 

Tabela 1. Lista de valores aproximados das dimensões dos filtros. UEPB, 2016. 

 

 

Dimensões do Filtros: Modelos 1 e 2 (Figura 02) 

Dimensão A B R X 

Módulo 22,00* 23,00* 11,00* 3,00* 

Unidade (mm) (mm) (mm) (mm) 

 
*= significativo. 
 

CONCLUSÕES 

Neste artigo estudamos 2 (duas) configurações de modelos de filtro: um sem 

deformação e outro com plano terra com deformação do tipo DGS; com o objetivo de verificar 

se há melhorias na operacionalidade de um protótipo de filtro de microfita retangular com 

deformação circular de raio R, com a aplicação de defeitos periódicos no plano terra. Após a 

simulação e comparação do desempenho, verificou-se que o modelo sem deformações no plano 

terra é mais eficiente que o filtro com deformações no plano terra. Os resultados para os 

coeficientes de retorno e transmissão foram obtidos pelo software Ansoft DesignTM, que faz uso 

de uma técnica de direção das portas de entrada, usando o método dos momentos na sua base 

computacional e a técnica de excitação foi através de linha de microfita. Os valores simulados 

foram comparados e apresentaram grande semelhança, permitindo identificar as regiões passa 

banda e rejeita banda. Observamos, no filtro batizado de Modelo 1, as bandas permitidas 

(passagem) e proibidas (rejeição) entre as frequências de 0 MHz à 13 GHz. Para valores acima 
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de 4 GHz o filtro possui caraterísticas multibanda selecionadas. Em particular para a frequência 

de 2,45 GHz corresponde a uma região dentro da banda proibida. 
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RESUMO: Este artigo mostra o uso da Modelagem matemática como estratégia de ensino, 

evidenciando o seu uso para resolver problemas do cotidiano do aluno. Investigamos se o tempo 

para o lanche é suficiente para que todos possam utilizar a cantina. Iniciamos esse projeto com 

a revisão bibliográfica sobre a Modelagem matemática, buscando definições de pesquisadores 

na área. Em seguida, passamos para a fase de coleta de dados e da matematização. Concluímos 

que o tempo em é insuficiente em algumas semanas e apresentamos as nossas sugestões para a 

melhoria do atendimento. 

 

Palavras–chave: Modelagem matemática, resolução de problemas, cotidiano. 

  

MODELING AND SLOT PROBLEM FOR LUNCH 

 
ABSTRACT: This article shows the use of mathematical modeling as a teaching strategy, 

demonstrating its use to address the student's everyday problems. We investigated whether the 

time for lunch is enough for anyone to use the canteen. We started this project with the literature 

review on the mathematical modeling, researchers seeking definitions in the area. Then we 

move to the data collection phase and mathematization. We conclude that the time is 

insufficient in a few weeks and present our suggestions to improve the service. 

 

KEYWORDS: Mathematical modeling, problem solving, everyday 
. 

INTRODUÇÃO 

Cada vez mais, os professores procuram novas alternativas metodológicas para o 

ensino da Matemática. O modelo tradicional, caracterizado por “conceito, exemplo e 

exercício” não tem atraído os alunos e muitos se sentem rejeitados por não entender a 

Matemática sem uma relação com os problemas do cotidiano. Existem diversos problemas 

que nos cercam que podem ser expressos através de um modelo matemático. Dessa forma, 

essa pesquisa se baseou nos conceitos da Modelagem Matemática para expressar um 

problema comum nas escolas de todo o país, que é o do intervalo para o lanche, que 

geralmente é de 15 a 20 minutos. Nesse tempo, o aluno precisa, além de fazer o lanche, ir ao 

banheiro e outras atividades pessoais que ficam para serem resolvidas nesse intervalo.  

De acordo com Bassanezi (2013), Modelagem Matemática: 
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é um processo dinâmico utilizado para obtenção e validação de modelos 

matemáticos. É uma forma de abstração e generalização com a finalidade de 

previsão de tendências. A modelagem consiste, essencialmente, na arte de 

transformar situações da realidade em problemas matemáticos cujas soluções 

devem ser interpretadas na linguagem usual”. (p.24) 

 

Dessa forma, nosso objetivo foi desenvolver um modelo baseado em todas as variáveis 

possíveis do problema, de forma que depois de testada, pudesse compreender uma série de 

problemas semelhantes. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Para o desenvolvimento da presente pesquisa a estratégia metodológica utilizada foi 

inicialmente realizar um levantamento bibliográfico das bases necessárias para desenvolver um 

modelo matemático. 

Para isso, analisamos os estudos sobre Modelagem Matemática de diversos 

pesquisadores, os quais destacamos: 

Almeida (2011, p.12) define Modelagem Matemática: 

...como uma atividade que pode ser descrita em termos de situação inicial 

(problemática), de uma situação final desejada (que representa uma solução para a 

situação inicial) e de um conjunto de procedimentos e conceitos necessários para 

passar da situação inicial para a situação final. 

 

A figura a seguir representa definição: 

 

 

 

 

Figura 1: A situação inicial e a situação final na Modelagem Matemática (ALMEIDA, 

2011) 

Ainda a respeito da definição de Modelagem Matemática, Barbosa (2004, p.3) define 

como: 

o ambiente de modelagem está associado à problematização e investigação. O primeiro 

refere-se ao ato de criar perguntas e/ou problemas enquanto que o segundo, à busca, 

seleção, organização e manipulação de informações e reflexão sobre elas. Ambas 

atividades não são separadas, mas articuladas no processo de envolvimento dos alunos 

para abordar a atividade proposta. 

 

 A Modelagem Matemática é uma atividade estruturada em etapas. Para Burak (2006) o 

encaminhamento didático se dá a partir das seguintes etapas: 1) escolha do tema; 2) pesquisa 

Situação inicial 

(problemática) 

Situação final 

(solução para a problemática) 

procedimentos 
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exploratória; 3) levantamento dos problemas; 4) resolução dos problemas e desenvolvimento 

do conteúdo matemático no contexto do tema; e 5) análise crítica das soluções”. 

O produto final dessa metodologia é o modelo, que após passar por uma validação, deverá 

servir para outros problemas com as mesmas características. Biembengut e Heim (1999, p.12) 

afirma que um modelo pode ser formulado em termos familiares, utilizando-se expressões 

numéricas ou fórmulas, diagramas, gráficos ou representações geométricas, equações 

algébricas, tabelas, programas computacionais, entre outros. 

O projeto foi iniciado com alunos Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

do Maranhão – IFMA no Campus São Luís Centro Histórico, e teve início em Abril de 2016 com 

a elaboração do planejamento do mesmo, e inicio da fase operacional. O projeto foi 

desenvolvido em seis dias de acompanhamento direto no estabelecimento estudado (cantina) 

como confere o cronograma a seguir:  

Primeira reunião realizada no dia 19 de Abril de 2016. Inicia-se a pesquisa definindo, 

em sala de aula, o tema abordado no projeto. Inicia-se o planejamento e decide-se as 

estratégias utilizadas para obter dados e desenvolver o projeto. 

Início da fase operacional realizada no dia 21 de Abril de 2016. Foi dado início à coleta 

de dados: primeiro acompanhamento direto a fonte (a cantina) e levantamentos de dados a 

partir de uma entrevista realizada com o responsável pelo estabelecimento, acerca do tempo 

de aquecimento dos salgados vendidos, o tempo, em média, que ela leva para se entregar o 

troco, entre outras informações.  

Apuração dos dados realizada no dia 27 de Abril de 2016. Realização da apuração dos 

dados obtidos: tempo gasto para o aquecimento dos salgados (30seg), quantidade de alunos 

total do campus, quantidade de alunos - em média - que usam a cantina, separação das 

variáveis relevantes para a pesquisa. 

Criação dos trabalhos digitados realizado no dia 04 de Maio de 2016. Elaboração do 

slide para a apresentação e resolução do problema, complemento de informações e criação 

de um documento no word. 

Correção do professor-orientador realizada no dia 06 de Maio de 2016. Levantamento 

de tudo que foi pesquisado e criado para análise do professor, onde foram realizados alguns 

ajustes nos trabalhos digitados devido à sua correção. 
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Conclusão da pesquisa realizada no dia 13 de Maio de 2016. Criação de uma forma de 

resolver a pesquisa e saber se o tempo do intervalo é ou não suficiente para que os alunos 

possam fazer seu lanche. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A seguir, apresentamos os resultados obtidos com as investigações e informações 

obtidas na cantina: 

 

Tabela 1: Opções de lanches e seus respectivos tempos de atendimento observados pelos 

autores. IFMA, 2016. 

OPÇÕES 

 

QUANTIDADE 

(unidades) 

TEMPO DE 

ATENDIMENTO 

(segundos) 

TEMPO DE 

TROCO 

(segundos) 

TOTAL DE 

TEMPO 

(segundos) 

Salgado 1 30 s 0 s 30 s 

Bolo 1 15 s 0,5 s 20 s  

Refrigerante ou 

suco de copo 

1 15 s 0,5 s 

 

20 s  

Suco de garrafa 

ou refrigerante 

de latinha 

1 10 s 0,5 s 

 

15 s 

Salgado + 

refrigerante ou 

suco de copo 

1 30 s 0,5 s 

 

35 s 

Bolo + 

refrigerante ou 

suco de copo 

1 25 s 0,5 s 

 

30 s 

Fonte: Autores 

 

Observação: Se mais de duas pessoas comprarem salgado o tempo de troco ira aumentar 05 

segundos a mais indivíduo. 
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Figura 2: Gráfico do percentual de clientes que compram na cantina durante 4 semanas no 

IFMA Centro Histórico. 

Coleta dos Dados 

Relação de Tempo  

      Supondo que 6 pessoas façam pedidos diferentes, o total em tempo 2,49 minutos e 

dividindo por 6 para achar a média individual o tempo será de 0,415 minutos 

 Primeiro passo: Somatório de segundos gastos por oito pessoas que façam pedidos 

diferentes (de acordo com a primeira tabela). 

     Valor encontrado = 2,49 min (0,5+0,33+0,33+0,25+0,58+0,5) 

 Segundo passo: Tirar a média do total gasto 

   2,49/6=0,415         x = 0,415 minutos 

Agora com a média individual é aplicada a fórmula que se relaciona com a quantidade de 

alunos que compram. Essa aplicação vai depender da semana 

Etapa da Matematização 

P=M*Q 

P: Media geral do tempo gasto 

M: Media do tempo individual (em minutos) gasto para atender durante a compra do 

lanche  

Q: Quantidades de pessoas que compram na cantina durante o intervalo 

 

Primeira semana: Quando o total de pessoas que compra é 72 (90%). 

P=0,415*72 

P=29,88 minutos  

0%

20%

40%

60%
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Como 29,88>20 o tempo de intervalo não é suficiente  

Segunda semana: Quando o total de pessoas que compra é 56 (70%). 

P=0,415*56 

P=23,24 minutos 

Como 23,24>20 o tempo não o tempo de intervalo é suficiente 

Terceira semana: Quando o total de pessoas que compra é 48 (60%). 

P=0,415*48 

P=19,92 minutos  

Como 19,92< 20 o tempo intervalo é suficiente 

Quarta semana: Quando o total de pessoas que compra é 80 (100%). 

P=0,415*80 

P=33,2 minutos  

 

CONCLUSÕES 

Concluímos que o intervalo de 20 minutos não supre a necessidade da 1ª, 2ª e 4ª semana 

pois eles ultrapassam 20 minutos, somente na 3ª o tempo é suficiente. Para pode resolver o 

problema do tempo que é insuficiente, será necessário mais um atendentes e dois microondas 

para que mais pessoas possam ser atendidas em menos tempo.  
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RESUMO: Neste artigo será apresentado o desenvolvimento de uma bengala eletrônica de 

baixo custo, para pessoas com deficiência visual. Com base em estudos das limitações dos 

usuários e em projetos já desenvolvidos, a bengala foi pensada para evitar os possíveis acidentes 

com os deficientes visuais. Além de auxiliar o deficiente, com amaurose ou visão subnormal, 

no seu cotidiano, possui grande relevância tecnológica e baixo custo, pois é utilizado material 

de fácil aquisição, de tal modo que sua confecção pode ser executada de maneira simplificada. 

Para o desenvolvimento utilizamos a plataforma do sistema Arduino Uno R3, assim como 

sensores ultrassônicos, motores de vibração e cano de policloreto de vinil (PVC). A 

programação funcional do sistema sincroniza todos os componentes e controla a intensidade 

das vibrações e qual dos motores vibra com determinada distância dos obstáculos. A bengala é 

capaz de orientar todos por meio de vibrações, que não enxergam o suficiente, na sua 

locomoção, podendo identificar obstáculos/buracos acima e abaixo da linha da cintura como, 

por exemplo, cabines telefônicas, caçambas de caminhões, lixeiras, placas e buracos; e a saída 

de ambientes fechados. Assim, proporcionando maior segurança e inclusão social ao deficiente 

visual. 

Palavras–chave: ARDUINO, BAIXO CUSTO, INCLUSÃO SOCIAL 

 

ASSEMBLY OF PROTOTY PE OF ELECTRONIC CANE FOR BEARERS OF VISUAL 

DEFICIENCY 
 

ABSTRACT: This article will show the development of an electronic bengal low cost for people 

with visual impairment. Based on studies of the limitations of users and projects already 

developed, the bengal was thought to avoid possible injury to the visually impaired. In addition 

to helping the disabled with blindness or low vision in their daily lives, has great technology 

and low cost relevance, because it is used material easy to purchase, so that their production 

can be performed simplified manner. For the development we use the Arduino Uno R3 system 

platform, as well as ultrasonic sensors, vibration motors and barrel of polyvinyl chloride (PVC). 

The functional programming system synchronizes all components and controls the intensity 

of the vibrations of engines and which vibrates at certain distance from obstacles. The bengal 

is capable to guide, through vibrations, all who do not see enough in their mobility and can 

identify obstacles above and below the waist, for example, telephone booths, bucket trucks, 

trash cans, plates and holes. Thus providing greater security and social inclusion to the visually 

impaired. 

KEYWORDS: ARDUINO, LOW COST, SOCIAL INCLUSION 
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INTRODUÇÃO 

De todos os canais de relacionamento dos indivíduos com o mundo exterior, a visão é o 

mais importante, pois, assim como a audição, a visão é um sistema-guia, provavelmente o mais 

poderoso, que permite a organização de registros trazidos por outros sentidos (GIL, 2000). 

Sendo assim, os deficientes visuais têm que recorrerem a outros sistemas para usar como 

referência, seja ao tato (pistas táteis, calçadas e etc.), à audição (ruídos, buzinas, vozes humanas 

e etc) ou, menos comum, ao olfato; devido à ausência da visão, esses outros sentidos são mais 

desenvolvidos pelos deficientes do que por pessoas que enxergam. 

A dependência, principalmente locomotiva, é um dos principais problemas enfrentados 

por aqueles que possuem visão menor que um terço da normal, isto é, pessoas com grau de 

deficiência entre a visão subnormal (baixa visão) e a amaurose (cegueira) (VARELA, 2012). 

Essa adversidade é enfrentada por, segundo a OMS(2014), cerca de 285 milhões de pessoas em 

todo mundo; só no Brasil, de acordo com o IBGE (2010), são aproximadamente 36 milhões de 

pessoas, das quais 6,5 milhões são cegas ou possuem baixa visão. 

Para o desenvolvimento do referente projeto, foram estudados os projetos anteriores, pois, 

assim conhecemos a diversidade já existentes e analisamos a eficácia do produto. As diferenças 

mais relevantes em comparação entre o nosso projeto e os antecessores são: a detecção de 

obstáculos abaixo e acima da linha da cintura, a utilização de bengalas de madeira ou de 

alumínio, a utilização de circuitos eletrônicos (em geral, compostos por resistores, transistores, 

capacitores e temporizadores) no processamento, alertas sonoros. Sendo assim, em projetos 

anteriores pelo menos um dos métodos, dos materiais ou organização lógica não são eficazes 

e/ou não são benéficos aos usuários. Isso pode ter causas diversas, como peso elevado, alto 

custo, difícil manutenção, alertas inapropriados ou prejudiciais.  

Buscando a promoção da funcionalidade de pessoas com deficiência(s), surgiram as 

tecnologias assistivas, as quais são de grande importância para o desenvolvimento humano 

igualitário (ATA, 2007). Visando o auxílio quanto à locomoção dos deficientes visuais, 

desenvolvemos um protótipo de bengala eletrônica de baixo custo capaz de identificar desníveis 

e obstáculos à frente do usuários abaixo e/ou acima da linha da cintura, e por meio do sistema 

tátil alertar com vibrações; ela se caracteriza como uma tecnologia assistiva de duplo cunho, 

pois além de bengala branca, aquela usada por cegos, também pode ser bengala verde, que é a 

usada por pessoas com baixa visão. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

Tecnologias e Materiais 

Para o controle do sistema foi usado o microcontrolador Arduino Uno R3, que trata-se de 

um pequeno computador, uma plataforma de computação física, que interage com o ambiente 

por meio de hardware e software, ambos são livres; sua utilização possibilitou a diminuição na 

quantidade de componentes, sendo necessário apenas sensores e motores. Também foi utilizado 

o ambiente de desenvolvimento Arduino, pois possui código aberto, é programado com uma 

sintaxe semelhante as linguagens C e C++ e é multiplataforma. 

 Na detecção dos desníveis, optamos pelo Sensor ultrassônico HC-SR04, normalmente 

utilizado como detector de objetos ou na robótica para corrigir movimentação de robores, ele é 

capaz de medir distâncias de 2cm a 4m com ótima precisão e possui baixo preço. Além de 

possuir um circuito pronto com emissor e receptor acoplados e 4 pinos (VCC, Trigger, Echo, 

GND) para medição. Seu funcionamento consiste basicamente em enviar um sinal que, ao 

atingir um objeto, volta para o sensor e com base nesse tempo entre o envio e recebimento, é 

calculada, via código, a distância entre o sensor e o objeto. Fator importante é a impossibilidade 

de interferência eletromagnética. 

 O meio de aviso ao usuário são três micromotores de vibração para alertar o usuário da 

presença de buracos e obstáculos, tanto na parte inferior quanto na superior; eles são motores 

de corrente contínua, que funcionam com 3,3 V, geralmente utilizados em telefone celulares, 

sendo, portanto, de fácil aquisição. Seu funcionamento é simples, o efeito vibratório do motor 

vibracall dá-se graças ao eixo em metal que o mesmo possui e a sua ponta em formato meia-

lua. Assim que os sensores detectam um obstáculo o motor vibracall recebe um pulso elétrico 

que faz com que o mesmo gire e pelo seu formato balança, acaba por contagiar os dedos do 

deficiente com a vibração. 

 Também foram utilizados materiais não eletrônicos de baixo custo, são eles: um cano 

de policloreto de vinil (PVC), que servirá como carcaça de montagem, foi escolhido devido ao 

seu preço acessível, seu baixo peso e por ser um material isolante elétrico; uma pilha de 9 V, 

como fonte de alimentação; fios e jumpers, para conexão dos componentes; e solda de estanho 

e fita isolante, ambos para fixação dos componentes e junção do fios.  

 

Métodos 

 Os procedimentos para a construção do protótipo possuem duas vertentes, que estão 

ligadas diretamente e são essenciais para o funcionamento da bengala; são elas o sistema físico 

e a programação funcional, abaixo descrevemo-las.  
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Sistema Físico 

Fisicamente, a bengala é um cano PVC com um sistema eletrônico, composto por dois 

sensores, três motores, fios e o Arduino. Os componentes estão em espaços estratégicos, assim 

conseguimos um protótipo seguro, eficaz e com boa estética. 

 A placa Arduino está, assim como a pilha, em posição central e atrás do cano, pois assim 

evitamos possíveis choques desses componentes com obstáculos, assim reduzimos o custo das 

manutenções, pois a placa é o componente com maior custo. A exposição da fiação dá-se apenas 

nesse local através de um pequeno orifício, pois é necessária sua conexão no Arduino; ao 

decorrer de todo o cano, os fios são passados internamente, sendo assim, não há qualquer 

possibilidade de descarga elétrica pelos fios e favorecemos a aparência da bengala. 

 Os micromotores de vibração estão na região da mão do usuário, os três são distribuídos 

entre os dedos da mão, na qual foram projetados para ficar no dedo polegar: o indicador de 

obstáculos no solo, no dedo anulas: o motor que alerta sobre buracos e a saída de ambientes 

fechados, e no dedo mínimo: o alerta para obstáculos que possam chocar-se com a parte superior 

do corpo; porém pode haver variações de acordo com usuário. A intensidade da vibração desses 

motores não danifica as funções motoras. 

 Os sensores ultrassônicos são responsáveis pela detecção da distância e da 

profundidade. São dois sensores, o inferior está localizado a aproximadamente 15 cm da 

extremidade baixa da bengala, sua posição é a necessária para detecção de obstáculos e buracos 

a no máximo 150 cm; o superior está perpendicular ao cano, isso é necessário pela a bengala 

ser usada, geralmente, na diagonal. Eles estão em sentidos opostos, o inferior está voltado para 

baixo e superior para cima, pois assim as ondas de ambos não interferirá no outro.  

A construção do protótipo físico foi realizada em laboratório de eletrônica, portanto foi 

garantida a segurança dos projetistas. 
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Programação Funcional 

Uma parte essencial no projeto é a programação, porque através dela é feita a sincronia 

de todos os componentes, além de delimita a distância de acionamento dos motores, o tempo 

de espera e outras funções de extrema importância. Um erro no código pode estar ligado 

diretamente ao mau funcionamento de todo sistema. 

Após a execução das variáveis globais e da função padrão setup, que é responsável pela 

configuração de todos os componentes como entrada ou saída, inicia-se a compilação da função 

loop, nela e executado todos os comandos interativos com os sensores e motores, além da 

chamada de outras funções. 

Na função loop é acionado, primeiramente, o sensor inferior, quando é recebida a tensão 

no pino echo, calcula-se, através da função verificarSensor, a distância do sensor aos obstáculos 

ou a profundidade de buracos; se a distância for menor que 150 cm é acionado o motor 

responsável por essa funcionalidade, para fins de correção de erros não são considerados 

Figura 1. Protótipo Físico. IFRN, 2016. 
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obstáculos a menos de 5 cm; mas, se o encontrado for um desnível em profundidade com 

distância em relação ao sensor de 160 cm, isto porque consideramos uma margem de erro da 

reflexão de ondas de 10 cm, então acionamos o motor central duas vezes com intervalos de 1 , 

que é o responsável por buracos. 

Após a sensor inferior, é ligado o superior, que funciona da mesma maneira que o anterior, 

a diferença é apenas no acionamento dos motores. O motor do dedo mínimo é acionado quando 

há objetos a menos de 150 cm do sensor, região aproximada da cabeça do usuário; o motor 

central também é usado para alertar quanto a saída de ambiente fechados, isso acontece quando 

a distância calculada é maior que 300 cm (3 m), e a vibração ocorre durante 1 segundo. 

A repetição da função padrão loop garante que, se o usuário não desviar do obstáculo o 

do buraco, o motor relativo ao empecilho vibre novamente. 
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Figura 2. Código Funcional da bengala eletrônica 

no ambiente de desenvolvimento Arduino. IFRN, 

2016. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Foram realizados diversos testes durante a construção do protótipo, nos quais 

identificamos pontos fracos e os corrigimos. Após a montagem final, continuamos testando e 

assim podemos comprovar a eficiência da bengala. 

 Assim que a o Arduino é ligado à fonte de alimentação (pilha 9 V), o sistema inicia seu 

funcionamento, os motores só são acionados no início se houver algo detectado por pelo menos 

um dos sensores. Não há vibração simultânea nos motores, logo após o acionamento do 

correspondente ao desnível encontrado, ele é desligado e outra instrução é executada; portanto 

não é possível que dois ou mais motores vibrem no mesmo instante. 

 Ambos motores estão localizados na região destinada à mão do usuário. Isso pode 

confundir pessoas não deficientes. Porém os deficientes visuais têm o sistema tátil muito 

aguçado, isso facilita a diferenciação de qual motor está vibrando. De maneira geral, para a 

utilização eficaz da bengala é necessário atenção e prática. 

 O custo total do protótipo foi de R$ 85,00, o componente mais caro foi a placa Arduino. 

A massa total da bengala é de, aproximadamente, um quilograma, isso foi possível pelo 

posicionamento dos componentes que equilibrou-a. Outro fator relevante é a estética agradável, 

que foi favorecida pela não exposição dos fios.  

  

CONCLUSÕES 

 A construção da bengala exigiu determinação e disposição dos projetistas e 

orientadores, a fim de que o objetivo fosse concluído: uma bengala eletrônica detectora de 

desníveis e obstáculos que auxiliem deficientes visuais quanto a sua locomoção. Isso foi 

possível graças a necessidade de acessibilidade e inclusão social para deficientes. 

 Após o desenvolvimento da bengala, podemos concluir que foi desenvolvida uma 

bengala de baixo custo, com materiais de fácil aquisição e que, principalmente, funciona de 

maneira eficaz, ou seja, que seja capaz de alertar a presença de empecilhos causadores de 

acidentes aos deficientes visuais. 

 Porém, mesmo possuindo além das funções básicas, é necessário a melhoria de alguns 

pontos, como a possibilidade de queima dos componentes quando entram em contato com água, 

o contato dos motores com o cano e o consumo de energia, que ainda não possui interruptor da 

alimentação. 
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RESUMO:  

O presente trabalho é um estudo investigativo sobre o texto original de Leonard Euler que trata 

da solução do problema das sete pontes de Konigsberg. Está pautado no tópico especial de 

História da Matemática para cursos de formação de professores. O objetivo foi apresentar ao 

discente do Curso de Licenciatura em Matemática do Instituto Federal do Piauí/ Campus São 

Raimundo Nonato uma fonte primária, um texto escrito no século XVIII por Euler. O trabalho 

consistiu na apresentação de uma atividade que tinha finalidade de fazer o aluno percorrer os 

caminhos que Euler percorreu para chegar à conclusão do problema. Aplicamos o trabalho na 

turma de 8º período do Curso de Licenciatura em Matemática do IFPI/SRN na disciplina de 

História da Matemática. 

Palavras-chave: História da Matemática. Konigsberg. Leonardo Euler. 

 

ARTICLE OF EULER E53, A PRESENTATION TEACHING FOR TEACHER 

TRAINING COURSES 

 

ABSTRACT 

 

This work is an investigative study on the original text of Leonhard Euler which deals with the 

solution of the problem of the seven bridges of Konigsberg. This work is guided by the special 

topic of the history of mathematics for teacher training courses. The objective was to present 

the student's Degree in Mathematics from the Federal Institute of Piauí / Campus São Raimundo 

Nonato, a primary source, a text written in the eighteenth century by Euler. The work was the 

presentation of an activity that had the purpose of making students walk the paths that Euler 

had to pass to reach the conclusion of the problem. We apply the work in class 8 period Degree 

in Mathematics IFPI / SRN in the history of the discipline of mathematics. 

 

Keywords: History of Mathematics. Konigsberg. Leonardo Euler. 

 

 

INTRODUÇÃO 

O presente trabalho de pesquisa é um estudo sobre Euler e o surgimento da teoria 

dos grafos via resolução do problema das sete pontes de Konigsberg, resultado do seu artigo 

conhecido pelo número de Enestrôm E531 que privilegia os conceitos matemáticos abordados 

por Euler e a contextualização histórica dos seus estudos. 

________________________ 

1 Essa numeração (E53) é uma tentativa de precisar a ordem de produção desses trabalhos. Em alguns casos, 

contudo, o ano de produção não é conhecido e, nesses casos, a designação do historiador sueco Gustav Enestrom 

(1856 – 1923) é apenas um palpite. Ele que catalogou 866 trabalhos de Euler e sua numeração é uma tentativa de 

precisar a ordem de produção desses trabalhos. Então no decorrer dessa produção utilizaremos muito esse recurso 

para designar algumas das publicações de Euler. 
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A escolha por esse tema se fez porque neste artigo pode-se explorar conhecimentos 

de teoria dos números e História da Matemática em cursos de formação de professores, área 

pouco explorada nos cursos de licenciatura em matemática.  Busca-se descobrir e estabelecer 

relações profundas e sutis entre essas duas grandes áreas: teoria dos números e História da 

matemática. Isso, por sua vez, facilita uma melhor apresentação do currículo de matemática, 

favorecendo a compreensão do aluno e mostrando razões para melhoria do conteúdo na 

construção de conceitos, generalizações e procedimentos algébricos. 

 Este artigo aborda a vida de Leonard Euler e o método utilizado para solucionar o 

problema das sete pontes de Konigsberg. 

                A cidade Königsberg, que na língua alemã significa “Monte do rei”, foi fundada em 

1254 pela ordem dos cavaleiros Teutônicos em honra ao rei Checo Přemysl Otakar II. 

Konigsberg era a capital da Prússia Oriental, o estado alemão que unificou todos os outros 

estados germânicos no final do século XIX para formar a Alemanha. Um conjunto de estados 

independentes dirigidos cada um por seu rei. Juntos formaram o Império Alemão. 

   Após a derrota da Alemanha na 2ª guerra mundial em 1945, ela se tornou uma 

república até Hitler chegar ao poder. Logo após, a Alemanha foi dividida em duas: Alemanha 

Federal (a união dos setores de ocupação passou a ser inglesa, francesa e americana) e a 

Alemanha Democrática (o setor de ocupação soviética).  

Além disso, perdeu importantes partes do seu território. A Prússia, elemento 

unificador da Alemanha, foi dividida entre a Polônia e a Rússia. Königsberg passou a ser uma 

cidade russa. 

 

      
                                 Figura 49: Mapa da cidade Kalinigrad 

Fonte: http://cognosco.blogs.sapo.pt/arquivo/639806.html 

   

Em 1946, Konigsberg foi rebatizada pelos soviéticos, passando a se chamar 

Kaliningrad em homenagem a Mikhail Kalinin1. Kaliningrad é uma cidade num exclave2 da 

Rússia entre a Polônia e a Lituânia, situada a 510 km a oeste da Rússia. 

 Kalinigrad fica localizada às margens do Rio Pregel (Pregolya). Em sua parte 

central, o rio Pregel flui ao redor da ilha de Kneiphof, dividindo-se em dois chamados de rio 

Pregel Velho, ao norte, e rio Pregel Novo, ao sul, dividindo a cidade em quatro porções de 

http://cognosco.blogs.sapo.pt/arquivo/639806.html
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terra. Para ligar essas porções de terra, foram instaladas sete pontes em 1264, como pode ser 

visto na figura 2. Essas pontes foram chamadas em Alemão de: Ponte Kraemer (Ponte de 

ligação); Ponte Schmiede (Ponte do ferreiro); Ponte Holz (Ponte do madeira); Ponte Honig 

(Ponte de mel); Ponte Greune (Ponte verde); Ponte Koettel (Ponte do comerciante); Ponte 

Hohe (Ponte alta). 

 

Figura 50: As Sete pontes de Konigsberg 

Fonte: http://www.mat.uc.pt/~alma/escolas/pontes 

 

Os habitantes do local lançaram o desafio de fazer um passeio pela cidade 

atravessando as sete pontes, cada uma, uma única vez. Seria possível? Esse problema já havia 

se tornado célebre popularmente. 

Leonhard Euler (1707-1783) começou a trabalhar na academia de Ciências de São 

Petersburgo. Apresentou um estudo para os seus colegas em 26 de agosto de 1735 sobre a 

solução de um problema relacionado com geometria de posição: este era o problema de 

Konigsberg. Também abordou o problema generalizado: dado uma divisão qualquer de um rio 

em ramos e qualquer arranjo de pontes. Existe um método geral para determinar essa rota?  

O matemático suíço Leonhard Euler escreveu sua solução em seu célebre artigo 

E53 no Commentarii Academiae Scientiarum Imperialis Petropolitanae sob o título ‘Solutio 

problematis ad geometriam situs pertinentis’ (Solução de problemas referente à geometria de 

posição). O referido   trabalho E53 privilegia os conceitos matemáticos abordados por Euler e 

a contextualização histórica dos seus estudos. 

O trabalho apresentado aqui é uma forma de compreender e analisar o trabalho feito 

por Euler para solucionar tal problema referente às pontes de Konigsberg, transformando essa 

análise em um roteiro educacional, ou seja, um recurso dos caminhos e teorias estudadas por 

Euler. Ilustrando passo a passo a tão famosa demonstração dentro do seu contexto histórico, 

isto é, trabalhando um problema do século XVIII com recursos do século XXI e mostrando a 

grande contribuição que a solução desse problema trouxe para a época. Além disso, 

despertando no discente uma forma crítica – reflexiva de pensar o quanto a matemática do 

passado continua sendo importante hoje e as contribuições dadas para a matemática de hoje ao 

ponto de desmitificar a ideia de que a matemática de hoje é melhor que a do “passado”. 

_______________________ 
1 Mikhail Ivanovich Kalinin foi um dos fundadores da união das repúblicas, socialistas soviéticas. Membro do 

partido comunista da união soviética, em 1937 foi eleito presidente Presidum do Soviete Supremo da URSS. Cargo 

que ocupou até março de 1946. 
2 Exclave é um território nacional separado geograficamente do seu país. 
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LEONARD EULER E AS CARTAS TROCADAS 

Para chegar ao objetivo, procuramos estudar a solução apresentada por Euler, os 

discursos feitos no entorno do problema, a tradução do trabalho do original e a topologia 

envolvida no trabalho. 

                 O Trabalho original de Euler apresenta 21 seções cujo título foi o Solutio problematis 

ad geometriam situs pertinentes. Foi traduzido para o português por Frederico José Andries 

Lopes em 2013. A tradução foi a partir da versão inglesa publicada no volume I da coleção The 

World of Mathematics. 

     Frederico J. A. Lopes, destaca que: 
 Esta é uma tradução fiel do artigo Solutio problematis ad geometriam situs 

pertinentis, escrito em 1735, apresentado para publicação em 1736, e impresso em 

1741 nos Commentarii Academiae Scientiarum Petropolitanae 8, pp. 128-140, de 

autoria do matemático suíço Leonhard Euler (1707-1783). O artigo se encontra 

publicado também nas Opera Omnia: Série 1, Volume 7, pp. 1 – 10. 

       O texto original encontra-se em latim e pode ser acessado no site 

www.math.dartmouth.edu/~euler/docs/originals/E053.pdf.  

O artigo Uma nota histórica: Artigo de Euler sobre de Konigsberg dos autores: 

Horst Sachs, Michael Stiebitz, Robin J. Wilson, traz algumas discussões pertinentes ao nosso 

trabalho. Esse artigo foi publicado no Inglês; logo, foi utilizado um tradutor eletrônico para 

fazer a tradução. 

Os autores apontam que, neste trabalho, Euler formula as condições necessárias e 

suficientes em que, dado qualquer arranjo de ilhas e pontes, é possível encontrar uma trilha que 

conectada cada uma das pontes às ilhas, consigamos passar exatamente uma única vez. Euler 

discute a solução, mas não prova a suficiência de suas condições: uma prova válida de 

suficiência não foi publicada até 1873. Entre essas discussões de validade do trabalho, a 

apresentação das discussões geradas no entorno do problema das pontes. 

Nos trabalhos que lemos, é observada a preocupação dos autores em descobrir como 

Euler se tornou ciente do problema de Konigsberg e por que isso o intrigava. Embora tenhamos 

sido capazes de descobrir a história completa, temos encontrado algumas cartas de 

correspondência de Euler que lança alguma luz sobre o seu envolvimento com ele.  

      Um tema persistente correndo através da correspondência é a preocupação de Euler 

com a geometria da posição. Em 1679, Leibniz havia declarado: 
Não estou satisfeito com álgebra, em que produz as provas mais curtas provas, nem 

as mais belas construções da geometria. Em vista disso. Considero que precisamos de 

mais um tipo de análise, geométrica ou linear, que lida diretamente com a posição, 

como ofertas de álgebra com magnitude. ( SACHS, STIEBITZ, WILSON, 1988, p.1) 

       Embora Leibniz estivesse provavelmente antecipando análise vetorial, quando ele escreveu 

isso foi amplamente interpretado como referindo-se a temas que hoje consideramos "topológicos". Em 

particular, Euler e outros consideraram o problema de Konigsberg como um problema de geometria de 

posição.  

                   Algumas cartas publicadas por Hopkins e Wilson (2004) discutem sobre o assunto e 

apontam que Carl Leonhard Gottlieb Ehler, o prefeito de Danzig à época, na Prússia (agora 

Gdansk em Polônia), cerca de 80 km a Oeste de Konigsberg, correspondeu-se com Euler de 

1735 a 1742, agindo como intermediário para Heinrich Kuhn, um professor de matemática 

local. Seus comunicados iniciais não foram recuperados, mas indicam uma carta de 9 de março 

de 1736. Eles haviam discutido o problema e sua relação com o cálculo de posição: 
Você tornaria a mim e ao nosso amigo Kuhn um valioso serviço, colocando - nos 

muito em dívida, a maioria aprendeu senhor, se você nos enviar a solução, o que você 

sabe bem, para o problema das sete pontes Konigsberg, juntamente com uma prova. 

http://www.math.dartmouth.edu/~euler/docs/originals/E053.pdf
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Ele iria provar para ser um excelente exemplo do cálculo de posição [Calculi Situs], 

digno de seu grande gênio. Eu adicionei um esboço das pontes disse. (HOPKINS e 

WILSON , 2004, p .3). 

         Esta carta ressalta que Ehler e Euler já tinham trocado ideias sobre o problema de 

Konigsberg, mas foram incapazes de localizar todas as referências anteriores. 

 

Figura 3: Carta trocada de Ehler e Euler 

Fonte: Na Historical Note: Euler’s Konigsberg Letters, 1988, p.2 

                      Euler respondeu a Ehler em 3 de abril de 1736, de linear mais claramente sua 

própria atitude para o problema e sua solução. 
                    ... Assim você vê, mas nobre senhor, como este tipo de solução tem pouca 

relação com matemática e eu não entendo por que você espera de um 

matemático para produzi-lo, ao invés de qualquer outra pessoa, para a solução é 

baseada na razão sozinho, e sua descoberta faz não depender de qualquer 

princípio matemático. Devido a isso, não sei por que perguntas que tenha tão 

pouca relação com a matemática são resolvidas mais rapidamente por 

matemáticos do que por outros. Entretanto, o mais nobre senhor, você atribui 

esta pergunta à geometria de posição, mas eu sou ignorante sobre o que esta 

nova disciplina envolve e sobre quais tipos de problema de Leibniz e Wolff 

esperava ver expressa desta forma. (HOPKINS e WILSON, 2004, p .4). 

 
Figura 4: Carta de Ehler á Euler 

Fonte: The Truth about Konigsberg, 2004, p. 3 
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 Na mesma época, em 13 de março de 1736, Euler escreveu a Giovanni Marinoni, 

um italiano matemático e engenheiro que viveu em Viena e foi Court Astronomer no Tribunal 

de Kaiser Leopold. Ele apresentou o problema da seguinte forma:  

 
                                 Um problema foi colocado para mim sobre uma ilha na cidade de Konigsberg, 

rodeado por um rio atravessado por sete pontes, perguntaram-me se alguém 

podia atravessar ou separar pontes em uma caminhada conectada de forma a que 

cada ponte é atravessada apenas uma vez. Fui informado que, até então, ninguém 

tinha demostrado a possibilidade de fazer isto, ou mostra que é impossível. Esta 

pergunta é tão banal, mas pareceu-me digno de atenção no que a geometria, 

álgebra, nem mesmo a arte de contagem foi suficiente para resolvê-lo. Em vista 

disso, ocorreu-me a perguntar – me se pertenceu à geometria de posição 

[geometriam Situs], que Leibniz tinha uma vez que tanto almejava. E assim, 

depois de alguma de liberação, obtive uma regra simples, mas completamente 

estabelecida, com quem ajuda um pode decidir imediatamente para todos os 

exemplos deste tipo, com qualquer número de pontes em qualquer acordo, se tal 

uma ida e volta é possível, ou não (HOPKINS e WILSON, 2004, p .4). 
 

 
Figura 5:  Carta de Marioni á Euler 

Fonte: The Truth about Konigsberg, 2004, p. 4 

 

                     Apesar das observações acima, Euler considerou o problema suficientemente 

importante para escrever um artigo sobre isso. Essa foi a sua célebre construção de 1736 

mencionada na introdução. Neste trabalho, ele expressamente atribuiu ao problema de 

Konigsberg ao da geometria de posição. 

 Nas cartas descritas acima, notamos que antes de Euler assumir a academia de ciências da 

Rússia, outros matemáticos já haviam iniciado estudos sobre uma possibilidade de solucionar o referido 

problema das sete pontes Konigsberg. 
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Abaixo ilustraremos uma figura que representa os rascunhos de Euler frente ao problema 

que originou a teoria dos grafos. 

 

Figura 6: Diagrama dos Grafos 

Fonte: The Truth about Konigsberg, 2004, p.2 

 

    “Mas Euler não desenha o grafo da figura 6, grafo desse tipo não foi feito em seu 

primeiro contato até a metade do século XIX. Então, o que Euler fez?”  (HOPKINS, WILSON, 

2004, p.2). A atividade a seguir levará o aluno a atingir a solução de Euler, o que provocará 

muitas inquietações nos estudantes. 

 

PROPOSTA DE ATIVIDADE PARA CURSOS DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

A seguir, apresentaremos uma proposta didática que leva o aluno a entender 

os caminhos de Euler na solução do problema. Dado um grafo, uma figura constituída 

de um número finito de arcos (ou curvas) chamados “arcos” ou “arestas” do grafo, cujas 

extremidades são chamadas de “vértices” do grafo, um mesmo vértice pode pertencer a 

vários arcos e dois arcos só podem ter em comum um ou dois vértices de suas 

extremidades. As duas extremidades de um arco podem coincidir dando lugar a um 

único vértice.  

Um caminho é chamado de caminho euleriano ou E – caminho se ele percorre todos 

os lados do grafo uma única vez. Se o caminho euleriano começa e termina em um mesmo 

vértice, então ele é chamado de um circuito euleriano.  Para cada um dos mapas abaixo: 

O aluno para responder essa atividade terá que observar as instruções dadas pelo 

pesquisador e seguir os passos de resolução do problema. 

Essas seis situações serão abordadas através das tarefas abaixo. 

Tarefa 1. Encontre um grafo que o represente. 
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Na primeira tarefa, é esperado que o aluno represente ainda que de modo informal 

o conceito elementar de grafo, no qual ele possa descrever os pontos fixos nas regiões planares 

e descrever um caminho ligando os dois. 

Tarefa 2. Verifique se é possível encontrar um caminho que passa por todas as pontes uma 

única vez. 

Nesta tarefa, o aluno irá se arriscar e investigará nas imagens postas 

introdutoriamente se é possível encontrar um caminho que passe por todas as pontes. Será uma 

introdução lógica da que estamos querendo que ele perceba como o problema das sete pontes. 

Tarefa 3. Use a notação de Euler para descrever todos os caminhos possíveis. 

Fixado os grafos, esperamos que o aluno aponte em cada caso todas as 

possibilidades de unir as regiões fixas, passando uma única vez por cada ponte, levando em 

consideração as paridades ou disparidades das pontes alocadas. 

Tarefa 4. Encontre, se existir, todos os caminhos eulerianos que começam e terminam na 

mesma região. 

Aqui, presume-se que os alunos estudem cada caso isolado, levando em 

consideração toda descrição apontada na tarefa 3. Neste item, especialmente, deve se olhar para 

a quantidade de pontes conectadas por cada região para descrever com exatidão a existência ou 

não das possibilidades eulerianas. 

 

Tarefa 5. Construa a seguinte tabela: 

Regiões N1 N2 

A   

B   

   

   

   

           

Onde N1 é quantidade de grafos que partem da região correspondente na coluna 1.  

N2 = 
N1

2
, quando o N1 for par; 

N2 = 
N1+1

2
 ,  quando o N1 for ímpar. 

 

Essa atividade será a conexão de tudo que foi estudado anteriormente nas quatro 

atividades, pois ela possibilitará ao aluno alcançar os caminhos possíveis eulerianos. 

Tarefa 6. Some os números da coluna 3 e compare com o número total de pontes. 

Nesta atividade, espera-se que o aluno crie uma tabela para cada caso desenhado 

anteriormente, utilize as fórmulas para preencher as tabelas e em seguidas compare com o 

número de pontes. 

Tarefa 7. Após as discussões apresentadas, calcule e comente ao final todos os caminhos 

possíveis do caso das pontes de Konigsberg, levando em consideração a imagem abaixo. 
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Figura 7: O problema de Konigsberg ordenados por grafos 

Fonte: https://www.google.com.br/search?q=pontes+de+konigsberg&biw=1366&bih=623&source 

 

Qual conclusão você teve? 

Nessa tarefa, pressupõe-se que o aluno use seus conhecimentos prévios das 

discussões anteriores apresentadas nas atividades e tenha convicção da solução do problema 

que estamos propondo, analisando os caminhos e concluindo que não há solução para o 

problema das pontes de Konigsberg, pelo fato de todas as possibilidades que ligam as regiões 

firmes serem ímpares, como pode ser visto na imagem abaixo. 

 
Figura 8: Caminhos Ímpares de Konigsberg 

Fonte: https://www.google.com.br/search?q=pontes+de+konigsberg&biw=1366 

 

 

CONCLUSÕES  

É esperado que, ao final desta atividade pedagógica, o aluno (futuro professor) 

tenha convicção de que não há solução para esse problema via de regra; pois, tomadas as regiões 

fixas A, B, C, D e E e traçando os grafos, percebe-se que não existe solução porque todos os 

pontos tomados são ímpares. Porém, se retirar uma ponte do lugar tornando os meios pares, 

mesmo que o início e o fim do circuito forem ímpares, ainda assim, haverá uma solução. Outra 

ligação que fazemos é em relação às fórmulas para obtenção do N2. Ao somar os elementos de 

uma coluna, se o número for equivalente ao número de pontes mais um, significa que há 

solução. Porém, se resultar em um número de pontes mais dois, não haverá uma solução e todos 

os grafos descreverão um caminho ímpar. 

https://www.google.com.br/search?q=pontes+de+konigsberg&biw=1366
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RESUMO: O ensino da programação, atualmente, ocupa um espaço relevante na sociedade, 

seja em casa, trabalho, empresa, a programação está presente em todo meio computacional, 

contudo à escassez de profissionais na área, por conta da ausência de mão de obra qualificada. 

Este trabalho, fruto do projeto de extensão chamado de Escola de Alfabetização Digital - 

Segunda Edição, financiado pela edição 2016 do Programa Institucional de apoio a Projetos de 

Extensão (PAPEX/PROEXT) do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará 

(IFCE) campus Canindé, tem como objetivo principal incentivar a formação, envolvendo a 

lógica de programação, como forma de estimular o ensino aos jovens, enriquecendo seu 

conhecimento já prévio ou não; introduzir um curso de programação com a ferramenta 

SCRATCH para alunos da Escola Profissionalizante (EEEP) Capelão Frei Orlando e discentes 

do curso tecnólogo em Redes de Computadores do IFCE campus Canindé, no intuito de 

progredir o conhecimento na área, pois o ramo é promissor. Pode-se constatar que os resultados 

analisados, utilizando diferentes métodos de ensino, apresentaram efeitos positivos, tanto no 

que diz respeito ao desempenho quanto ao conhecimento da área dos indivíduos. Verificou-se 

também que durante a execução do projeto foi avaliado o grau de conhecimento técnico do 

público-alvo, para que este projeto seja adequado às reais necessidades dos jovens a serem 

educados. 

 

Palavras–chave: estudo, formação, mercado de trabalho, profissão, programa 

 

THE PROGRAMMING LOGIC TEACHING WITH SCRATCH 
 

ABSTRACT: The teaching of programming currently occupies an important place in society, 

whether at home, work, business, programming is present in all computer media, but the 

shortage of professionals in the area, due to the lack of skilled labor. This work, extension 

project of the fruit called Digital Literacy School - Second Edition funded by the edition 2016 

of the Institutional Support Programme Extension Project (PAPEX / PROEXT) of the Federal 

Institute of Education, Science and Technology of Ceará (IFCE) campus Canindé, aims to 

promote training, involving programming logic as a way to stimulate education for young 

people, enriching their already prior knowledge or not; enter a programming course with the 

tool SCRATCH, for students of the Vocational School (EEEP) Chaplain Frei Orlando and 

students Technologist ongoing IFCE of Computer Networks campus Caninde in order to 

advance knowledge in the field because the field is promising. It can be seen that the results 

analyzed using different methods of teaching showed positive effects both with regard to the 

performance in the knowledge of the area of individuals. It was also found that during the 

execution of the project was evaluated the degree of technical knowledge of the target audience 

for this project to be appropriate to the real needs of young people to be educated. 

 

KEYWORDS: labor market, profession, program, study, training 
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INTRODUÇÃO 

Atualmente, as Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) e as novas tecnologias 

digitais ocupam um espaço significativo na sociedade. Uma série de softwares atende a 

demanda de diversas empresas ou pessoas, provendo, por exemplo, comunicação entre pessoas 

geograficamente distantes, compras online ou estudo através de jogos educativos.  

A necessidade de criar novos softwares e expandir seus limites surgiu a fim de facilitar a 

vida de inúmeros usuários em situações aleatórias. Com essa demanda, o ramo da programação 

cresceu para, gradativamente, suprir a necessidade de empresas e consumidores. Nessa 

perspectiva, surge uma nova tendência da educação, a inserção da lógica de programação nos 

currículos acadêmicos das escolas de ensino infantil, fundamental e médio.  

Segundo especialistas, aprender a programar no século XXI é tão importante quanto 

aprender a ler e escrever foram no século XX. De acordo com (GADOTTI, 2000), “O 

conhecimento das tecnologias da informação, especialmente programação, tem presença 

garantida em qualquer projeção que se faça do futuro. Por isso há um consenso de que o 

desenvolvimento de um país está condicionado à qualidade da sua educação. Logo ela é tida 

como a base de qualquer sociedade.”. 

Essa disciplina não será aplicada apenas na matemática ou na física, a programação é 

aplicada na arte, na filosofia, na história, na geografia, na física, e na química. Como pode ser 

percebida, a programação de computadores pode enquadrar-se nas mais diversas áreas do 

desenvolvimento e aprendizado do educando. Hoje é possível ensinar qualquer coisa usando 

programação. Com essa perspectiva estaremos aumentando significativamente a qualidade do 

ensino, o que com certeza auxiliará a aprimorar outras áreas da educação. 

Infelizmente, a necessidade está distante da realidade. Muitos cidadãos não têm acesso a 

estes recursos tecnológicos, bem como ao ensino de programação, não podendo usufruir das 

benesses desses produtos e serviços. 

No Brasil, a exclusão digital ainda é um problema concreto e real e, apesar do aumento 

progressivo do número de indivíduos com acesso à internet e aos recursos tecnológicos, as 

desigualdades entre pessoas com pleno acesso e aqueles que enfrentam dificuldades em obter 

este serviço ocorrem em todo o país, em menor ou maior grau. 

Com base neste contexto, o projeto “Alfabetização Digital - Segunda Edição” financiado 

pela edição 2016 do Programa Institucional de apoio a Projetos de Extensão 

(PAPEX/PROEXT) do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) 

campus Canindé, tem como objetivo fundamental incentivar os jovens para o ensino da lógica 

de programação de forma lúdica, utilizando o Scratch (ferramenta que busca tornar simples, 
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lúdico e criativo o aprendizado à programação, através da criação de histórias, jogos e 

animações).  

Para alcançar estes objetivos principais, utilizamos a ferramenta como auxílio nas 

dificuldades encontradas na aprendizagem de conteúdos tradicionais. A intenção foi aplicar a 

ferramenta Scratch nas atividades relatadas pelos participantes para estimular a capacidade e a 

autonomia de criar e fazer conhecimentos. Ressalta-se que, particularmente, a ferramenta 

Scratch permite aperfeiçoar o potencial dos ambientes de criação de algoritmos para ensino da 

lógica, ajudando a despertar a criatividade nos alunos e facilitando a avaliação dos resultados. 

Dessa forma esta nova ferramenta deve ser utilizada como instrumento que estimule no 

educando a reflexão crítica o raciocínio lógico, a desenvoltura na resolução de problemas 

simples e complexos, a interpretação do problema, o trabalho coletivo, e a curiosidade. Steve 

Jobs acreditava que “everyone should learn how to program, because it teaches you how to 

think”.   

 

MATERIAL E MÉTODOS 

A metodologia utilizada consistiu nas seguintes etapas: 1 - Levantamento bibliográfico; 

2 - Estudo da Linguagem de Programação SCRATCH; 3 – Preparação dos materiais didáticos 

do curso e visita às escolas e faculdades para divulgação do curso; 4 - Aplicação do curso; 5 - 

Avaliação dos resultados. 

 

1 – Levantamento bibliográfico: foi realizado um levantamento bibliográfico a fim de 

contemplar o ensino de programação (do nível médio ao superior) e o uso do SCRATCH como 

primeira linguagem. 

 

2 – Estudo da linguagem de programação SCRATCH: partiu do pressuposto que os 

docentes não conheciam a presente linguagem e houve a necessidade de estudá-las para 

elaboração dos materiais para utilizar no curso, produzindo como resultado desse estudo 

modelos, programas e/ou jogos educativos que serão mostrados aos discentes como forma de 

motivá-los sobre o seu potencial ao conhecerem uma linguagem de programação. 

 

3 – Preparação dos materiais didáticos do curso e visita às escolas e faculdades para 

divulgação do curso: Depois de estudar a linguagem de programação SCRATCH, foram 

realizadas visitas nos potenciais espaços para captação de participantes do curso, além da 

preparação dos recursos didáticos a serem utilizados em aulas expositivas com várias atividades 
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práticas.  

 

A divulgação foi feita de maneira rápida, na primeira ocasião foi efetivada na sala do 

curso de redes de computadores, logo após na escola profissional com a coordenação, que ficou 

de selecionar os alunos, o objetivo foi mostrar aos alunos a importância de se aprender a lógica 

necessária para desenvolver programas como os jogos que eles encontram em celulares, na 

Internet, em computadores ou videogames.  

 

4 – Aplicação do curso: O curso foi realizado em 8 (oito) aulas de 4h de duração cada, 

todas as segundas-feiras para os discentes do IFCE, e para os alunos da escola de ensino médio 

profissional (EEEP) ficou em 16 (dezesseis) aulas de 1h de duração, por conta da 

disponibilidade da escola. Sucedeu 2 (dois) cursos de programação com 25 (vinte e cinco) 

alunos da Escola Profissionalizante (EEEP) e 26 (vinte e seis) discentes do Instituto Federal 

(IFCE). 

 

5 – Avaliação dos resultados: No final do projeto, foi realizada uma avaliação dos 

resultados obtidos no curso, através da criação de um jogo feito com base em lugares turísticos 

da cidade, além de sua própria escola; avaliação dos docentes através da produção de materiais 

didáticos, métodos, modelos e jogos educativos. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os participantes que fizeram parte do projeto de Escola de Alfabetização Digital - 

Segunda Edição, da cidade de Canindé, financiado pelo Programa Institucional de Apoio a 

Projetos de Extensão (PAPEX/PROEXT) 2016 foram, na primeira fase do projeto, divididos 

em duas turmas, o primeiro grupo com 26 alunos do curso de graduação Tecnológica em Redes 

de Computadores do IFCE, campus Canindé, e o segundo com 25 alunos da Escola Estadual de 

Ensino Profissional Capelão Frei Orlando, combinando estudantes do nível médio profissional 

e superior para estabelecer um comparativo entre os dois grupos; alunos que estão estudando 

para ingressar na faculdade e os que já foram inseridos nela. 

A turma composta pelos alunos do Instituto Federal, no período relativo ao curso, estava 

no primeiro semestre da graduação, especificamente haviam tido três meses de aula. Nesse 

período, os alunos estavam cursando a disciplina de Introdução a Programação e dessa forma, 

já possuíam conhecimento base sobre o assunto, facilitando o ensino da nova ferramenta a ser 

trabalhada, veja na figura 1. 
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Figura 1. Gráfico relacionado ao nível de conhecimento em programação curso de Redes de 

Computadores 

 

 

Figura 1a. Gráfico relacionado à Escola Profissionalizante (EEEP) 

 

No ensino médio profissionalizante, alunos da EEEP Frei Orlando, foram selecionados 

com conhecimento mediano sobre lógica de programação, mostrando assemelhação com o 

curso de redes de computadores em relação ao grau de entendimento sobre lógica de 

programação como mostrado a seguir na figura 1a. 

No âmbito dos dois grupos nenhum tinham conhecimento da ferramenta que foi 

trabalhada (SCRATCH), isso foi primordial para aplicação do curso, ferramenta nova, melhoria 

no interesse.  

Observou-se que, dos participantes envolvidos nesta pesquisa, 70% (setenta por cento), 

tinham idade entre 16 a 20 anos; 80% (sessenta por cento) afirmaram utilizar frequentemente o 

computador, em sua maioria, no ambiente domiciliar. A utilização do computador, independente 
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do local de uso e a frequência, apesar de não ser um requisito crucial, foi considerado como um 

fator facilitador no processo de aprendizagem da ferramenta, pois a maioria dos participantes 

já estavam familiarizados com ambientes computacionais.  

Um questionário inicial foi feito com as duas turmas, verificando seus níveis de 

conhecimento e interesse sobre a área de programação. É importante ressaltar que ambas as 

turmas tiveram aulas de programação. Como mostram nas figuras 1 e 1a, os dados 

mencionados, apenas 32% dos participantes, tinham afinidade com a disciplina. Os restantes 

dos participantes não tinham interesse em programar ou não absorveram o conteúdo o suficiente 

em sala de aula.  

Como mostrado na figura 1 e 1a, o nível de conhecimento dos alunos de ambas as turmas 

com relação à programação; no curso superior em redes de computadores apenas 3 (11,53%) 

dos alunos disseram ter um nível bom compreensão, os que se consideram péssimo foram 10 

(38,46%) participantes e regulares no total de 13 (50%) discentes; já na escola 

profissionalizante os números não foram diferentes em relação ao curso de redes, 4 (16%) 

alunos disseram serem bons na programação, 10 (40%) regulares e 11 (44%) discentes falaram 

serem péssimos.  Notamos que as duas turmas mantiveram os níveis quase similares com 

relação ao grau de entendimento na área. 

Ao final do curso, uma avaliação foi realizada para avaliar o desempenho do grupo após 

as aulas. Como resultado, 88% dos alunos conseguiram desenvolver a atividade requisitada, 

que consistia em desenvolver um jogo em Scratch que funcionasse como um guia virtual de sua 

escola ou ponto turístico da cidade em que moram. Esses alunos desenvolveram o jogo de 

maneira satisfatória, alguns incluindo características não requisitadas, demonstrando que 

puderam ir além do que foi exigido.  

Para analisar o nível de satisfação dos estudantes, um novo questionário foi realizado a 

fim de comparar este resultado com o início das aulas (onde apenas 24% disseram ter afinidade 

com programação). Como resposta, 67% dos alunos disseram gostar de programar (um aumento 

de 43% em relação ao início do curso).  24% relataram achar programação interessante, mas 

não visam trabalhar na área. O restante, 9%, responderam não ter interesse algum em programar, 

mas, em contraposto, disseram ter absorvido a base do que foi visto em sala.  

Com os resultados coletados, o contraste entre a satisfação dos alunos no início do curso 

em relação ao final do mesmo demonstra que, inicialmente, o ensino da programação em 

softwares lúdicos, não sofisticados e com linhas de código, captam a atenção de estudantes que 

já possuem afinidade com a área e também do restante que não possui base ou afinidade. O 

importante é que o nível de produtividade será maior, comparado ao método de ensino 
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convencional e, além disso, os alunos que não gostam de programar terão preparo para possíveis 

necessidades em sua carreira profissional. 

 

CONCLUSÕES 

Seja em uma casa, empresa ou hospital, os softwares estão facilmente associados a 

produtos de uso diários nesses ambientes. A programação tornou tarefas complexas ou 

demoradas, mais simples e seguras de serem executadas. Hoje a comunicação pode ser realizada 

através de aplicativos em notebooks, tablets, smartphones, entre outros, extinguindo quase por 

completo o uso de cartas. Livros, trabalhos e documentos são feitos em editores de texto, não 

em máquinas de datilografar. Dessa forma, a programação está cada vez mais presente no 

cotidiano das pessoas.  

Os programadores fazem parte de um ramo profissional como inúmeros outros: médicos, 

cientistas, professores, pintores, engenheiros e etc. É importante mostrar a importância desse 

profissional e como sua maneira de criar um novo programa vem da capacidade do ser humano 

em usar sua lógica. Utilizamos a lógica para tudo. Seja para comer, pegar um objeto ou escrever, 

executamos uma etapa de processos para concluir o que queremos fazer. É assim que funciona 

a programação: um raciocínio lógico realizado em etapas a fim de criar um software.  

Com base nos resultados do projeto, é possível concluir que, mesmo no ensino médio 

profissionalizante ou graduação, existem alunos que não absorvem por completo a lógica da 

programação e descartam seu uso, bem como outra disciplina bastante conhecida: a matemática. 

Antes do curso, apenas 21% dos alunos afirmaram gostar de programar e, após as aulas, esse 

número mudou para 68%. Portanto, é possível concluir que os resultados foram satisfatórios, 

pois: a) o ensino da programação tornou-se lúdico e prazeroso através do software; b) o curso 

promoveu o ensinamento da lógica de programação de forma simples e clara; c) despertou a 

criatividade e inovação dos alunos, além disso, a compreensão tornou-se melhor e o que teve 

ausência no ensino tradicional, foi repassado no curso. 
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RESUMO: O presente trabalho tem por finalidade compreender os conceitos e fenômenos 

fundamentais da óptica, através da utilização de materiais concretos específicos em cada 

tópico abordado. A didática empregada tem por base as teorias de Vigotsky e Ausubel, cujos 

principais pressupostos teóricos metodológicos são: o desenvolvimento cognitivo do aluno 

por meio da interação social, ou seja, de sua interação com outros indivíduos e com o meio e 

influenciar a aprendizagem do aluno com base no que ele já sabe ou o que pode funcionar 

como ponto de ancoragem para as novas ideias. O estudo foi desenvolvido com turmas do 2º 

ano do Ensino Médio da Escola Estadual CEMTI João Henrique de Almeida Sousa, na cidade 

de Teresina-PI. Foi realizado pré e pós-testes através da aplicação de questionários, antes e 

ao final do desenvolvimento do estudo, como forma de analisar seus conhecimentos prévios 

sobre a temática e sua aprendizagem. Através do pré-teste percebemos um grau mediano de 

conhecimentos prévios dos alunos sobre os conceitos e fenômenos do conteúdo a ser 

trabalhado. Após o desenvolvimento da proposta foi constatado um aprendizado sobre 

fenômenos fundamentais da óptica, evidenciando que com a utilização de experimento em 

sala de aula, a prática docente proposta gerou aprendizagem significativa.  

Palavras–chave: aprendizagem, experimento, óptica 

 

TEACHING AND LEARNING THROUGT CONCRETE OPTICAL MATERIALS 
 

ABSTRACT: This study aims to understand the concepts and fundamental phenomena of 

optics, through the use of specific materials for each specific topic covered. The didactic 

employed is based on the theories of Vygotsky and Ausubel, whose main methodological 

theorists assumptions are: the cognitive development of students through social interaction, 

in other words, their interaction with others and with the means and influence student 

learning based on what he already knows or what can function as anchor point for new ideas. 

The study was developed with groups of the 2nd year of high school at the State School CEMTI 

João Henrique de Almeida Sousa, in the city of Teresina-PI. It was performed pre- and post-

tests through questionnaires before and the end of the study of development as a way to 

analyze your previous knowledge on the subject and their learning as a way to analyze your 

previous knowledge on the subject and their learning. Through the pre test it was possible to 

see an average degree of previous knowledge of the students on the concepts and 

phenomena of the content to be worked. After the development of the proposal, it was found 

learning about fundamental phenomena of optics, showing that with the teaching use 

generated meaningful learning. 
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KEYWORDS: learning, experiment, optics. 

 

 

INTRODUÇÃO 

Em todo percurso histórico da educação nas áreas das ciências exatas, sempre houve um 

maior êxito ao se trabalhar de forma empírica, ao buscar por resultados que comprovem as 

teorias que são de suma importância para construir os alicerces de fundamentação do estudo. 

Desse modo, a utilização de experimentos em sala de aula para desenvolvimento desse estudo, 

contribuirá para unir de forma significativa a teoria à prática. Junto a isso a educação escolar 

voltada para o ensino de física necessita do uso de atividades experimentais que busquem a 

edificação do conhecimento no educando, pois 

 "As atividades experimentais permitem aos alunos o contato com o objeto concreto, 

tirando-os da zona de equilíbrio e colocando-os em zona de conflito, construindo mais 

conhecimentos e posteriormente retornando a zona de equilíbrio" (CUNHA, 2002 APUD 

CAMPOS et al., 2012, p. 5). 

A visão de introduzir a prática nas aulas de física torna-se fundamental desde cedo, para 

que os alunos possam ver a aplicabilidade e a relação da disciplina com a natureza ao seu redor. 

Segundo os PCN's: Para que esse cenário seja revertido, os (PCN+, 2002) propõem que haja 

experiências práticas no ensino a fim de obter um significado para a teoria, já que no processo 

de ensino/aprendizagem o conhecimento é transposto da situação em que foi criado ou 

produzido para o discente. O uso de experimentos em sala de aula acaba se tornando um 

material potencialmente significativo, quando relacionado com o conhecimento prévio que o 

aluno possui, pois, acaba sendo  

“passível de se relacionar com as ideias relevantes ancoradas [subsunçores] na estrutura 

cognitiva do aprendiz” (AUSUBEL, 2003, p. 57). 

Amaral (1997) aponta que as atividades experimentais estão inseridas em um contexto 

epistemológico-pedagógico. Epistemológico, porque envolve concepções de realidade, de 

conhecimento científico, de relação entre diferentes formas de conhecimento, de método 

científico, enfim, de uma concepção de ciência. Pedagógico, por envolver concepções de 
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aprendizagem, de posicionamento dos conhecimentos prévios dos alunos, de relação entre 

conteúdo e método, portanto, uma concepção de currículo. 

Para Vygotsky o professor deve mediar a aprendizagem utilizando estratégias que levem 

o aluno a tornar-se independente e estimule o conhecimento potencial, de modo a criar uma 

nova zona de desenvolvimento proximal (ZDP) a todo momento, que seria a distância existente 

entre aquilo que o sujeito já sabe, seu conhecimento real, e aquilo que o sujeito possui de 

potencialidade para aprender, seu conhecimento potencial. O professor pode promover 

estímulos propondo trabalhos em grupos e utilizando técnicas para motivar, de maneira a 

facilitar a aprendizagem e diminuir a sensação de solidão do aluno. A manipulação de material 

concreto é um elemento que comprova que este aluno construa seu conhecimento em grupo de 

maneira participativa e cooperativa.  

No que diz respeito à física, a óptica, um valoroso ramo desta, estuda a luz e seus 

mecanismos de propagação abrangendo a radiação eletromagnética e os fenômenos de reflexão, 

refração e difração, tem suas árduas compreensões para os educandos, visto que a concepção 

da natureza da luz é um elemento abstrato à qual o entendimento torna-se complicado ao ser 

trabalhado somente no campo teórico. Diante disso, para facilitar a compreensão dos alunos e 

proporcionar uma aprendizagem significativa quanto ao estudo dos conceitos e fenômenos 

ópticos, a utilização de experimentos permitirá que a aprendizagem do conteúdo seja realizada 

de forma mais eficiente.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O presente trabalho foi desempenhado na Escola Estadual CEMTI João Henrique de 

Almeida Sousa, na cidade de Teresina-PI com três turmas do 2º ano do Ensino Médio, 

totalizando a participação de 91 alunos no desenvolvimento do estudo. Inicialmente foi aplicado 

um questionário para analisar os conhecimentos prévios dos alunos com relação à temática 

óptica. Em seguida, partiu-se para o desenvolvimento de uma proposta de ensino e 

aprendizagem em que a princípio ocorreu uma fundamentação teórica e concomitante foram 

apresentados os materiais concretos associados a cada tópico abordado, e a materializar as 

primeiras concepções corretas sobre a óptica. 
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Após o momento da fundamentação e manuseio do material concreto os discentes foram 

orientados a produzir um experimento que tem aplicabilidade em alarmes sonoros, através de 

um laser associado a um dispositivo (sensor de luz). Em seguida os alunos foram provocados a 

citar exemplos de outros tipos de situações que envolvessem que a óptica. 

Para finalizar a proposta, foi aplicado um segundo questionário, diferente do primeiro, 

com perguntas relacionadas à temática estudada, para avaliar a aprendizagem dos alunos. Por 

fim, os dois questionários foram analisados e expostos seus resultados neste trabalho através de 

gráficos. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Para analisar os conhecimentos prévios dos alunos e seu contato com o estudo de Óptica, 

foi aplicado um questionário com oito perguntas relacionadas ao conteúdo que foi 

desenvolvido, como: 1. Durante seu 9º ano até agora, algum professor de Física utilizou 

experimentos ou material concreto para explicar determinado conteúdo durante as aulas? 2. 

Você sabe como é formado o arco íris? 3. Você sabe por que quando uma pessoa está dentro de 

uma piscina se um observador do lado de fora olhar para ela seu corpo ele aparenta estar 

deformado? 4. Você já prestou atenção que o nome "AMBULÂNCIA" é escrito de trás para a 

frente, você sabe o porquê? 5. Você sabe por que o céu é azul e as nuvens são brancas? 6. Você 

sabe quais as diferenças e os tipos de espelhos que compõem os retrovisores dos carros? 7. Para 

você qual seria a definição de luz? Fazendo uma análise dos conhecimentos prévios das três 

turmas chegou-se aos seguintes dados sobre o nível de conhecimentos dos alunos quanto ao 

conteúdo que foi abordado: 
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Gráfico 01. Tabela com a análise do primeiro questionário. IFPI, 2016. 

Depois de desenvolvido todo o estudo, para analisar a aprendizagem dos alunos, foi 

passado outro questionário contendo seis perguntas: 1. Para você qual o conceito de luz? 2. Dê 

um exemplo de um fenômeno físico relacionado à óptica que você conhece e sua explicação 

física. 3. Dê exemplos de situações na sua casa em que a óptica está presente. 4. Responda: a) 

como é chamada a passagem da luz de um meio para o outro: _______. b) como é chamado 

quando a luz incide em uma superfície e retorna ao meio de incidência: _______. 5. Em um dia 

ensolarado, por que uma camisa de cor preta dá uma sensação de maior calor do que uma camisa 

de cor branca? 6. Dê um exemplo de uma consequência de algum dos princípios da óptica 

geométrica e diga a qual princípio ele está relacionado? (Obs: Princípio da propagação retilínea 

da luz; princípio a independência dos raios de luz; e princípio da reversibilidade dos raios de 

luz). Com base nesse segundo questionário percebemos um aumento significativo na 

aprendizagem desses alunos, e que pode ser expresso da seguinte maneira:   

 
Gráfico 02. Tabela com a análise do segundo questionário. IFPI, 2016. 
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O interessante desse estudo foi abordar cada tópico estudado utilizando material concreto, 

o que foi bastante proveitoso, pois se percebeu o empenho e a curiosidade dos alunos.  

                                     
     Figura 1: Espelho infinito. IFPI, 2016.                                                Figura 2: Levitação, IFPI, 2016. 

 

 

 

                                  
           Figura 3: Lente côncava. IFPI, 2016.                                            Figura 4: Lente convexa. IFPI, 2016. 
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 Figura 5: Decomposição da luz branca. IFPI, 2016.                          Figura 6: Estudo das cores. IFPI, 2016. 

Acima, uma demonstração de alguns dos experimentos desenvolvidos em sala de aula. 

 

CONCLUSÕES 

O estudo desenvolvido demonstrou que os conteúdos de Óptica podem ser 

trabalhados de forma dinâmica, através de metodologias que aguçam a curiosidade e a 

percepção dos alunos, como a que foi exposta durante o decorrer do trabalho. Foi percebido 

um aumento no nível de cognição do educando, melhorando assim o processo de 

ensino/aprendizagem entre professor e aluno, pois desse modo, o aluno foi instigado a 

participar mais, já que utilizou mais sentidos, e fez com mais precisão o encadeamento da 

física e da natureza ao seu redor. Além disso, o estudo feito despertou para um método 

bastante conhecido, porém pouco utilizado, mas que é bastante eficaz, que é a utilização 

de experimentos em sala de aula. Os resultados também serviram como forma de incentivar 

os professores de Física à prática de meios que facilitem o ensino e a aprendizagem dos 

alunos. 
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O ENSINO LÓGICO-MATEMÁTICO APLICADO À RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS 

COM ALUNOS DO 6º ANO 

 
José Inildo Alencar1  

1Professor do Curso de Matemática – IFRO. e-mail: jose.alencar@ifro.edu.br  

 

RESUMO: O presente trabalho apresenta uma experiência com alunos do 6º ano, voltada à 

resolução de problemas. Para tanto, considera-se a realidade escolar procurando mostrar que 

existe necessidade de usar a matemática como instrumento favorável ao desenvolvimento do 

raciocínio lógico dos alunos. Metodologicamente, este trabalho está organizado em duas partes: 

a primeira ressalta questões inerentes à resolução de problemas; a segunda constitui-se de um 

relato sobre atividades práticas desenvolvidas em sala de aula com alunos do 6º ano da Escola 

Estadual de Ensino Fundamental e Médio “Maria Arlete Toledo”, localizada no munícipio de 

Vilhena, estado de Rondônia. Para a elaboração da ação interventiva junto aos alunos citados 

considerou-se o planejamento da ação, como também uma análise interpretativa, com aspectos 

matemáticos relacionados à resolução de problemas. Como resultado, antecipamos que não só 

houve desenvolvimento dos alunos em relação a competências para ler, interpretar e resolver 

problemas matemáticos propostos, como também a mudança de atitude quando são desafiados.  

Palavras-chave: ensino de matemática, raciocínio lógico-matemático, resolução de problemas 

 

TEACHING MATHEMATICAL LOGIC TO 6TH GRADE STUDENTS AND 

APPLYING IT TO SOLVE PROBLEMS 
 

ABSTRACT: The present work presents an experience with students from the 6th grade and 

solving math problems with them is the goal. For that we need to consider their reality and show 

them that there is a need to use mathematics as a tool to develop student’s logical thinking. The 

methodology is split in two parts: the first one brings questions about solving problems, the 

second one will be a report about the activities developed on class with 6th grade students from 

“Maria Arlete Toledo” State School, located on Vilhena, Rondonia. We consider to elaborate 

an action plan and an interpretative analysis taking in account the math rules for solving 

problems. As a result, we expect the capacity of the students for reading and understanding 

proposed mathematical problems to improve. We also expect a positive change of attitude of 

the students when facing a new challenge. 

Key-words: mathematics teaching, logical thinking, solving problems 

 

 

INTRODUÇÃO 

Um dos grandes desafios que o professor enfrenta é inserir o ensino de sua disciplina no contexto 

de usos sociais reais e significativos. No ensino da matemática, alguns conteúdos não são fáceis de 

serem relacionados com situações que possibilitem ao aluno visualizar a relação com o seu cotidiano. 

Nesse sentido, especificamente no ensino de matemática, a resolução de problemas pode contribuir para 

que o aluno, em seu processo de formação, não só construa esquemas conceituais, mas também 

desenvolva uma visão crítica que lhe permita manipular grandes volumes de informações, trazidas pelos 

meios de comunicação de forma tão diversificada, a ponto de selecionar e compreender as relevantes. 

mailto:jose.alencar@ifro.edu.br
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Nessa perspectiva, a escola e o professor são cada vez mais imprescindíveis na importante tarefa de 

preparar o jovem, de forma a desenvolver habilidades que o tornarão capazes de responder à demanda 

do mundo globalizado. 

Tendo em vista tal responsabilidade, propusemos, no trabalho desenvolvido junto a alunos no 6º 

ano da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio “Maria Arlete Toledo”, localizada no município 

de Vilhena, estado de Rondônia, a apresentar-lhes diversos modos de abordar e solucionar variados 

problemas matemáticos. Do ponto de vista matemático, a resolução de problemas possibilita ao aluno 

construir redes que permitam a ligação interdisciplinar com outras áreas do conhecimento humano. 

Ademais, na ação interventiva realizada com os alunos tivemos o intuito de oferecer-lhes instrumentos 

para que conheçam o mundo que os cerca, pois, para resolver problemas terão que, obviamente, passar 

pelos processos de observação, investigação, análise, generalização, aplicação de modelos e relação 

entre os aspectos teóricos e práticos já conhecidos, essenciais para o desenvolvimento do raciocínio 

lógico e da autonomia intelectual necessária ao exercício da cidadania.  

A proposta de trabalho foi norteada pelos seguintes objetivos: compreender como se 

processa o desenvolvimento lógico-matemático; fornecer elementos fundamentais para que os alunos 

organizem seus conhecimentos matemáticos e criem relações entre eles; buscar elementos pedagógicos 

que possam reduzir as dificuldades na resolução de problemas; proporcionar novas abordagens e 

estratégias para o desenvolvimento da capacidade em solucionar problemas; fornecer elementos para 

que os alunos possam compreender melhor a linguagem matemática. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Para o desenvolvimento da pesquisa partimos de um estudo acerca do processo de 

aprendizagem. Usamos como aporte teórico concepções de Piaget. Iris Barbosa Goulart, no 

livro Piaget- experiências básicas para a utilização pelo professor, ressalta que: 

 

Segundo Piaget, as operações lógicas que vão emergindo ao longo do processo de 

desenvolvimento têm como modelo as operações lógico-matemáticas e se 

organizam como estruturas mentais. Por se assemelharem à estrutura matemática 

do grupo, ele as denomina agrupamentos, já que lhes falta a perfeição do modelo 

teórico ideal."  (GOULART: 1993, p. 35) 

 

Buscando entender cada vez mais estes processos, Piaget, ao aplicar testes, interessou-

se tanto pelas repostas corretas como pelas incorretas, pois queria compreender qual foi o 

processo de pensamento usado pela criança para obter aquela resposta. Para ele, uma 

resposta errada não significa que a criança não está raciocinando, apenas indica que ela está 

pensando de maneira diferente. Contudo, nós, professores de matemática, muitas vezes não 
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paramos para refletir quais foram as estratégias usadas pelos alunos para obter determinadas 

respostas. 

Em nossa investigação sobre o desenvolvimento lógico-matemático, estivemos atentos 

para não cometer este tipo de erro, porque somos conscientes de que estamos criando, 

agindo assim, situações de desequilíbrio na estrutura mental das crianças, para que estas 

encontrem soluções e voltem ao estado de equilíbrio conceitual, visto que para Piaget "O 

modelo de equilibração proporciona o quadro assimilador preliminar para a compreensão dos 

mecanismos construtivos do desenvolvimento" (LEITE, 1987, p. 26) A criança ainda está 

passando por um processo do desenvolvimento intelectual, por isso, utiliza os recursos 

mentais já obtidos de experiências anteriores e desenvolvem novos processos de 

funcionamentos mentais. Neste sentido, podemos colaborar fornecendo-lhe problemas que 

façam esse desenvolvimento ficar mais estruturado. 

Assim, considerando essa sustentação teórica, estruturamos a ação interventiva junto 

aos alunos do 6º ano em três etapas: a avaliação inicial ou sondagem, a intervenção 

propriamente dita e a etapa de avaliação final.  

 

RESULTADOS DE DISCUSSÃO 

A função dos problemas matemáticos  

Resolver problemas consiste no processo de aplicação de conhecimentos previamente 

adquiridos, tais como: comunicação de ideias matemáticas, raciocínio matemático, aplicação 

da matemática a situações cotidianas, verificação da razoabilidade dos resultados, estimação, 

competência de cálculo, pensamento algébrico, medidas, geometria, estatística e 

probabilidade. 

Na perspectiva do professor, a matemática possibilita aos alunos mobilizar 

conhecimento e a resolução de problemas constitui-se no ponto de partida da atividade 

matemática, uma vez que ele tem oportunidades para criar situações em que os alunos 

precisam desenvolver algum tipo de estratégia para melhor enfrentá-la. Deste modo, é 

imprescindível destacar que um problema não é um simples exercício em que o aluno aplica, 

de forma mecânica, fórmulas e processos operatórios. Contudo, percebemos que os 

problemas não desempenham seu verdadeiro papel no ensino, pois, na melhor das hipóteses, 

são utilizados apenas como forma de aplicação de conhecimentos anteriormente adquirido e 
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só há problemas se o aluno for levado a interpretar o enunciado do problema que lhe é posto 

e a estruturar a situação que lhe é apresentada visto que: 

 

Uma grande descoberta resolve um grande problema, mas há sempre uma pitada 

de descoberta na resolução de qualquer problema. O problema pode ser modesto, 

mas se ele desafiar a curiosidade e puser em jogo as faculdades inventivas, quem o 

resolver por seus próprios meios, experimentará a tensão e gozará o triunfo da 

descoberta. Experiências tais, numa idade susceptível, poderão gerar o gosto pelo 

trabalho mental e deixar, por toda vida, a sua marca na mente e no caráter. (POLYA, 

1978,  p. v ) 

 

No livro A Arte de Resolver Problemas (POLYA, 1975), são apresentados alguns 

procedimentos que poderão facilitar a compreensão na resolução de problemas. Segundo o 

autor, inicialmente, é preciso compreender o problema, traçando figuras se necessário, 

adotando uma notação adequada e separando as diversas partes da condicionante. Feito isso, 

já numa segunda etapa, deve-se encontrar a conexão entre os dados e a incógnita, verificar 

se há necessidade de considerar problemas auxiliares. Depois de se passar por essas etapas, 

deve-se chegar afinal a um plano para a resolução. Para o estabelecimento desse plano deve-

se fazer os seguintes questionamentos: já o vi antes; ou já vi o mesmo problema apresentado 

sob uma forma ligeiramente diferente; conheço um problema correlato; conheço um 

problema que me poderia ser útil.   

Ainda, considere a incógnita! Procure pensar num problema conhecido que tenha a 

mesma incógnita ou outra semelhante. É um problema conhecido e já antes resolvido; é 

possível utilizá-lo; é possível utilizar o seu método de resolução; deve-se introduzir alguns 

métodos auxiliares para tornar possível a sua utilização; é possível reformular o problema. Se 

não conseguir resolver o problema proposto, antes resolva um problema correlato. É possível 

imaginar um problema correlato mais acessível; um problema mais genérico; um problema 

mais específico; um problema análogo; é possível resolver uma parte do problema. Mantenha 

apenas uma parte da condicionante, deixe a outra de lado, até que ponto fica assim 

determinada a incógnita; como pode ela variar; é possível obter dos dados alguma coisa útil; 

É possível pensar em outros dados apropriados para determinar a incógnita? É possível variar 

a incógnita, ou os dados, ou todos eles, se necessário de tal maneira que fiquem mais 

próximos entre si; utilizou todos os dados; utilizou todas as condicionantes; levou em conta 

todas as noções essenciais implicadas no problema.  
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Levando-se em consideração  as etapas propostas anteriormente o terceiro passo seria: 

Execução do plano. Ao executar o seu plano de resolução, verificar cada passo. É possível 

verificar claramente se cada passo está correto; é possível demonstrar que ele está correto. 

Para concluir a resolução do problema, faça uma revisão, examinando a resolução 

obtida, esse seria o quarto passo. Para tanto se questiona: é possível verificar o resultado; é 

possível verificar o argumento; é possível chegar ao resultado por um caminho diferente; é 

possível utilizar o resultado ou o método em algum outro problema. 

Sabemos que esses procedimentos ainda são muito complexos para um aluno que está 

cursando o ensino fundamental, por isso, cabe ao professor criar situações que facilitem a 

ocorrência desse processo, elaborando um ou vários procedimentos de resolução de 

problemas, realizando simulações, fazendo tentativas, formulando hipóteses junto aos 

alunos, levando-os a comparar os seus resultados com os de outros para validar seus 

procedimentos. 

 

Resolvendo problemas: uma experiência com alunos do 6º ano 

Como já dito acima, esta etapa da pesquisa foi realizada com uma turma do 6º ano, da 

Escola de Ensino Fundamental e Médio “Maria Arlete Toledo”, escola pública do Município de 

Vilhena, Estado de Rondônia. Escolhida aleatoriamente, a turma era bastante numerosa, pois 

contava com trinta e seis alunos.  

 A proposta de trabalho consistiu no exercício de atividades constituídas por problemas 

matemáticos, em um período de doze aulas. Justifica-se a escolha dessa série por ser um 

momento da vida escolar em que os alunos demonstram ter dificuldades relevantes no que diz 

respeito à resolução de problemas. Vejamos as etapas do trabalho desenvolvido:  

 

1ª etapa: a sondagem 

 Nesta etapa, realizada em duas aulas, após uma breve conversa sobre a proposta do 

trabalho, foram apresentados problemas matemáticos para que os alunos os resolvessem. A 

atividade tinha por objetivo verificar o estágio de entendimento acerca dos problemas, como 

também averiguar a capacidade dos alunos em transpô-los da linguagem verbal para a 

linguagem matemática. Essa questão da transposição de uma linguagem para outra é 
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fundamental para a resolução de problemas, haja vista implicar diretamente na elaboração 

matemática de etapas para a solução. Eis os problemas47:  

 

1) Num ginásio de esporte, cabem 2750 espectadores nas cadeiras e 1850 nas 

arquibancadas.  Na decisão de vôlei feminino, havia 2588 espectadores. Quantos 

lugares ficaram vagos? 

 

2) Com 3 pães de fôrma, Dona Vera faz 84 sanduíches. Para fazer 140 sanduíches, 

quantos pães de forma vai usar?  

 

3) Já li 3/5 de um livro e ainda faltam 74 páginas para terminar a leitura. Portanto 

responda: 

a) Que fração do livro ainda devo ler? 

b) Quantas páginas têm o livro? 

c) Quantas páginas eu li? 

  

Tabela 1. Resultados referentes à sondagem. 

 

 

Nas atividades feitas pelos alunos foi possível perceber que a grande dificuldade está na 

interpretação dos enunciados dos problemas. A linguagem, para eles, apresenta-se como uma 

barreira quase intransponível, uma vez que não conseguem ler os problemas e extrair as 

operações matemáticas que possibilitam sua resolução. Esta conclusão se deve ao fato de 

após a resolução das atividades que envolveram os problemas, foi passada uma atividade para 

que efetuassem tão somente as operações, em que apareciam as mesmas operações 

necessárias para a resolução dos problemas, mas sem nenhum contexto. Observamos que, 

nessas condições, aproximadamente 72% acertaram todas as operações, isto evidencia que a 

da linguagem desempenha papel importante no desenvolvimento do raciocínio-logico, uma 

vez que sem este não é possível organizar as ideias em torno do problema a ser resolvido. 

Tendo em vista as dificuldades apresentadas pelos alunos na etapa de sondagem, foram 

planejadas e desenvolvidas oito aulas para trabalhar com a resolução do pensamento lógico-

matemático através de problemas. Essas aulas, a que designamos de segunda etapa, foram 

                                                           
47 Todos os problemas citados neste trabalho foram retirados do seguinte livro didático: IMENES, Luiz Márcio 

& LELLIS, Marcelo. Matemática de 5ª a 8ª. São Paulo: Scipione, 1999.  

Nº DE ACERTOS ANTES DA INTERVENÇÃO ANTES % 

0 19 52,78 

1 10 27,78 

2 5 13,89 

3 2 5,56 

TOTAL 36 100 
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ministradas no horário normal da disciplina de matemática. As unidades desenvolvidas foram: 

compreensão dos problemas, estabelecimento de um plano de ação, execução do plano e 

retrospecto para averiguação.  

 

2ª etapa: as aulas 

Tabela 2. A organização das aulas.  

 Metodologia 

1ª Ler textos que envolvem questões matemáticas e discutir os textos em sala para averiguar o grau de 

interpretação dos alunos ajudando-os quando necessário. 

2ª Leitura e interpretação de problemas. Cada problema proposto foi discutido com os alunos. Também foi 

solicitado que explicassem o porquê de ter entendido desta ou daquela maneira.  

3ª A turma foi dividida em pequenos grupos, os quais receberam uma folha com dois problemas propostos, 

para que eles estabelecessem um plano para a resolução. Esse plano de resolução seria explicado para os 

seus colegas de outra turma. Foi sugerido aos alunos que o plano estabelecido teria que ser escrito passo-

a-passo de modo que qualquer um conseguisse seguir as instruções por ele descrita. A folha na qual foi 

feita a atividade foi recolhida no final da aula, porque iria ser usada novamente na aula seguinte. 

4ª Os grupos foram solicitados a vir à frente da turma para explicar os planos que estabeleceram para a 

resolução dos problemas apresentados. Durante a apresentação, o aluno que tivesse dúvida em algum 

aspecto levantava o braço e o professor passava a vez para ele formular seu questionamento. Se o grupo 

que estivesse apresentando tivesse dificuldade em responder o professor mediava a discussão. Ao final 

foram recolhidas as folhas com os problemas e seus possíveis planos de resolução. 

5ª Nesta aula, as folhas recolhidas na aula anterior foram entregues e trocadas para que cada grupo resolvesse 

os problemas usando o plano estabelecido pelo outro grupo. Muito embora cada grupo já houvesse 

explicado seu plano de ação, se algum grupo tivesse dificuldade a respeito de algum aspecto, um 

componente do grupo que elaborou aquele plano vinha esclarecer. 

6ª Nesta aula a turma foi dividida em seis grupos, os quais receberam folhas com três problemas. Os 

problemas foram elaborados de maneira tal que cada um envolvia um aspecto diferente, tais como 

problema de aplicação, problema de pesquisa aberta e situações-problemas. Foi pedido aos alunos para 

que resolvessem e tentassem identificar as diferenças entre eles, mas isto deveria ser por escrito. Após cada 

grupo haver concluído, pediu-se para que eles lessem as diferenças que encontraram. E após cada grupo 

ter feito a leitura, houve um debate no qual o professor foi o mediador esclarecendo os aspectos que não 

ficavam bem claros e trazendo à discussão alguns pontos que não foram abordados pelos alunos. 

7ª Nesta aula foram escolhidos alguns problemas que havíamos trabalhado. Foi solicitado aos alunos que 

fizessem um retrospecto do problema para verificar se era possível provar que a resposta está correta. Esta 

atividade foi feita de modo individual, o que não impediu que alguns alunos trocassem ideias, tentando 

chegar a um consenso. 

8ª Resolução de problemas. Nessa atividade, foi solicitado aos alunos que resolvessem de forma individual 

três problemas propostos, que foram recolhidos ao final da aula. A finalidade dessa atividade é para 

comparar com a atividade feita antes de iniciarmos estas aulas e verificarmos se houve crescimento em 

relação à resolução de problemas. A verificação e análise, composta de duas aulas, foi realizada na terceira 

etapa, .  

 

 No decorrer dessas oito aulas, percebemos, como discutiremos a seguir, não só avanço 

dos alunos na capacidade lógico-matemática aplicada à resolução de problemas, como 

também, uma mudança de atitude da parte deles. Na etapa inicial da realização das atividades 

práticas, a que intitulamos como etapa de sondagem, notamos que havia, de imediato, uma 

indisposição para com a atividade proposta, ou seja, tendo em vista suas dificuldades prévias, 

os alunos já se sentiam desmotivados para, ao menos, tentar resolver os problemas. No 
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decorrer das atividades realizadas na segunda etapa do trabalho, notamos que os alunos se 

sentiram mais confiantes para pensar nas estratégias de solução dos problemas. 

Naturalmente, uma série de fatores interferiu, direta ou indiretamente, para que alguns 

resultados positivos fossem alcançados.  

 

3ª etapa: averiguação do aprendizado: 

 Nesta etapa, composta por duas aulas, objetivamos averiguar comparativamente, 

tendo como parâmetro os dados coletados na etapa de sondagem, o nível de 

desenvolvimento (ou não) dos alunos no que diz respeito à capacidade lógico-matemática 

para a resolução de problemas. Como na primeira etapa, propusemos aos alunos três 

problemas para serem resolvidos:  

 

1) Para montar seu restaurante, Dona Lia dispunha de 50.000 reais. 
Inicialmente, ela gastou 22.000 reais reformando o local e 6.750 reais em 
equipamentos de cozinha. Depois, ela comprou 3 lotes de refrigerantes, pagando 
1.250 reais cada, e um estoque de alimentos congelados por 3.000 reais. Com tantos 
gastos, sobrou dinheiro? 
 

2) Um prêmio de loteria de R$ 1.507.135,00 foi dividido igualmente entre 17 
apostadores. Quanto recebeu cada um? 

 

3) João Carlos é operário e ganha apenas 520,00 reais por mês. Gasta 1/4 desse 
dinheiro com aluguel e 2/5 com alimentação da família. Este mês, ele teve uma 
despesa extra: 3/8 do salário foram gastos com remédios. Sobrou dinheiro ou ele 
ficou devendo? Quanto? 

 

Tabela 3. A tabela abaixo demonstra os dados referentes a essa atividade em comparação à 

atividade realizada na sondagem, primeira etapa do trabalho proposto aos alunos.  

 

NÚMEROS DE 
ACERTOS 

ANTES DA 
INTERVENÇÃO 

ANTES % 
 

APÓS A 
INTERVENÇÃO 

DEPOIS % 
 

0 19 52,78 8 22,22 

1 10 27,78 16 47,22 

2 5 13,89 9 22,22 

3 2 5,56 3 8,33 

TOTAL 36 100 36 100 

 

Esses dados nos permitem fazer importantes constatações. Após a intervenção, dos 19 

alunos que não haviam acertado nenhum dos problemas, apenas 8 continuaram com 

dificuldades e não acertaram nenhum. Em relação aos outros 11 alunos que haviam zerado na 
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avaliação inicial, notamos que na atividade final um desses alunos acertou dois problemas e os 

outros 10 acertaram um problema. 

No que diz respeito aos alunos que acertaram um problema na verificação inicial, 

podemos constatar que 4 deles acertaram duas questões na verificação final e 6 deles 

acertaram um problema novamente. Mesmo entre esses que acertaram igual número de 

problemas nas duas atividades, houve melhora, pois a forma de organizar a solução do 

problema posto demonstrou que houve amadurecimento no pensamento lógico-matemático.  

Quantos aos alunos que haviam obtido dois acertos na verificação inicial, constatamos 

que 4 deles voltaram a obter 2 acertos e um deles acertou os 3 problemas. 

Por fim, em relação aos 2 alunos que tinham acertado os 3 problemas inicialmente, 

percebemos que obtiveram êxito, visto que novamente acertaram os 3 problemas. 

A análise dos resultados nos permite perceber que, após a intervenção, houve 

mudanças relevantes no aprendizado. No entanto fazendo uma avaliação subjetiva, 

percebemos que, no decorrer do trabalho com os alunos do 6º ano, foi dedicada maior 

atenção aos alunos que obtiveram o menor número de acertos na verificação inicial. Essa 

constatação nos leva a acreditar que se fosse possível dedicar o mesmo nível de atenção a 

todos os alunos os resultados obtidos poderiam ser ainda melhores. 

Embora saibamos que qualquer ideia nunca se concretiza plenamente, julgamos que a 

nossa tentativa foi válida, já que o rendimento dos alunos melhorou, isso tendo em vista as 

comparações feitas entre as atividades iniciais com as finais. 

 No decorrer das segunda e terceira etapas, chamou-nos atenção o fato de os alunos 

não estarem resolvendo apenas os problemas propostos, mas também criando seus próprios 

problemas, além de relacionar problemas de sua vida diária a situações matemáticas. 

Na tentativa de oferecer algo que possa vir a contribuir para que a matemática seja uma 

disciplina a que todos tenham acesso, recorremos, no decorrer desta pesquisa a uma 

matemática onde teoria e prática, integram-se para desenvolver o raciocínio lógico, a 

criatividade e o espírito crítico, forjando as opiniões e elaborando os valores que comandam 

as ações. 
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CONCLUSÕES 

Em se tratando de educação, sabemos que criar no aluno hábitos de estudo que lhe 

proporcionem conhecimento e aprendizagem é uma tarefa que, como diria o poeta Carlos 

Drummond de Andrade, apresenta inúmeras "pedras no meio do caminho". Apesar do 

trabalho árduo e da dedicação do professor, muitas vezes, o resultado é desapontador. Sendo 

assim, cabe salientar que foram essas dificuldades que nos desafiaram a  buscar um caminho 

que  facilitasse a transposição do abstrato ao concreto através da resolução de problemas, 

possibilitando com isso o desenvolvimento do raciocínio lógico-matemático. 

Uma das formas de  mostrarmos o nosso comprometimento político com a educação é, 

sempre que possível, estabelecer conexões entre o conteúdo que estamos trabalhando e a 

realidade do aluno. Temos de estar sempre cientes de que a vida social e a vida escolar das 

crianças com as quais trabalhamos apresentam-se enredadas. Portanto,  perder a visão social 

do nosso trabalho é esvaziar o processo educativo, tornando-o imediatista, visto que o valor 

real da ação educacional é a sua projeção no futuro. 

A aprendizagem altera o comportamento em profundidade, levando o indivíduo ao 

domínio do conhecimento, evidenciado pela sua aplicação no dia-a-dia. A partir do momento 

que o ser humano apropria-se de informações que lhe permitam construir o seu próprio 

conhecimento, passa, consequentemente, atuar sobre ele de maneira mais eficaz. 
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RESUMO: A Síndrome de Asperger (SA) é um transtorno do espectro autista, de causas 

neurobiológicas pertencentes a um grupo de condições que abrangem do autismo a transtornos 

similares. Sem origem comprovada, especulasse que a síndrome de Asperger, pode ser 

provocada por alterações genéticas, doenças ou traumas cerebrais que afetam as áreas 

comportamentais do sujeito, interferindo em sua comunicação e interação.  Nesta perspectiva, 

este estudo pretende contribuir, com discussões a cerca, da utilização das tecnologias da 

informação e comunicação, com ênfase na ferramenta gráfica de programação Scratch, no 

suporte ao ensino introdutório de programação, a um sujeito portador da síndrome de Asperger. 

Evidenciando, como a utilização de ferramentas tecnológicas, de cunho lúdico, aliadas a 

metodologias diversificadas podem contribuir e estimular o desenvolvimento do sujeito em 

áreas como: comunicação, interação social, autonomia e raciocínio lógico. 

Palavras–chave: aprendizagem, construcionismo, educação, inclusão, programação.  

 

The Scratch and the teaching of programming for children with syndrome 

of asperger 
 

ABSTRACT: Asperger's Syndrome (AS) is an autism spectrum disorder, neurobiological 

causes of belonging to a group of conditions ranging from autism to proven source resembling. 

Without disorders, speculated that Asperger syndrome can be caused by genetic alterations, 

diseases or brain trauma that affect the behavior of the subject areas, interfering with their 

communication and interaction. In this perspective, this study aims to contribute to discussions 

about, the use of information and communication technologies, with an emphasis on graphical 

tool Scratch programming in support introductory teaching of programming, an individual 

carrying the Asperger. Showing syndrome, the use of technological tools, playful nature, 

combined with different methodologies, can contribute to and stimulate the development of the 

subject in areas such as communication, social interaction, autonomy and logical reasoning. 

 

KEYWORDS: learning, constructivism, education, inclusion, programming 

 

INTRODUÇÃO 

Sujeitos portadoras da síndrome de Asperger, em sua maioria prezam pela memorização 

e repetição de atividades, excluindo do seu cotidiano elementos que fujam desse contexto e por 

consequência os restringindo de diversas possibilidades de atividade e convivência. 

(GILLBERG, 1998). Desse modo, se faz necessárias ações que busquem a quebra dessa 

restrição a fim de estimular o desenvolvimento e aprendizagem. Com o objetivo de contribuir 
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com os estudos sobre o desenvolvimento de sujeitos com Necessidades Educativas Especiais, 

mais especificadamente portadoras da síndrome de Asperger, foram desenvolvidas atividades, 

baseadas na aplicação de metodologias ativas de aprendizagem (BERBEL, 2011), subsidiadas 

pela corrente pedagógica construcionista (PAPERT, 2001). Assim, as experiências aqui 

mencionadas ocorreram nas atividades extraclasses realizadas com um aluno do 5º ano de uma 

escola privada do município de Santo Amaro-Ba, diagnosticado com a Síndrome de Asperger. 

Visando a solução de problemas não corriqueiros e estimulando a reação perante novas 

situações, conteúdos de programação computacionais, tal como seleção, repetição, manipulação 

de valores, condicionais, variáveis e operações matemáticas, foram apresentados nas aulas, 

através da ferramenta Scratch e o uso programação de blocos (SCRATCH, 2015).  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Para Papert (1986) podemos considerar o computador como uma “Máquina do 

Conhecimento”, visto que além de entreter proporciona momentos interação que são 

primordiais para estabelecer uma dinâmica de aprendizagem, como também contribui com o 

desenvolvimento do sujeito de forma autônoma. Ou seja, proporciona a autonomia para que a 

sujeito aprenda sem depender da intervenção de um adulto Neste sentido, a atividade aqui 

elucidada teve como lócus atividades extraclasses, realizadas com um aluno do 5ª série/6º ano, 

no município de Santo Amaro, estado da Bahia. Para embasar esta pesquisa, uma consulta 

bibliográfica foi realizada, angariando o referencial teórico, além de critérios de escolha da 

ferramenta e metodologia a ser utilizada. No decorrer deste tópico, iremos caracterizar a 

síndrome de asperger, a ferramenta, a metodologia utilizada, e por fim os procedimentos de 

execução da pesquisa. 

 

Síndrome de Asperger  

A Síndrome de Asperger (SA) é conhecida como uma síndrome mais suave e de alta 

funcionalidade do espectro e de desenvolvimento do Espectro do Autismo. (Klin, 2006) declara 

que a síndrome de Asperger é particularmente caracterizada pelo déficit na interação social, 

dificuldades severas em estabelecer relacionamentos e enfrentar situações que diferem do seu 

cotidiano. Determinados aspectos diferenciam o sujeito autista dos sujeitos com asperger, são 

eles, o retardo significativo na linguagem falada, no desenvolvimento cognitivo e auto-cuidados 

(Klin, 2006). Considerando estas características, a pesquisa aqui apresentada, buscou explorar 

as potencialidades do sujeito com a síndrome de asperger, por meio de atividades de cunho 
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lúdico utilizando a linguagem de programação Scratch, como também atividades retiradas de 

sua comunidade ativa na internet, onde os alunos podem compartilhar seus projetos e interagir 

e aprender com projetos construídos por outros usuários. A Figura 02 ilustra o site do Scratch: 

 

Figura 1 

Scratch   

Em sua teoria, Papert (1986) tem como principio basilar a criação de ambientes ativos de 

aprendizagem que possibilitem ao aluno construir teorias e desenvolver ideias.  Neste sentido, 

encontrar softwares que atendam demandas como: estimular o raciocínio lógico, a autonomia, 

dentre outras particularidades, demandou um período intenso de pesquisa. Nesta perspectiva, o 

Scratch, mostrou-se uma excelente fonte de aprendizagem visto que não se restringi a uma linha 

de pesquisa e/ou abordagem, podendo ser utilizado das mais variadas formas, nas mais variadas 

disciplinas.  

O Scratch é uma linguagem gráfica de programação criada no Media Lab. do Instituto de 

Tecnologia de Massachusetts, inspirada nas linguagens Logo e Squeak, o Scratch, tem como 

diferencial: interface amigável, a facilidade de percepção e manuseio (SCRATCH, 2015). 

Disponibilizado gratuitamente em 15 de maio de 2007, seu principal objetivo é auxiliar na 

aprendizagem de conceitos introdutórios de matemática e computação, estimulando o 

raciocínio sistemático, o trabalho colaborativo e o pensamento criativo. (SCRATCH, 2015).   

O Scratch apresenta três aeras: 1. Paleta de funções, 2. Campo de código e 3. Cenário de 

execução do programa como pode notar na figura 01. 
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Figura 51 

 

O Ambiente Scratch é formado por um palco e por diferentes objetos. O cenário de 

execução do programa é um plano de fundo estático onde os objetos executam as ações 

estabelecidas. 

Para que os objetos realizem ações o usuário deve associa-los aos objetos, imagens, sons 

e variáveis que podem ser manipulados por meio de diferentes comandos. Para utilizar 

comandos do Scratch o usuário precisa apenas arrastar e soltar os blocos no espaço destinado a 

eles, onde, atrelados, formam uma sequencia. A arquitetura dos blocos assemelha-se a um 

quebra-cabeça e permite que estes se encaixem de uma única forma, descartando erros no 

processo de construção dos períodos.  Desse modo, quando combinados os blocos formam 

programas que sempre vão estar sintaticamente corretos. Neste sentido, os usuários se atentam 

apenas na criação de seus projetos. (Malan e Leitner, 2007). 

 

Procedimentos 

Segundo a visão construcionista de Papert (1986 e 1994) o aluno, utilizar o computador 

em suas construções mentais interligando o concreto e o abstrato por meio de um processo 

interativo que favorece a construção do conhecimento. Neste sentido a observação do 

desempenho do sujeito aconteceu em momentos distintos. Cada abordagem teve duração de 60 

minutos, durante 3 dias semanais. É Válido salientar que os pais estavam cientes das condições 

da pesquisa, fornecendo autorização para efetivação da mesma. Inicialmente o software foi 

apresentado de uma forma lúdica, sem mencionar a lógica de programação, em seguida o sujeito 
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foi instruído a investigar o software e a partir deste momento o pesquisador passou a observar 

a adequação do sujeito ao ambiente. Em determinados momentos o pesquisador começou a 

interferir,comentando,sugerindo e estimulando a sujeito a interagir com a ferramenta. Após 

estar familiarizada com o Scratch, atividades programadas foram adicionadas as abordagens. 

As atividades seguiam padrões do todo momento o sujeito foi estimulado a desenvolver sua 

criticidade quando confrontado com problema de cunho lógico, que deveriam ser solucionados 

segundo funcionalidades do Scratch. A todo o momento o desempenho do sujeito foi analisado, 

a partir de suas particularidades, enquanto portador da síndrome de Asperguer. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O Scratch enquanto linguagem de programação derivada da linguagem Logo, proposta por 

Papert (1986) tem como intuito proporcionar ao aluno, através de um ambiente de programação 

visual, multimídia e interativo, a construção do seu próprio aprendizado, que ocorre através do 

ciclo: imaginar, criar, praticar, compartilhar, refletir – e então se inicia o ciclo novamente 

(RESNICK, 2007). Neste sentido, a atividade buscou trabalhar de forma intuitiva conceitos de 

estrutura condicional, áudio e visuais, operadores lógicos e relacionais atrelando o Scratch a 

metodologias ativas, que visam estimular o processo de aprendizagem. Incentivando o aluno a 

examinar e solucionar desafios, promovendo o seu próprio desenvolvimento. (BERBEL, 2011). 

A proposta da intervenção não foi ensinar a programar, mas usar a programação, como uma 

ferramenta que auxilie no processo de construção do conhecimento e desenvolvimento das 

potencialidades do sujeito, utilizando elementos do cotidiano do aluno que apesar de não 

possuir conhecimentos prévios da ferramenta, conseguiu criar animações, modificar cenários e 

objetos. De modo geral, podemos dizer que a atividade foi muito proveitosa, o aluno mostrou-

se envolvido, participativo e disposto a aprender e investigar as funcionalidades da ferramenta, 
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tentando construir, sem intervenções do professor algumas animações. A seguir, mostraremos 

os resultados de algumas atividades realizadas pelo sujeito. 

 

 

 

 

CONCLUSÕES 

 Esse trabalho relatou uma experiência de utilização da ferramenta Scratch como suporte 

ao ensino introdutório de programação com um sujeito do 5º ano do ensino fundamental, 

portador da síndrome do Asperger. A aprendizagem foi alicerçada na metodologia ativa de 

aprendizagem, mesclando o ambiente lúdico com desafios e jogos relacionados ao tema. O 

aluno foi sem dúvida protagonista do seu processo de aprendizagem, seu interesse pela 

ferramenta Scratch foi notório. Esta interação lhe trouxe ganhos significativos, no 

desenvolvimento das atividades, mostrando se capaz de planejar, resolver problemas, investigar 

e criar projetos. E no ambiente escolar, aumentando sua participação nas aulas, realização de 

tarefas e interação com seus colegas de classe.  

 

Figura 52: Produção realizada durante as intervenções, utilizando estrutura condicional 

“Se Então”. 
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Figura 3: Atividade realizada durante as intervenções. Continuação do Quiz. 

 

É válido salientar que este trabalho continuará sendo realizado, tendo como próximo 

passo a realização desta atividade com portadores da síndrome de Asperger, estudantes da 

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais. Espera-se que os alunos que farão parte dessa 

nova fase do projeto, obtenham ganhos semelhantes ou melhores que os explanados neste 

artigo. Por fim, foi sem dúvida gratificante despertar o interesse do aluno pela programação, 

através da ferramenta lúdica Scratch.  
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RESUMO: As pesquisas em ensino da Física têm mostrado que a Física quando abordada de 

forma tradicional não aguça, em muitos estudantes o interesse pela disciplina. Dessa forma, 

faz-se necessário que os professores dessa ciência, busquem métodos alternativos de ensino e 

aprendizagem na tentativa de resgatar o interesse dos estudantes, bem como desenvolver novas 

práticas de ensino e aprendizagem em ambientes diferenciados. A pesquisa apresentada associa 

o ensino e aprendizagem da física por meio do uso software educativa modellus, dentro de uma 

perspectiva da teoria da aprendizagem significativa, tendo como meta verificar o quanto uma 

abordagem diferenciada pode melhorar o desempenho e o interesse dos estudantes pesquisados. 

Os resultados mostraram que houve um melhor desempenho dos estudantes que utilizaram a 

ferramenta computacional durante a prática da pesquisa em comparação àquele que não fizeram 

uso do software modellus. A pesquisa mostrou uma alternativa ao ensino tradicional da Física 

em ambientes escolares que detenham laboratórios de informática. 

   

Palavras–chave: ensino, física, informática modellus, software.   

 

 

THE COMPUTER LAB USE IN PHYSICAL EDUCATION 
 

ABSTRACT: Research in teaching physics have shown that physics when approached 

traditionally not hones in many students interest in the discipline. Thus, it is necessary that 

teachers of this science, seek alternative teaching and learning methods in an attempt to 

rescue the interests of students and to develop new ways of teaching and learning in different 

environments. The research presented combines the teaching and learning of physics through 

the use Modellus educational software, within a perspective of the theory of meaningful 

learning, aiming to verify how much a differentiated approach can improve the performance 

and the interest of students surveyed. The results showed a better performance of the 

students who used the computer tool for the practice of research in comparison to that which 

did not use Modellus software. Research has shown an alternative to traditional teaching of 

physics in school environments that hold computer labs. 

 

KEYWORDS: teaching, physics, Modellus computer, software 

 

 

INTRODUÇÃO 

 O ensino e aprendizagem são termos constantemente debatidos dentro e fora dos 

ambientes escolares, tem-se discutido as possibilidades de ter um ensino pautado nos interesses 
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dos estudantes, bem como interliga-los aos conhecimentos científicos necessários a sua 

formação escolar.  

 Uma abordagem e/ou método de ensino e aprendizagem pode contribuir para a formação 

da compreensão de conceitos abstratos inseridos em disciplinas como a Física, química e 

matemática. Dessa forma, o uso de ferramentas computacionais acarreta a possibilidade de uso 

de software educacional como ferramenta interconectora do estudante ao ensino e 

aprendizagem de disciplinas das ciências exatas. Tarouco et al. (2003 p. 1) afirmam que “a 

tecnologia de informática e comunicação atualmente permite criar material didático usando 

multimídia e interatividade que tornam mais efetivos os ambientes de ensino-aprendizagem 

apoiados nas TIC”. 

 Neste contexto, o estudo aqui apresentado aborda o uso do software educativo modellus 

no ensino da Física como forma de despertar o interesse dos estudantes para o ensino e 

aprendizagem, haja vista ter-se percebido o descompasso dado pelos estudantes de uma turma 

do ensino médio técnico integrado em informática do Instituto federal do Amapá Campus 

Laranjal do Jari/AP, em cinemática escalar. A opção por esse software ocorreu pelo mesmo não 

precisar de conhecimentos apurados de informática para empreender suas potencialidades. Para 

Veit e Teodoro (2002, p. 1) o software Modellus foi concebido especialmente para modelagem 

em Ciências Físicas e Matemática sob uma visão de ensino que enfatiza, no processo de 

aprendizagem, a exploração e a criação de múltiplas representações de fenômenos físicos e de 

objetos matemáticos. De acordo Araujo et al. (2004, p. 181), o Modellus “possui uma interface 

gráfica intuitiva, o que vem a facilitar a interação dos estudantes” 

 O trabalho tem focalizou o uso da ferramenta computacional modellus como elemento 

de verificação das possíveis contribuições para uma aprendizagem significativa de conceitos 

relacionados à cinemática escalar. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 Esta pesquisa foi realizada no ano de 2014 e teve uma abordagem quali-quantitativa. 

Participaram da pesquisa quarenta estudantes do 1º ano do ensino técnico integrado ao ensino 

médio em informática dividido em dois grupos um denominado grupo experimental e o outro 

grupo de controle.  

A pesquisa foi feita de forma paralela nos dois grupos, com os estudantes do grupo de 

controle submentidos a abordagem dos conteúdos da cinemática escalar de forma teórica sem 

o auxilio do software.  Já os estudantes do grupo experimental tiveram a interversão com o uso 

do software modellus. 
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A Figura 1 mostra a interface da simulação utilizada na exploração de conceitos da 

cinemática escalar no grupo experimental. Nela as grandezas Físicas tradicionais abordadas no 

ensino da cinemática são exploradas por meio de estudos de tabelas e gráficos de movimentos 

dos objetos observados.   

 
Figura 1- Ilustração da simulação utilizada no grupo experimental desenvolvido durante a 

prática no software modellus. 

 

 Esta pesquisa foi realizada no ano de 2014 e teve uma abordagem quali-quantitativa. 

Participaram da pesquisa quarenta estudantes do 1º ano do ensino técnico integrado ao ensino 

médio em informática dividido em dois grupos um denominado grupo experimental e o outro 

grupo de controle.  

A pesquisa foi feita de forma paralela nos dois grupos, com os estudantes do grupo de 

controle submentidos a abordagem dos conteúdos da cinemática escalar de forma teórica sem 

o auxilio do software.  Já os estudantes do grupo experimental tiveram a interversão com o uso 

do software modellus. 

A Figura 1 mostra a interface da simulação utilizada na exploração de conceitos da 

cinemática escalar no grupo experimental. Nela as grandezas Físicas tradicionais abordadas no 

ensino da cinemática são exploradas por meio de estudos de tabelas e gráficos de movimentos 

dos objetos observados. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 O pré-teste e pós-teste utilizado na intervenção em ambos os grupos foram composto 

por 18 questões discursivas, as quais abordaram conteúdos clássicos da cinemática, a saber: 

Referencial inercial, Repouso, Trajetória, Deslocamento, Distância percorrida, Velocidade 

Escalar Média e Movimento Uniforme. As questões foram retiradas da obra, intitulada Física 
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Aula por Aula: Mecânica, publicada em 2010, pela editora FTD, as mesmas foram adaptadas à 

pesquisa. Para garantir o anonimato utilizou-se código para apresentar as expressões dos estudantes 

durante a prática com o software modellus. 

Os dados coletados na pesquisa estão pautados no levantamento estatístico feito no software 

BioEsta 5.0. Portanto as notas dos estudantes nos testes foram feitas comparativos de desempenho 

em termos percentuais (TABELA1), bem como o uso do teste t de Student48 nos dados coletados. 

Tabela1.  Comparativo percentual de desempenos do grupo controle e experimental no pré e pós-

teste.  

 Pré-teste Pós-teste Pré e Pós-teste Pré e Pós-teste 

GRUPOS 

Nota 

média 

pré-teste 

Acertos 

no pré-

teste 

Nota 

média 

pós-

teste 

Acertos 

no pós-

teste 

Média nos 

instrumentos 

Aproveitament

o nos 

instrumentos 

Experimental 2.032 41% 3.237 65% 2.634 53% 

Controle 1.526 31% 2.512 50% 2.019 40% 

Fonte: Dados da pesquisa, 2014.  

Na tabela 1 notam-se o aproveitamento dos grupos nos instrumentos em termos percentuais. 

Nela destaco a elevação dos acertos em termos percentuais em ambos os grupos no pós-teste em 

relação ao pré-teste. Porém, o grupo experimental obteve um desempenho melhor (13%) de 

aproveitamento em relação do grupo controle. 

O teste t de Student mostrou diferenças significativas entre os grupos da pesquisa no pós-

teste após a prática, em relação ao desempenho no pré-teste antes da intervenção. Assim, as 

hipóteses levantadas foram:  

(H0) Há diferenças significativas no desempenho do grupo experimental em relação ao 

grupo controle no pós-teste.  

(Ha) Não há diferenças significativas no desempenho do grupo experimental em relação ao 

grupo controle no pós-teste. 

Executando o teste t nos dados ficou evidente que houve diferença de desempenho entre os 

grupos da pesquisa, pois o valor de t foi de (2.0925) que é altamente significativo para um p-valor 

de (0,043).  Assim se aceita a hipótese (H0) e rejeita-se a alternativa (Ha). 

Foi notada a satisfação dos estudantes em explorar a Física por meio de uma ferramenta 

computacional, mostrando uma perspectiva positiva para a sua utilização nos conteúdos associado 

                                                           
48 De acordo com Ayres et al. (2007, p. 349) esse testes é “paramétricos para uma amostra ou duas amostras 

pareadas ou duas amostras independentes, baseados no modelo de distribuição de Student e geralmente efetuados 

quando se desconhece as variâncias paramétricas.”. O teste t Student é utilizado para comparar duas amostras de 

um grupo de que são independentes entre si, onde o p-valor tem nível entre p ≤ 0,05 e p ≥ 0,01 para análise 

significativa. Já o valor de t calculado para as duas médias amostrais − X1 e X 2 – em um nível de decisão de 

alfa=0.05.   
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à cinemática escalar. Esses fatos foram notados nas opiniões dos estudantes do grupo experimental 

que fez uso da ferramenta.  

Quadro 1 – Opiniões dos estudantes do grupo experimental após a prática no qual fizeram uso 

no software modellus. 

Alunos Relatos dos alunos 

Ae1 

- A aula no computador foi bem interessante, aprendi sozinho o assunto utilizando 

a imagem.  

- Eu achei bem legal a atividade, facilitou o entendimento até porque quando o 

professor explicou o programa fica fácil de aprender com ele.  

- A atividade foi fácil, entendi o procedimento e fiz na “maior”.  

Ae2 

- O software modellus facilitou muito não tive dificuldade. Ela parecia difícil no 

início, mas o programa ajudou a entender tudo.  

- Esse novo software é muito bom para resolver os problemas basta ver as 

respostas no gráfico e tabela. Pude mudar valores e observar o que acontecia.  

Ae3 

- Aprendi que o deslocamento da variação de duas e a distância é quanto a pessoa 

efetivamente andou.  

Trabalhar com o programa tudo ficou mais fácil de ver e perceber situações dos 

problemas então fiz atividade sem muitas dificuldades.  
Fonte. Dados da pesquisa, 2014. 

Nesse contexto, Juca (2006, p. 3) defende que:  

A qualidade de um software educativo está relacionada com a capacidade que o 

computador, como mediador didático, tem de obter satisfação e êxito dos alunos na 

aprendizagem de um conteúdo ou habilidade. [...], seu desenvolvimento 

fundamentado em uma teoria de aprendizagem, a capacidade para que o aluno 

construa o conhecimento sobre determinado assunto, o poder de interação entre aluno 

e programa mediado pelo professor e a facilidade de atualização dos conteúdos.   

Nesse sentido, o software educativo Modellus estabeleceu habilidades que alocam o 

computador como instrumento facilitador do ensino e aprendizado juntamente com a 

participação do professor nesse procedimento, pois permitiu a construção do conhecimento por 

meio da interação aos alunos submetidos ao tratamento da pesquisa.  

CONCLUSÕES 

 A pesquisa mostrou uma alternativa ao ensino tradicional da Física em ambientes 

escolares que detenham laboratórios de informática. O software modellus apresentou-se 

potencialmente significativos para os estudantes submetidos à intervenção com a ferramenta. 

Os resultados mostraram o efeito positivo do uso de laboratórios de informática no ensino da 

cinemática, bem como possibilitou o desenvolvimento de uma prática pedagógica diferenciada 

do tradicional quadro negro. Nesse contexto, faz-se necessário aprofundar a pesquisa do uso de 

laboratórios de informática em outros conteúdos do ensino da Física.    
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RESUMO: É notável no ensino médio a dificuldade que se tem em aprender física, o que é 

comum para a maioria dos estudantes tendo em vista a falta de aplicação e/ou análise prática 

dos conteúdos no cotidiano. Este trabalho traz como objetivo analisar como o uso de softwares 

educativos pode contribuir para o aprendizado da cinemática no ensino médio. A pesquisa 

consiste na ideia de propor uma didática voltada para o uso de simulações por meio da 

modelagem matemática computacional. Para isso utilizando o programa Modellus X a fim de 

atrair o interesse de estudantes do ensino médio. A pesquisa, bem como a fase experimental do 

trabalho foram aplicados em duas escolas do município de Acaraú-CE - EEFM Tomaz Pompeu 

de Souza Brasil e EEM Liceu de Acaraú Maria Alice Ramos Gomes. O trabalho contém a 

pretensão de mostrar aos estudantes que aprender física se torna bem mais interessante quando 

se estabelece relação entre o novo aprendizado e o que já se sabe, relacionando sempre os 

conceitos de física com a realidade no cotidiano dos próprios alunos. Este trabalho mostra 

diferenças consideráveis entre o modelo de ensino já utilizado pela maioria dos professores de 

física do ensino médio e o modelo proposto com a utilização da informática como ferramenta 

útil para o aprendizado. 

Palavras–chave: FÍSICA, CINEMÁTICA, DIDÁTICA, SIMULAÇÃO, MODELLUS 

 

THE USE OF MATHEMATICAL COMPUTER MODELS APPLIED TO TEACH 

MECHANICS AT ACARAÚ-CE MUNICIPAL SCHOOLS 
 

ABSTRACT: It is remarkable in high school, the difficulty in learning physics that is common to 

most students due to lack of practical application and analysis of the contents in daily life. This 

article aims to analyze how the use of educational software can contribute to the learning of 

kinematics in high school. The research consists of proposing a teaching method focused on the use 

of visual simulations through computational mathematical modeling, using the software Modellus 

X in order to attract the interest of high school students. The research, as well as the 

experimental phase were applied in two schools from Acaraú-CE - EEFM Tomaz Pompeu de 

Souza Brazil and EEM Liceu Acaraú Alice Maria Gomes Ramos. The work contains the intention 

of showing students that learning physics becomes much more interesting when a  connection 

between the new learning and what they already know is established, always linking physics 

concepts to reality in the daily lives of the students. This work shows considerable differences 

between the teaching model already used by most high school physics teachers and the model 

with the use of computer modeling as a useful learning tool. 

KEYWORDS: PHYSICS, KINEMATICS, DIDACTIC, SIMULATION, MODELLUS 
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INTRODUÇÃO 

É notável no ensino médio a dificuldade que se tem em aprender física. Tal dificuldade 

está relacionada à forma como a disciplina é ministrada. A capacidade de aprender física, 

porém, pode assumir um caminho bem mais plano com a utilização de softwares ilustrativos 

que mostram em vídeo simulações envolvendo mecânica, proporcionando melhor 

compreensão dos conceitos. O aprendizado se torna concreto quando são considerados os 

conhecimentos que o aluno já possui, pois através da relação com novos conceitos, ele é 

estimulado a construir significados próprios. Ao contrário disso, a aprendizagem se torna 

mecânica ou simplesmente uma atividade repetitiva. Ausubel, Novak e Hanesian (1983) 

afirmam que “o fator mais importante que influi na aprendizagem é aquilo que o aluno já 

sabe. Isto deve ser averiguado e o ensino deve depender desses dados”. 

De acordo com Laranjeiras (1994), o uso apenas do material didático escrito tem 

contribuído para que as aulas de cinemática, por exemplo, resumam-se somente à utilização 

de fórmulas, leis, equações e gráficos, que são apresentados aos alunos muitas vezes sem 

significado induzindo-os à memorização e à repetição, numa aprendizagem mecânica. Dias 

(2001) e Peduzzi (2001) afirmam que, diante da realidade observada ante a maneira como a 

física tem sido ministrada no ensino médio, nota-se que a mesma tem se transformado numa 

disciplina de matemática aplicada. 

Por outro lado, a expansão e aperfeiçoamento da tecnologia na área da informática tem 

se mostrado como um avanço para muitos aspectos do desenvolvimento de uma sociedade e 

pode contribuir também para a educação. Com a disponibilidade desses programas 

computacionais educativos, é possível criar uma nova metodologia de ensino oferecendo aos 

alunos simulações visuais. Este recurso pode ser usado, por exemplo, para ilustrar os 

movimentos característicos da cinemática. Daí torna-se possível a percepção de que o estudo 

da física pode sim sofrer modificações promissoras no ensino médio. Pesquisas feitas 

mostram: 

“Além do interesse natural despertado pelo uso de 

microcomputadores, os resultados sugerem que a aplicação de atividades de 

modelagem exerce uma influência positiva na predisposição do indivíduo 

para aprender Física. Isto ocorre na medida em que a relevância de 

determinadas relações matemáticas e conceitos é percebida pelo o aluno 
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durante o processo de interação com os modelos conceituais...” (ARAÚJO, 

2002 p.50-51) 

Pretende-se que o saber físico seja o mais exato possível da realidade através de fatos 

observados ou experimentados. Bassanezi (1994) afirma que“os modelos matemáticos em 

Física apresentam um conjunto de símbolos e relações matemáticas que expressam e 

interpretam uma ou mais hipóteses de maneira quantitativa de uma situação próxima da 

realidade.” 

Este trabalho traz como principais objetivos mostrar que aprender física se torna bem 

mais interessante quando se estabelece relação entre o novo aprendizado e o que já se sabe; 

relacionar os conceitos de física com a realidade no cotidiano dos próprios alunos; verificar 

diferenças entre a metodologia já utilizada pelos professores de física e o modelo proposto com 

a utilização de softwares educativos e analisar como este recurso tecnológico pode contribuir 

para o aprendizado da cinemática no ensino médio. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Foi realizada uma pesquisa quantitativa dividida em dois momentos distintos. A mesma 

foi aplicada em duas turmas de ensino médio de duas escolas situadas no município de Acaraú 

– Escola de Ensino Fundamental e Médio Tomaz Pompeu de Souza Brasil e a Escola de Ensino 

Médio Liceu de Acaraú Maria Alice Ramos Gomes. Num primeiro momento foi passado um 

questionário contendo três perguntas (veja o Apêndice A) para obtermos dados sobre o 

conhecimento prévio dos estudantes a respeito de alguns conceitos de cinemática, bem como 

sua opinião com relação à falha no modelo de ensino atual e sobre a importância da 

cinemática no seu cotidiano. Depois foi ministrada uma aula nas duas turmas sobre mecânica 

abrangendo as equações próprias da cinemática. 

Na turma de primeiro ano da EEM Liceu de Acaraú Maria Alice Ramos Gomes, que 

continha 21 alunos, a aula foi ministrada sem o uso da simulação. Após a mesma, foi aplicado 

um questionário contendo perguntas teóricas sobre conceitos explicados a fim de tirarmos 

conclusões sobre como o conteúdo foi absorvido sem a ajuda da simulação. 

Na turma de primeiro ano da EEFM Tomaz Pompeu de Souza Brasil, fizemos uso da 

modelagem matemática computacional simulando os respectivos fenômenos. Para isso 

utilizamos o programa Modellus X versão 0.4.05 (Veja a interface do programa na Figura 1). 

Trata-se de um software gratuito criado em 2005 por Vitor Duarte Teodoro e desenvolvido 

com a colaboração de João Paulo Duque Vieira e Felipe Clérigo na Faculdade de Ciências e 
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Tecnologia da Universidade de Nova Lisboa em Portugal. O programa é capaz de converter 

modelos matemáticos em simulações de um fenômeno real. Nele inserimos as fórmulas que 

regem, por exemplo, um movimento retilíneo e logo o programa reconhece a descrição 

matemática do movimento mostrando a animação correspondente ao mesmo. 

No ambiente virtual foi mostrada uma partícula se movendo ao longo de uma reta com 

velocidade constante (Figura 1), caracterizando um movimento retilíneo uniforme (MRU) e 

com velocidade variando com o tempo a partir de uma aceleração dada (Figura 2), 

caracterizando um movimento retilíneo uniformemente variado (MRUV). 

 

 

Figura 153 - Ilustração de um carro em movimento retilíneo uniforme (MRU). IFCE, 2014. 

 

 
Figura 2 - Ilustração de uma bola de futebol em movimento retilíneo uniformemente 

variado (MRUV). IFCE, 2014. 

 

Explicamos como funciona o ambiente ilustrativo do software ao mesmo tempo em que 

inserimos a lei física correspondente ao movimento a ser simulado, aplicando do campo 

“parâmetros” diferentes dados numéricos para posição, velocidade, aceleração e tempo. Ao 
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final da aula, foi passado o mesmo questionário aplicado à outra turma (Veja o Apêndice B), e 

ainda um terceiro (Apêndice C) com perguntas sobre a opinião dos alunos a respeito desta 

metodologia utilizada. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Após a apuração dos resultados foi feita uma comparação entre as respostas obtidas 

dos questionários aplicados às respectivas turmas evidenciando-se as diferenças entre as 

metodologias utilizadas. Os gráficos abaixo mostram as devidas distinções. 

Para a turma de primeiro ano da EEM Liceu de Acaraú Maria Alice Ramos Gomes, 

seguem os gráficos 1 e 2, os quais contêm dados correspondentes às respostas obtidas dos 

questionários dos apêndices A e B, respectivamente: 

A Figura 3 mostra que quase 50% dos alunos avaliados consideram que a maior 

dificuldade do estudo da física está relacionada à falta de aplicações práticas e a maior parte 

da turma acha importante o estudo da cinemática no seu dia-a-dia. Por outro lado dos 8 alunos 

que responderam a questão 3 não foram obtidas respostas satisfatórias, ficando evidente a 

carência de conhecimento prévio dos estudantes a respeito do conteúdo a ser estudado: 

 

 

Figura 3 - Dados referentes às respostas do questionário 1 (Apêndice A). IFCE, 2014. 

 

Na Figura 4 nota-se que após a aula utilizando metodologia convencional (sem o uso do 

computador), do total de respostas, foram obtidos percentuais de cerca de 50% de acertos e 

50% de erros. Das três questões, apenas a segunda contou com a maioria de respostas 

corretas: 

 

Questão 1 Questão 2 Questão 3

Sim 10 16

Não 11 5

Acertos

Erros 8

1
0 1
6

1
1

5 8
QUESTIONÁRIO 1

Sim Não Acertos Erros
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Figura 4 - Dados referentes às respostas do questionário 2 (Apêndice B). IFCE, 2014. 

 

Para a turma de primeiro ano da EEFM Tomaz Pompeu de Souza Brasil, seguem os 

gráficos 3, 4 e 5, os quais contêm dados correspondentes às respostas obtidas dos 

questionários dos apêndices A, B e C, respectivamente: 

A Figura 5 mostra que quase 90% dos alunos avaliados consideram que a maior 

dificuldade do estudo da física está relacionada à falta de aplicações práticas e toda a turma 

acha importante o estudo da cinemática no seu dia-a-dia. Por outro lado da maior parte da 

turma não foram obtidas respostas satisfatórias para a questão 3, tornando-se evidente a 

carência de conhecimento prévio dos estudantes a respeito do conteúdo a ser estudado: 

 

 
Figura 5 - Dados referentes às respostas do questionário 1 (Apêndice A). IFCE, 2014. 

 

Na Figura 6 percebe-se que após a aula utilizando a metodologia proposta (com o uso 

do computador), do total de respostas, foram obtidos percentuais de cerca de 68% de acertos 

Questão 1 Questão 2 Questão 3

Acertos 8 18 5

Erros 13 3 16

8

1
8

5

1
3

3

1
6

QUESTIONÁRIO 2

Acertos Erros

Questão 1 Questão 2 Questão 3

Sim 32 36

Não 4

Acertos 8

Erros 28

3
2 3
6

4 8

2
8

QUESTIONÁRIO 1

Sim Não Acertos Erros
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e 32% de erros. Das três questões, duas (questões 1 e 2) contaram com a maioria de respostas 

corretas: 

 

 
Figura 6 - Dados referentes às respostas do questionário 2 (Apêndice B). IFCE, 2014. 

 

A Figura 7 expõe dados sobre a opinião da turma a respeito da nova didática, mostrando, 

em geral, que os estudantes se familiarizaram bem com o uso do software Modellus. 97% dos 

estudantes responderam “sim” nas questões 1 e 3, mostrando que a grande parte dos 

avaliados percebeu que o uso do programa apresentado (Modellus) ajudou na compreensão 

da cinemática e indicaria esta metodologia (com simulações) para outras escolas: 

 

 
Figura 7 - Dados referentes às respostas do questionário 3 (Apêndice C). IFCE, 2014. 

 

 

Questão 1 Questão 2 Questão 3

Acertos 22 25 12

Erros 13 10 23

2
2 2
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1
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CONCLUSÕES 

Este trabalho mostrou diferenças, não tão grandes, porém consideráveis, entre o 

modelo de ensino já utilizado pela maioria dos professores de física do ensino médio e o 

modelo proposto com a utilização da informática como ferramenta útil para o aprendizado. 

Considerando o que os estudantes já sabiam sobre cinemática, tornou-se possível ter 

um ponto de partida para a construção de uma aprendizagem significativa. A apresentação 

dos conceitos iniciou-se de onde os alunos fossem capazes de construir significados 

relacionando teoria à prática através da modelagem matemática computacional, neste caso, 

o software Modellus. 

Assim, o trabalho mostra a viabilidade do uso do computador em aulas de física, não só 

na parte de estudo da cinemática, mas abrangendo uma infinidade de conceitos próprios da 

disciplina. 
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RESUMO: Na chamada era da informação, os olhares estão voltados para as inovações em 

todos os setores da sociedade. Na educação existe a necessidade de inovar os processos de 

ensino, com o objetivo de promover alterações para estimular e desenvolver novas formas de 

ensino-aprendizagem, visando motivar o aluno na construção do conhecimento. Em relação ao 

processo de ensino-aprendizagem com o uso de softwares simuladores, o mesmo também 

depende de uma infraestrutura de laboratórios que proporcione ao aluno aulas práticas 

permitindo vivenciar experiências bem próximas da realidade de sua futura atuação 

profissional. Este estudo discute aspectos relacionados ao uso de softwares de simulação no 

processo de ensino e aprendizagem no Curso de Manutenção e Suporte em Informática no IFS 

Campus Itabaiana. 
Palavras–chave: aprendizagem, ensino, programas simuladores, softwares educativos 
 

THE USE SIMULATION SOFTWARE IN COURSE OF TECHNICIAN OF 

MAINTENANCE IN COMPUTER IN THE FEDERAL INSTITUTE OF SERGIPE (IFS) – 

CAMPUS ITABAIANA 
 

ABSTRACT: In the information age, the eyes are on innovations in all sectors of society. In 

education there is a need to innovate the teaching process, in order to promote changes to 

stimulate and develop new ways of teaching and learning, aiming to motivate the student in 

the construction of knowledge. Regarding the teaching-learning process with the use of 

simulation software, it also depends on a laboratory infrastructure that provides the student 

with practical classes allowing live very close experience of the reality of their future 

professional activities. This paper discusses issues related to the use of simulation software in 

the process of teaching and learning in Computer Maintenance and Support course at IFS 

Campus Itabaiana. 

KEYWORDS: learning, education, simulators programs, educational software 

 

INTRODUÇÃO 

Atualmente é cada vez mais evidente a importância da utilização dos softwares 

educacionais, seja para uso pessoal, acadêmico ou corporativo. Os softwares de simulação são 

ferramentas poderosas cada vez mais utilizadas no processo de ensino e aprendizagem. 



 

1444 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos         Ciências Exatas e da Terra 

Os softwares educativos ou educativos são programas de computador desenvolvidos 

especificamente visando a aprendizagem de determinado conteúdo, competência ou 

habilidade (PRIETO et al., 2005). Sua utilização facilita a aprendizagem através da interação, 

motivação e descoberta. Para Santos (1996), O software educativo é um instrumento/meio 

capaz de inserir o aluno no processo educativo, fazendo receber, de forma gradativa, mas 

contínua, informações sobre determinado conteúdo ou matéria. Trata-se, na verdade, de uma 

adaptação das máquinas de pensar/de ensinar. Seus objetivos podem ser o de melhorar o 

desempenho do aluno na aprendizagem de determinado conteúdo ou matéria, melhorar a 

relação professor-aluno, despertar o interesse e a motivação do aluno, proporcionar 

momentos de interação e de lazer/prazer. 

O processo de ensino e aprendizagem passa por um grande processo de renovação, não 

apenas em relação ao seu conteúdo, mas, sobretudo seus objetivos e de suas metodologias. 

A aprendizagem já não é entendida como processo de transmissão-recepção de informação, 

mas sim como processo de construção cognitiva que se favorece mediante a estimulação dos 

processos de investigação dos alunos. Os programas inseridos nos softwares de simulação 

envolvem a criação de modelos dinâmicos e simplificados do mundo real, permitindo 

exploração de processos reais ou fictícios e os conduzindo a uma situação real de 

aprendizagem (BUENO, 2011). O computador é transformado numa espécie de laboratório 

artificial. (SANDHOLTZ, 1997, p. 107). 

O principal objetivo deste trabalho foi investigar o uso de softwares de simulação no 

processo de ensino e aprendizagem no Curso Técnico de Manutenção e Suporte em 

Informática (MSI) no Instituo Federal de Sergipe (IFS), Campus Itabaiana.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Para o referido estudo foi empregada a pesquisa exploratória. Para Lira (2014), sua 

finalidade é desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e ideias, visando à formulação de 

problemas mais precisos para estudos posteriores.  

Foram utilizadas as estratégias (procedimentos técnicos): (i) Pesquisa bibliográfica e (ii) 

Pesquisa de campo. Na revisão da literatura, foram pesquisados artigos relacionados a 

softwares educativos para entender o que é e o que significa, bem como softwares de 

simulação para conhecer melhor o objeto de estudo. O IFS, Campus Itabaiana foi o campo de 

pesquisa. 
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Quanto a abordagem foi utilizada a pesquisa quantitativa, com a aplicação de 

questionários para os professores que atuam no Curso Técnico de Nível Médio em 

Manutenção e Suporte em Informática, na modalidade subsequente, para a obtenção de 

dados primários. No questionário continham questões relacionadas a utilização de softwares 

de simulação e a importância destes no processo de ensino e aprendizagem.  

Quanto ao desenvolvimento no tempo a pesquisa foi executada de modo transversal. O 

tempo destinado à aplicação e os resultados obtidos com o questionário foram de 

aproximadamente 15 dias úteis. A aplicação dos questionários foi realizada na terceira semana 

de agosto de 2016. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A seguir são apresentados os resultados apurados na pesquisa de campo realizada com 

os 15 docentes que ministram disciplinas no Curso Técnico de Manutenção e Suporte em 

Informática do IFS, Campus Itabaiana, onde obteve-se um total de 14 professores 

participantes, representando importante parcela da população, constituindo deste modo uma 

amostra significativa e representativa.  

De acordo com os dados seguintes (Figura 1), verifica-se que, maioritariamente, os 

professores têm tempos que ministra disciplinas na área de informática compreendidos entre 

2 e 4 anos (42,9%). E dentre os docentes inquiridos (Figura 2), verifica-se que, 

maioritariamente, os professores estão ou estiveram sob a sua responsabilidade 3 disciplinas 

distintas no Curso de MSI (22%). 

 

 
Figura 1: Tempo que ministra disciplinas na 

área de informática. IFS, 2016. 

 
Figura 2: Quantidade de disciplinas distintas 

no Curso de MSI. IFS, 2016. 
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No gráfico abaixo (Figura 3), verifica-se que, a maior parte dos professores acreditam 

que a utilização de Software de simulação pode auxiliar no aprendizado na sala de aula 

(85,71%). 

 
Figura 3: Utilização de software de simulação pode auxiliar no 

aprendizado. IFS, 2016. 

 

 

De acordo com os dados seguintes (Figura 4), verifica-se que, maioritariamente, os 

professores utilizam Softwares de simulação de máquina virtuais, Oracle VM Virtualbox (50%) 

e VMware Player (29%).  

 

Figura 4: Utilização de Softwares de simulação no processo de ensino-

aprendizagem. IFS, 2016. 

 

 

De acordo com os dados seguintes (Figura 5), verifica-se que, maioria dos professores 

concordam plenamente que: (i) A instalação de software de simulação é geralmente fácil 

(43%) e (ii) O software de simulação oferece recursos que justificam sua utilização na sala de 

aula e/ou laboratório (71%). E dentre os docentes inquiridos, verifica-se que, 



 

1447 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos         Ciências Exatas e da Terra 

maioritariamente, os professores concordam parcialmente que: (i) O aluno encontra a sua 

disposição um vasto material sobre a utilização dos softwares de simulação na Internet (43%) 

e (ii) O sistema de ajuda ou “help” que acompanham os softwares de simulação é adequado, 

ou seja, realmente elucida as dúvidas do usuário (36%). 

 

 

Figura 5: Características técnicas dos Softwares de simulação. IFS, 2016. 

 

Logo abaixo na figura 6, analisa-se que um percentual elevado dos professores concorda 

plenamente em quase todas as afirmativas que: (i) São ferramentas que contribui de maneira 

significativa na elaboração de atividades práticas (57%). (ii) Os Softwares de simulação despertam o 

interesse do aluno pelo conteúdo das disciplinas (43%) concordam plenamente e (43%) concordam 

parcialmente. (iii) Os Softwares de simulação facilitam o aprendizado e desenvolvimento de novos 

conteúdos (64%). (iv) Os Softwares de simulação facilitam a realização das atividades práticas e dentro 

e fora das salas de aula (50%). (v) Os Softwares de simulação permitem desenvolver atividades em 

grupo de forma interativa (29%) concordam parcialmente e (29%) concordam plenamente. (vi) Tornam 

o aprendizado mais dinâmico, interessante e menos cansativo (57%). (vii) Os Softwares de simulação 

contribuem para o aluno aprender melhor o conteúdo (50%). (viii) Os Softwares de simulação 

permitem ampliação do conhecimento além do conteúdo teórico (57%). 
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Figura 6: Características pedagógicas dos Softwares de simulação. IFS, 2016. 

 

De acordo com os dados seguintes (Figura 7), conclui-se que, a maior parte dos 

professores combinam aulas expositivas (100%) com aulas práticas (86%) como técnicas de 

ensino em suas aulas. 

 

 

Figura 7. Técnicas de ensino que são empregadas em suas aulas. IFS, 2016. 

 

Na figura logo em seguida (Figura 8), nota-se que, todos os professores que ministram 

aulas no Curso Técnico de Manutenção e Suporte em Informática aplicam prova escrita, e que 
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a maior parte dos docentes utilizam mais de uma técnica de avaliação, destacando-se trabalho 

prático de implementação (71%) e trabalho teórico de pesquisa (64%).  

 

 

Figura 8: Técnicas de avaliação do aprendizado utilizadas em suas disciplinas. IFS, 2016. 

 

CONCLUSÕES 

Os softwares de simulação são utilizados por maiorias dos professores do curso de 

manutenção e suporte em informática do IFS Campus Itabaiana, durantes as aulas práticas, 

auxiliando no processo de ensino/aprendizagem, principalmente, em ambiente virtual. 

A maioria dos professores concordam plenamente ou parcialmente em questões 

relacionadas as características técnicas/pedagógicas dos softwares de simulação, argumentos 

favoráveis na utilização desta ferramenta didática. 

Conclui-se que os softwares de simulação utilizados no processo de 

ensino/aprendizagem, é uma maneira eficaz dos professores conduzirem as disciplinas em sala 

de aula, e induz ao aluno aprender de forma dinâmica. As aulas são mais práticas com 

perceptiva de maior atenção voltada para o software que estiver sendo utilizado no momento 

das aulas. 

Por fim, como trabalhos futuros, pretende-se pesquisar a utilização dos softwares de 

simulação nos demais cursos ofertados pelo IFS Campus Itabaiana e elaborar um catalogo dos 

softwares de simulação utilizados no Campus.  
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RESUMO: Durante o processo de ensino aprendizagem nos cursos técnicos do IFAM, na 

disciplina de Informática Básica, nota-se que grande parte dos alunos apresentam dificuldades 

em assimilar conceitos teóricos e que a prática no uso de computadores (desktop e laptop) é 

limitada, pois muitos dos alunos não têm acesso ao computador fora da sala de aula. Por outro 

lado, é crescente o número de alunos que fazem uso de dispositivos móveis. Diante desse 

contexto, este artigo apresenta um Objeto de Aprendizagem móbile como material de apoio ao 

processo de ensino aprendizagem da disciplina de Informática Básica. 

Palavras–chave: aplicativo educacional, m-learning, software educativo 

 

 

LEARNING OBJECT IN TEACHING BASIC COMPUTER 
 

ABSTRACT:During the process of teaching-learning Basic Computer in technical courses at 

IFAM, it has been noticed most of the students have difficults to assimilate basic theorical 

concepts and the use of computers (desktops and laptops) are limited because many of the 

students do not have access to computers outside the classroom. On the other hand, it is 

increasing the number of students who use mobile devices. In this context, this paper presents 

a mobile Learning Object as material to support the teaching-learning process of Basic 

Computer. 

KEYWORDS: educational app, m-learning, educational software 

 

INTRODUÇÃO 

Durante o processo de ensino aprendizagem nas disciplinas de Informática Básica no 

Instituto Federal do Amazonas (IFAM), nota-se que grande parte dos alunos apresentam 

dificuldades em assimilar conceitos teóricos e que a prática no uso de computadores é limitada, 

pois muitos dos alunos não têm acesso ao computador fora da sala de aula. 

Por outro lado, por meio de uma análise de perfil dos alunos, realizada no primeiro dia de 

aula pelos professores do IFAM das disciplinas de Informática Básica, contata-se que a maioria 

dos alunos possuem um aparelho de dispositivo móvel com o Android. O Android é um sistema 

operacional desenvolvido pela empresa Google e que possui mais um bilhão de usuários ativos 

por mês, segundo afirmou o CEO do Google, Sundar Pichai, em um evento realizado em 

setembro de 2015 (VICENTE, 2016). 

Diante desse contexto, e na tentativa de amenizar essas dificuldades identificadas, torna-

se imprescindível pensar em soluções para apoiar a aprendizagem, que minimizem esforço 
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(implementacional, por exemplo), favoreçam a reusabilidade e permitam adaptações a situações 

particulares, características possíveis de serem atendidas com a adoção de conceito de Objetos 

de Aprendizagem (OA).  

Não há um consenso na literatura sobre a definição de objetos de aprendizagem, segundo 

a IEEE (2002) OAs são qualquer entidade digital ou não digital que pode ser usada, reutilizada 

ou referenciada durante o uso de tecnologias que suportem o ensino. A  

Conforme Gomes (2005) e Guterres (2014) afirmam, não existe consenso na literatura 

sobre a definição de objetos de aprendizagem, contudo pode-se afirmar que OAs são materiais 

educacionais reutilizáveis em diferentes contextos, que permitem a interação individual do 

aluno com conteúdo e exercícios disponíveis em meio digital com o propósito de fixar um 

determinado conteúdo e/ou complementar uma situação de aprendizagem, e que podem ser 

combinados para formar outros OAs.  

Destarte, o presente trabalho apresenta o InfoIF, um objeto de aprendizagem móbile que 

tem como objetivo ser uma ferramenta de apoio ao processo de ensino aprendizagem nas 

disciplinas de Informática Básica. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

A primeira fase da pesquisa foi destinada ao estudo das principais tecnologias utilizadas 

e ferramentas necessárias para o desenvolvimento de um aplicativo Android. Também foram 

realizadas investigações de trabalhos correlacionados e objetos de aprendizagem e/ou 

aplicativos que poderiam ser utilizados no contexto de Informática Básica.  

Em seguida, foi realizada a etapa de levantamento de requisitos. Conforme Sommerville 

(2012), os requisitos de sistema descrevem os serviços fornecidos pelo software e suas 

restrições operacionais. Nessa etapa foram definidos os conteúdos que irão compor o InfoIF, 

suas funcionalidades, suas telas, características e estrutura. 

Na etapa seguinte, iniciou-se a construção de alguns objetos de aprendizagem que 

compõe o InfoIF, tais como: apostila, slides de apresentações e questionários. Esses objetos 

foram desenvolvidos utilizado a ferramenta Google Docs. O Google Docs (GOOGLE DOCS, 

2016), desenvolvido pela empresa Google, é um pacote de ferramentas gratuita, compatíveis 

com as suítes de aplicativos para escritório Microsoft Office e o Open Office, composto de: 

editor de textos; editor de planilhas; editor de apresentações; e editor de formulários. 
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Construído os objetos, iniciou-se a implementação do aplicativo no Mit App Inventor49. 

A escolha do Mit App Inventor se deu a partir do levantamento bibliográfico, realizado na 

primeira etapa do projeto, por ser uma ferramenta de código aberto, por poupar tempo dos 

programadores na fase de prototipagem e ser de fácil desenvolvimento. Conforme Gómez 

(2016) apresenta, o Mit App Inventor é originalmente criado pela Google, e atualmente mantida 

pelo Massachusetts Institute of Technology (MIT) que por meio de uma interface gráfica 

permite aos usuários arrastar e soltar objetos visuais para criar um aplicativo que pode ser 

executado em dispositivos Android. 

Por fim, foi realizado o processo de validação que é definido por Sommerville (2012), 

como um processo de engenharia de software utilizado para verificar se o sistema atende ao 

que foi especificado e compreende as funcionalidades esperadas pelos seus clientes e usuários. 

Os testes inicias foram realizados utilizando smartphones e tabletes de diferentes marcas 

(Samsung, Asus, Sony e Positivo) e sendo validado com os professores que ministram a 

disciplina de Informática Básica no campus. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A tela inicial do InfoIF apresenta os conteúdos comuns as ementas das disciplinas de 

Informática Básica do Instituto Federal do Amazonas e está estruturada como um menu, 

conforme Figura 1. Após escolhido o conteúdo a ser estudado, o aplicativo abre uma nova tela 

que apresenta as opções: vídeos, apostilas, slides e questionários. 

 
Figura 1. Tela Inicial do Aplicativo InfoIF. IFAM, 2016. 

                                                           
49 http://ai2.appinventor.mit.edu 
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Ao se clicar na opção de vídeos, uma nova tela é carregada onde apresenta uma lista de 

vídeos no Youtube concernentes ao conteúdo. Já quando se clica na opção apostilas, abre-se 

uma tela que exibe uma apostila armazenada no Google Docs. Na opção slides, optou-se por 

apresentar uma tela onde contenha os slides que são usados na sala de aula pelos professores. 

Esses slides de aulas foram, assim como as apostilas, armazenados na nuvem, na ferramenta do 

Google Apresentações. Por fim, o botão questionário ao ser clicado apresenta uma lista de 

questões de concurso público relativas ao assunto selecionado e ao que podem ser respondidas 

por meio de múltiplas escolhas e ao final, o aluno poderá visualizar quais questões acertou ou 

não. A tela apresentada em questões utilizou o objeto de aprendizagem Google Forms. 

Tanto o conteúdo da apostila, quanto slides e questionário, por serem armazenados no 

Google Docs, facilita ao professor a alteração e/ou atualização do conteúdo, pois este não 

precisa editar o conteúdo do aplicativo no Mit App Inventor, basta apenas logar na conta 

definida para acessar e alterar o conteúdo dos documentos na ferramenta Google Docs. 

 
Figura 2. Tela de opções de Objetos de Aprendizagem de um Conteúdo e a tela de 

Vídeo do conteúdo Evolução dos Computadores. IFAM, 2016. 
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Figura 3. Tela de apostila do conteúdo Word; Tela de Slide do conteúdo Evolução 

dos Computadores e tela de Questionário do conteúdo Internet. IFAM, 2016. 

   

CONCLUSÕES 

Este trabalho documentou a construção de um objeto de aprendizagem móvel, 

denominado de InfoIF, que tem como objetivo ser uma alternativa de minimizar as 

dificuldades de estudantes que cursam as disciplinas de Informática Básica e que em sua 

maioria não tem acesso a um computador fora da sala de aula. 

O aplicativo InfoIF ainda não foi disponibilizado na Google Play Store, que é a loja online 

de armazenamento e distribuição de aplicativos para Android, pois se encontra na fase de 

produção de vídeos aulas que irá compor o conteúdo do aplicativo. Pretende-se no próximo 

semestre disponibilizar o aplicativo, e realizar a validação do mesmo com aos alunos que 

cursam as disciplinas de Informática Básica.  

Pretende-se ainda, avaliar com os alunos quais objetos de aprendizagem que compõe o 

InfoIF (apostila, vídeos, questionários, slides) seria mais interessante que ficasse disponível off-

line, e avaliar do ponto de vista de configuração de hardware quais comprometeriam menos 

espaço em armazenamento.  
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RESUMO: A construção de sistemas de informação necessita de elaboração de projeto 

contendo etapas bem definidas e organizadas de forma que permita o adequado gerenciamento 

e consecução dos objetivos preestabelecidos. Neste contexto, lida-se com grande quantidade de 

informações manipuladas durante o andamento do projeto e que por meio de ferramentas 

computacionais é possível manter o controle informatizado de todos os seus aspectos 

relevantes. Diante disso, este trabalho objetiva apresentar uma solução informatizada para o 

gerenciamento de projetos de software com controle, organização e comunicação neste 

processo. Para isso, foram realizadas pesquisas bibliográfica, modelagem de dados e 

implementação do banco, bem como a produção do sistema, utilizando-se a tecnologia PHP e 

integração com a base de dados criada. A problemática supracitada culminou no 

desenvolvimento de uma plataforma web que propicia a gerência e organização de projetos de 

software, bem como de suas fases, integrantes e atividades relacionadas. 

Palavras–chave: gerência, histórias, online, sistema, tarefas 

 

ONMASTER - PLATFORM WEB SOFTWARE PROJECT MANAGEMENT APPLIED 

TO AGILE METHODOLOGIES 
 

ABSTRACT: The construction of information systems needs of project design with well defined 

stages and organized in order to allow proper management and achievement of pre-

established goals. In this context, dealing with large amount of information handled during 

the progress of the project and through computational tools is possible to maintain the 

computerized control of all material respects. Thus, this work presents a computerized 

solution for managing software projects with control, organization and communication in this 

process. For this, there were bibliographical research, data modeling and implementation of 

the bank as well as the production system, using PHP technology and integration with the 

database created. The aforementioned problems culminated in the development of a web 

platform that provides management and organization of software projects as well as their 

phases, members and related activities. 

KEYWORDS: management, stories, online, system, tasks 

 

INTRODUÇÃO 

Para PMI (2016), gerenciamento de projetos é definido como “[…] aplicação de 

conhecimentos, habilidades e técnicas para a execução de projetos de forma efetiva e eficaz”. 

Neste sentido, as pessoas envolvidas em tal processo terão a responsabilidade de detalhar, 

organizar e acompanhar o desenvolvimento de suas atividades. 
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Heldman (2015) afirma que o gerenciamento de projetos envolve uma série de atividades 

como planejar, colocar em ação o plano de gerenciamento de projetos, acompanhar o progresso 

e o desempenho, além de disponibilizar a identificação dos requisitos, definição dos objetivos, 

avaliação das restrições e apreciação das necessidades e expectativas das principais partes 

interessadas. Desta forma, é possível notar as diversas ações necessárias para gerenciar projetos 

e o quão complexa é essa atividade. 

Segundo Kerzner (2006), onde existe globalização, existe concorrência além de evolução 

tecnológica. Isso torna o gerenciamento de projetos necessário, eficiente e um dos grandes 

desafios do mercado atual. Optar por essa estratégia ocasiona um impacto positivo nos projetos 

desenvolvidos devido à organização, controle e auxílio na tomada de decisões que ela permite. 

Atualmente, vive-se num tempo de geração e fluxo acelerado de informação, 

intensificado pelo constante contato com a tecnologia da informação. Falbo (2005) afirma que 

“o desenvolvimento de software é uma atividade de crescente importância na sociedade 

contemporânea. A utilização de computadores nas mais diversas áreas do conhecimento 

humano tem gerado uma crescente demanda por soluções computadorizadas”. Por sua vez, 

Pressman (2011) diz que “o software [...] gerencia informações comerciais para aumentar a 

competitividade, fornece um portal para redes mundiais de informação (internet) e os meios 

para obter informação sob todas as suas formas”. 

Neste contexto, evidencia-se a necessidade de aliar o uso de soluções computacionais às 

atividades de gerenciamento de projetos para facilitar o controle das informações provenientes 

dos trabalhos desenvolvidos. Por conseguinte, percebe-se que as atividades realizadas num 

projeto necessitam de soluções tecnológicas para conduzir à organização e adequado 

gerenciamento do trabalho por parte da empresa responsável. Desta forma, ressalta-se a 

importância de ferramentas computacionais para gerenciar projetos, pois permitem um controle 

informatizado de todos os seus aspectos relevantes. 

Após a realização de pesquisas, verificou-se a existência de aplicações bem-sucedidos na 

área de gerenciamento de projetos. Um exemplo de grande relevância e popularidade foi o Artia 

– software online para gerenciamento de projetos na web. Com implantação rápida e de baixo 

custo, o Artia foi baseado em uma rede social corporativa e agrega funcionalidades de 

comunicação e colaboração em um software para organizar atividades pessoais e profissionais. 

(ARTIA, 2016). 

Existem ainda grandes nomes no mercado, como o Project Builder e o Microsoft Project. 

O primeiro é considerado o pioneiro em solução para gestão de projetos em língua portuguesa 

no Brasil, alinhado com práticas do PMI; já o último é uma ferramenta pertencenta a gigante 
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da informática e gerencia portfólios e projetos, possuindo uma 'linha do tempo' para 

visualização rápida das atividades, além de acesso a partir de dispositivos móveis. 

Prosseguindo com a pesquisa, encontrou-se a aplicação UpWave, antigo Symphonical, 

ferramenta paga que se apoia em princípios da metodologia XP. Nela, utiliza-se de pequenos 

blocos de anotações para representar as atividades do projeto gerenciado, possuindo um formato 

de mural com várias tarefas a serem feitas assemelhando-se a um mosaico. Além disso, é 

possível definir prioridade e responsáveis pelas demandas. 

Analisando os exemplos bem-sucedidos das ferramentas supracitadas conclui-se que a 

otimização dos processos para um bom andamento das rotinas agrega valor às empresas 

permitindo mais organização e produtividade em seu ambiente. 

Diante disso, procurou-se criar uma plataforma online que fornecesse os recursos 

elementares para gerência de projetos, mas que fosse direcionada para projetos de software, 

culminando na elaboração do onMaster – plataforma web de gerenciamento de projetos de 

software. Esta utiliza-se de princípios fundamentados na metodologia Extreme Programming – 

XP, que, para Desenvolvimentoagil (2016), é uma metodologia considerada um sucesso por 

ajudar a desenvolver sistemas de melhor qualidade, produzidos em menos tempo e de forma 

mais econômica que o habitual. Em vista disso, este artigo objetiva apresentar uma solução 

computacional para auxiliar no controle e acompanhamento de atividades desenvolvidas num 

projeto como também permitir a coordenação dos integrantes do empreendimento para obter 

resultados satisfatórios. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Para o desenvolvimento do sistema aqui descrito, com gestão dos processos envolvidos 

objetivando alcançar resultados de qualidade, foi aplicada uma metodologia organizada em 

fases elencadas na Figura 1. 
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Figura 54. Fluxograma baseado nas metodologias 

aplicadas no desenvolvimento da plataforma. IFPI, 

2016. 
 

Na primeira etapa, foram realizadas as pesquisas bibliográficas com objetivo de levantar 

o que já foi produzido sobre o tema, qual a relevância e quais os elementos que devem conter 

um sistema computacional de gerenciamento de projetos para permitir a realização desta 

atividade com eficiência e eficácia. A partir disso, foi possível analisar os principais predicados 

que um sistema com tal finalidade deveria conter, culminando na elaboração de um documento 

contendo as descobertas. 

A modelagem de dados resultou em um documento de visão que serviu para definir o que 

é o sistema, quais necessidade são atendidas por ele, além das funções e comportamentos 

definidos para cada tipo de usuário. Tal documento serviu para montar a base de dados para o 

sistema desenvolvido. Simultaneamente às etapas de modelagem e construção do banco de 

dados, foi desenvolvida a interface web do sistema com uso da linguagem PHP. Na sequência, 

prosseguiu-se com a realização de testes a fim de certificar-se de que o mesmo atendesse aos 

requisitos previamente descritos. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O sistema desenvolvido permite que o gerenciamento de projetos seja representado em 

etapas e sub-etapas. Ao cadastrar um projeto, o gerente pode adicionar os requisitos do software 

a ser construído, as denominadas Histórias, que, de acordo com Pressman (2011) “[...] 

descrevem o resultado, as características e funcionalidades requisitados para o software em 

desenvolvimento”. Desta maneira, uma história percorre um ciclo de desenvolvimento (previsto 

pelo gerente) até a respectiva finalização, quando deve apresentar o que foi solicitado 

inicialmente. 
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Na Figura 2, tem-se uma visão das funcionalidades do sistema. Nela, é possível visualizar 

quais histórias pertencem a determinado projeto previamente selecionado e o progresso dele 

através de escala de cores pré-definidas e que indicam o status de seu andamento. 

 

 

Figura 55.Tela da plataforma onMaster contendo as funcionalidade de gerenciamento 

das histórias. IFPI, 2016. 
 

Cada história é subdividida em uma ou mais tarefas, com definição de quais atividades 

específicas devem ser realizadas, seus respectivos responsáveis, além do tempo necessário para 

sua conclusão. Analogamente, cada tarefa trata-se de uma ‘pequena história’ e objetiva realizar 

ações mais especializadas e com menor abrangência e duração de tempo. Com essa disposição, 

é possível acompanhar o andamento de todas as tarefas, percebendo e contornando atrasos em 

sua execução. 

A plataforma onMaster possibilita ao gerente acompanhar o progresso de cada projeto e 

facilita a estimativa de tempo necessária para sua conclusão. Além disso, mantém os integrantes 

dos projetos de software cientes de suas respectivas responsabilidades, destacando quantas 

tarefas estão cadastradas, quais estão em andamento, finalizadas ou em atraso. Para isso, o 

sistema não só se utiliza de distinção por cores, que ajuda a destacar a situação em que cada 

história ou tarefa se encontra (dentro do prazo, no limite do prazo ou em atraso), mas também 

de suas respectivas classificações: “a fazer, fazendo e feito”, conforme observa-se na Figura 2.  

Consequentemente, com uma simples leitura gráfica, pode-se entender o atual status do projeto. 

A aplicação disponibiliza recurso para controle de usuários, que permite cadastrar, excluir 

e atualizar os dados de cada colaborador do projeto, além de restringir sua área de atuação e 

visualização, o que faz com que cada um deles tenha acesso apenas ao que é de sua competência. 
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Ao gerente é destinado o controle administrativo do projeto, o qual deve orientar os integrantes 

deste para a execução do empreendimento pleiteado. 

 

CONCLUSÕES 

As principais funcionalidades requisitadas para o onMaster encontram-se desenvolvidas 

e, durante os testes iniciais realizados, ele demonstrou atuar de acordo com a proposta dos 

métodos ágeis, com simples compreensão para o gerenciamento de projetos. Portanto, pode ser 

utilizado por empresas do ramo de software durante seus projetos. 

O processo de criação do referido sistema proporcionou aos seus desenvolvedores um 

vasto conhecimento, que os estimulou na procura de ideias de crescimento para o software, 

possibilitando a busca por maior evolução da aplicação. Desta maneira, algumas 

funcionalidades estão previstas para serem acrescentadas futuramente, entre as quais o 

acréscimo do recurso de chat e notificação de atividades por e-mail, que devem transformar o 

onMaster numa plataforma não só de interação, mas de colaboração online. 
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RESUMO: Buscando uma atividade pedagógica que envolva a cultura e a História dos Povos 

Africanos, pensou-se na aplicação de um jogo da família Mancalas, o Oware. Ao se relacionar 

a Cultura Africana à Matemática (Etnomatemática), tem-se a oportunidade de: resgatar 

identidade; criar motivação; desenvolver técnicas e habilidade de pensar de forma 

independente; colaborar na construção desta nova sociedade emergente e potencializar, dessa 

forma a aprendizagem ao ser apresentado suas contribuições através do recurso lúdico. As 

atividades foram aplicadas aos alunos do 8º ano do Ensino Fundamental de uma escola 

localizada em Uruçuí, cidade do estado do Piauí. A coleta dos dados foi realizada através de 

registros das aplicações das atividades, em seguida, verificou-se a relevância dessa proposta de 

ensino para a aprendizagem da Matemática. 

Palavras–chave: Aprendizagem, Cultura africana, Etnomatemática, Lúdico, Mancalas 

 

OWARE: SOWING AND HARVESTING KNOWLEDGE IN MATHEMATICS 
 

ABSTRACT: Seeking an educational activity that involves the culture and history of African 

peoples, it was thought the application of a family game Mancalas, Oware. To relate to African 

culture to mathematics (Ethnomathematics), one has the opportunity to: rescue identity; 

create motivation; develop techniques and ability to think independently; collaborate in the 

construction of this new emerging society and increase, thus learning to be presented their 

contributions through the playful feature. The activities were applied to the eighth graders of 

elementary school to a school located in Uruçuí, Piauí State. The data collection was carried 

out through the records of the applications of the activities, then, if the relevance of this 

teaching proposal for learning of mathematics. 

KEYWORDS: Learning, African culture, Ethnomathematics, Playful, Mancalas 

 

INTRODUÇÃO 

Para um melhor desenvolvimento da aprendizagem do aluno, os professores estão sempre 

buscando alternativas para que haja uma maior motivação e também grande aproveitamento no 

decorrer de todo processo de ensino aprendizagem. Esse procedimento pode ser conduzido pelo 

uso de jogos. 

A utilização de jogos se constitui como uma medida de intervenção pedagógica na 

construção e formação do conhecimento. Esse tema vem sendo cada vez mais abordado nas 

escolas e dentro da sala de aula, sendo objeto de estudo de professores e pesquisadores de 

diferentes áreas do ensino. 
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O trabalho aqui exposto aborda aspectos da aplicação de um tipo de mancala africano, o 

Oware, aplicado aos alunos do 8º ano do Ensino Fundamental da Unidade Escolar Profª Lourdes 

Cury durante o segundo semestre de 2015, com o apoio da professora da disciplina Matemática, 

também supervisora do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação a Docência na referida 

unidade de ensino. 

Neste artigo, serão apresentadas reflexões acerca da Etnomatemática bem como a 

utilização de jogos como recurso para a construção de saberes matemáticos. Em sequência 

mostraremos os resultados da aplicação, incluindo a análise de situações ocorridas durante o 

projeto, e por fim as conclusões obtidas.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

A importância dos Jogos no Ensino da Matemática 

Como uma oportunidade de integração dos indivíduos em grupos, de traçar objetivos a 

serem cumpridos, buscar uma cooperação mútua, procurar estratégias para resolução de 

questões e desenvolver aspectos cognitivos, são algumas das qualidades que o uso de jogos nos 

traz como recurso didático-pedagógico. E também como uma forma de chamar a atenção do 

aluno, despertando o seu senso crítico e investigador, com a ajuda do professor que é 

responsável pelo planejamento. 

Saindo do campo dessas características que são comuns a todas as disciplinas, e voltando 

agora para o ensino da Matemática, observa-se que os jogos vêm para substituir as tradicionais 

aulas e atividades que muitas vezes são geradoras de cansaço, estresse e desmotivação para o 

aluno, somando assim ao pensamento negativo da matemática como “bicho de sete cabeças”.  

Com a implementação de atividades lúdicas, para romper com o tradicionalismo, fica 

fácil desenvolver o espírito motivador do aluno, levando-o a desenvolver técnicas e habilidade 

de pensar de forma independente através deste recurso lúdico, além de promover uma 

aprendizagem cooperativa e impulsionar o desenvolvimento da comunicação. 

É importante entender que a aprendizagem não deve estar presente somente na escola, 

mas também no dia a dia da criança, onde é necessário estar buscando ao máximo a participação 

efetiva de ambas as partes, tanto de pais ou responsáveis como da sociedade. Sabe-se que um 

dos grandes desafios para a educação atual, em especial a educação brasileira, é despertar essa 

participação, que durante várias décadas foi vista como algo distante. 

Dentro desse cenário a Etnomatemática, através dos jogos, vem como um dos recursos 

para amenizar essa separação. Passando e indo além do que um passatempo ou um 

entretenimento, o principal objetivo surgido dessa relação é educar através de uma brincadeira 
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educativa, trazendo à criança conceitos e ideias por meio de uma aproximação real do seu dia 

a dia. Nesse contexto, Cardoso salienta: 

Jogando e brincado, os alunos podem trazer para dentro da escola sua casa, seu bairro, 

sua cidade, seus sentimentos e emoções, suas relações em sociedade, seus desejos, sua lógica, 

seus gestos. Trata-se de trazer o mundo real para dentro da sala de aula. Através das 

brincadeiras, acredito que seja possível desenvolver na criança a coordenação motora, a 

cooperação entre seus pares, a linguagem expressiva e compreensiva, a socialização e 

especialmente os valores culturais (CARDOSO, 2010, p.11). 

Possibilitando assim uma aprendizagem que venha valorizar o que a criança traz de casa, 

trabalhando com os conhecimentos já adquiridos e ajudando-as a descobrirem, aprenderem, 

inventarem e desenvolverem novas habilidades com a ajuda do professor, importante mediador 

na construção do conhecimento e responsável por criar espaços e disponibilizar materiais. 

Nesta perspectiva, através do jogo Oware - um tipo de jogo integrante do grupo mancalas 

- busca-se disseminar o conhecimento e a cultura africana dentro da sala de aula, resultando na 

melhoria da qualidade de ensino e preparando o educando para a cidadania.  

Defende-se que é preciso que modifiquemos não a cultura de um aluno, mas que 

privilegiemos as diversas culturas existentes, pois “numa sala de aula onde prevalece um 

ambiente que favoreça a multiculturalidade, a educação deixa de ser um fator de exclusão para 

ser um fator de coesão” (FREITAS, F., 2011, p.19). 

 

Mancalas 

Os mancalas são um conjunto de jogos provavelmente de origem africana, criados por 

negros africanos escravizados, existindo mais de 400 maneiras de jogar. Podendo ser jogado 

em tabuleiros de madeira, cerâmica, bronze, ouro ou em covas cavadas no chão, dependendo 

da região em que se localiza.  

As peças usadas para jogar também vão variar de acordo com a região, crença ou costume 

de cada povo. Por exemplo, na África usa-se sementes de frutas e já na Indonésia são utilizadas 

conchinhas.  

Alguns tabuleiros do Mancala foram descobertos em templos egípcios em Mênfis, Tebas 

e Luxor, atestando dessa forma que, cerca de 1400 a.C. (data aproximada da construção desses 

edifícios), era jogado pelos povos da região. Também figura nas colunas do templo de Karnak, 

(Egipto), em pinturas murais no Vale do Nilo, em grandes lajes nas ruínas da cidade de Alepo 

(Síria), de Atenas (Grécia) e em locais de passagem das antigas caravanas. Hoje em dia 

encontra-se difundido em África, no sudeste asiático, no Brasil e cada vez mais na Europa. No 



 

1467 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos         Ciências Exatas e da Terra 

nosso país a variante de Mancala mais conhecida é a jogada em Cabo Verde, chamada ouri 

(FREITAS, J., 2007). 

O termo mancala origina-se do árabe naqala, que significa mover, deslocar, transportar 

de um lado para o outro. Segundo alguns pesquisadores evidencia-se que ele tenha cerca de sete 

mil anos. É disputado por dois participantes, simulando o plantio de sementes, ou seja, os seus 

movimentos têm um sentido de colheita (CÂMARA, 2007). 

Esse jogo foi considerado, sobretudo na África, e pela Revista África e Africanidades 

como patrimônio cultural afrodescendente no Brasil. Atualmente vemos em várias partes do 

mundo campeonatos desse jogo, inclusive em Portugal, nos Estados Unidos, no Extremo 

Oriente e Oriente Médio (GUERRA, 2009). 

Aparentemente simples, mas o jogo requer cálculo mental, muita concentração, esforço 

intelectual e perceber antecipadamente algumas jogadas do adversário. Dentre os vários jogos 

de mancala, iremos descrever como jogar o Oware. 

 

Regras para o Jogo Oware  

Montando o tabuleiro: o jogo Oware é disputado num tabuleiro com 12 pequenas 

cavidades (formando duas filas, cada uma com 6) e duas cavidades maiores para servir de 

depósito durante a colheita, cada cavidade é inicialmente composta por 4 sementes, conforme 

figura 1. 

 

 

Figura 56 - Exemplo de um tabuleiro de Oware. IFPI Campus Uruçuí, 2016. 

 

a) Objetivo do jogo: colher o maior número de sementes possível. 

b) Como jogar: cada jogador é responsável por 6 cavas pequenas e 1 mancala (cava 

maior). 

c) Iniciando a partida: Cada jogador ficará de frente para a fileira que lhe pertence. O 

jogador que iniciar a partida deve apanhar todas as sementes de uma de suas cavas 
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e distribuir nas cavas seguintes no sentido anti-horário sem pular nenhuma cava, o 

mesmo para o adversário. 

d) Colhendo as sementes: 1ª regra: se a última semeada cair na cava do adversário e 

esta possuir um total de duas ou três sementes, então é permitido colher todas as 

sementes da cava; 2ª regra: se a(s) casa(s) anterior(es) a essa também tiver(em) duas 

ou três sementes, o jogador captura-as e guarda-as no seu depósito. A captura é 

interrompida na primeira casa que não tenha esse número de sementes;  

e) Regras suplementares: 1ª regra: numa situação em que um jogador não tenha 

semente para jogar, sendo a vez do outro, com a possibilidade de prover sementes 

ao adversário, o movimento torna-se obrigatório; 2ª regra: Se um jogador realiza 

uma captura e deixa o adversário sem sementes, é obrigado a jogar novamente, de 

forma a introduzir uma ou várias sementes nas casas dele. 3ª regra: Não se pode tirar 

sementes de casas que só tenham 1 semente enquanto houver casas com 2 ou mais. 

f) Fim da partida: Quando um dos jogadores fica sem sementes e o adversário não pode 

introduzir sementes nas cavas desse jogador, a partida termina e o adversário recolhe 

todas as suas sementes. Ganha quem tiver o maior número de sementes. 

O jogo, de forma geral, possui alguns objetivos claros: jogar estrategicamente; obedecer 

às regras citadas; desenvolver o raciocínio do aluno; instigar as operações básicas; tornar as 

aulas motivadoras e desafiadoras e a busca incessante para aprender novas estratégias a serem 

usadas para ganhar o jogo. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Ao fazer um estudo sobre mancalas e suas aplicações no ensino da Matemática surgiu a 

necessidade de fazer um trabalho de campo com entrevistas, análise documental e aplicações 

diretas em sala de aula, visando conhecer na prática o que e como se tem ensinado aos nossos 

alunos acerca do multiculturalismo e do ensino da Matemática, assim como uma forma de 

valorizar e enriquecer o processo de ensino-aprendizagem da instituição. 

O trabalho foi aplicado aos alunos do 8º ano do Ensino Fundamental da Unidade Escolar Profª 

Lourdes Cury. 
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Figura 57 - Unidade Escolar Profª Lourdes Cury. IFPI – Campus Uruçuí, 2016. 
 

A escola está localizada na Rua Thomas Pearce, 361 Centro, é uma instituição de ensino 

da rede pública municipal da cidade de Uruçuí, que foi fundada em 1988. Atualmente, a escola 

conta com 525 alunos matriculados no ensino fundamental menor, maior e EJA e um total de 

55 funcionários. 

A aplicação do jogo teve duração de 4 horas. O material foi confeccionado com cartelas 

de ovos e sementes de feijão. A sala inicialmente foi dividida em 12 duplas, em seguida foi 

apresentado um pouco da cultura e da História dos Povos Africanos, suas contribuições e 

feitos de muita importância para a formação da sociedade emergente.  

A figura abaixo mostra a aplicação na sala de aula. 

 

 
Figura 58 – Alunos jogando Oware. IFPI – Campus Uruçuí, 2016. 
 

Todos os alunos participaram da atividade, e afirmaram que gostaram da proposta. 

Observou-se que alguns alunos, em primeiro momento tiveram dificuldade para aprender as 

regras do jogo, mas não demoraram muito para estarem todos adaptados com a brincadeira 

de semear e colher sementes. 
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O interessante foi observar que alguns alunos criaram suas próprias estratégias para 

colher as sementes do adversário, por exemplo, um aluno x estava contando as sementes de 

cada cava do adversário, facilitando assim suas jogadas. Outra aluna y teve a mesma ideia do 

aluno x, desenvolvendo assim uma técnica de contagem. 

A coleta de dados, além de ser feita por observações, teve entrevistas e aplicação de um 

pequeno questionário, com 2 perguntas, para avaliar a opinião dos alunos sobre a proposta 

do projeto.  

Na figura 4, está apresentada a posição dos alunos quanto a satisfação em relação aos 

conhecimentos obtidos com o jogo. 

 

 
Figura 59 - Gráfico do questionário "Satisfação dos alunos". IFPI – Campus Uruçuí, 2016. 
 

Através dos resultados obtidos, observa-se que 69,57% dos alunos afirmaram que, com a 

utilização do jogo na sala de aula, conseguiram aprender sobre o tema abordado. E dentre as opções 

“Não achei interessante”, “O jogo é razoável” e “O jogo é ótimo para jogar, conseguir aprender algo” 

73,91% dos alunos nos afirmaram que a atividade lúdica foi ótima e de grande utilidade. A seguir, 

alguns depoimentos obtidos com a entrevista: 

Aluno x: “Achei muito bom o jogo, pois aprendemos um pouco da Matemática de uma forma 

divertida”. Aluno y: “Eu achei o jogo muito legal, é mais um conhecimento para minha vida”. Aluno z: 

“O jogo Oware é muito interessante, você aprende várias formas de jogar, muito legal e muito fácil. 

Além de você se divertir, você pode interagir com seu amigo e ainda passar o tempo. Muito legal! ” 

Pôde-se observar que a aplicação do projeto trouxe algumas novidades para os alunos, tanto 

em matéria de obtenção de conhecimentos acerca da cultura africana, quanto em matéria de estimular 

o alunado a criar suas próprias estratégias de jogo, fazendo-os produzirem dessa forma. 
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CONCLUSÕES 

Dar um significado a Matemática que convença o aluno da sua real importância não é 

tarefa fácil de ser realizada, mas quando bem trabalhada, utilizando recursos didáticos 

diferentes do tradicional, é possível que alunos e professores sintam-se mais motivados a 

ensinar e a aprender. 

A proposta do projeto, na busca por esse diferencial, foi realmente promover a motivação 

do professor e principalmente do aluno, proporcionando uma oportunidade de trabalhar de 

maneira contextualizada, divulgando a Cultura e História dos Povos Africanos através do jogo 

matemático.  

A realização dessa atividade trouxe vários benefícios aos alunos, tanto em matéria 

cultural quanto em conhecimento matemático, estimulando o pensamento lógico-dedutivo, a 

imaginação e o cálculo mental, além de desmistificar a visão preconceituosa da inteligência 

africana e promover a valorização de nossas raízes afrodescendentes. 

Concluímos que essa metodologia de ensino é relevante para ser utilizada em sala de aula, 

mas exige empenho tanto do aluno quando do professor para sua realização e alcance dos 

objetivos outrora citados. É desafiador, mas é satisfatório quando se promove o conhecimento 

respeitando a diversidade e o multiculturalismo, formando assim cidadãos conscientes, críticos 

e solidários. 
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RESUMO: O Projeto “Instituto Compartilhado” teve como objetivo dar apoio ao Programa 

Governamental Um Computador por Aluno (UCA), ampliando-o e dando suporte a execução 

do mesmo. Através do UCA, alunos e professores de escolas públicas receberam computadores 

para fins acadêmicos, sendo assim, o programa deu a oportunidade para que alunos e 

professores usufruíssem dessa ferramenta tecnológica nas aulas. A medida que o tempo passou, 

surgiram diversas dificuldades na continuidade do UCA no que diz respeito a preparação dos 

beneficiados na utilização da tecnologia, a manutenção das máquinas e a organização para o 

uso satisfatório. O “Instituto Compartilhado” atuou na Escola Estadual Maria Cristina, 

localizada no município de Parnamirim/RN, no auxílio da continuidade do UCA. A primeira 

etapa do Projeto foi conhecer o Programa e os computadores, analisá-los e identificar os pontos 

que mais precisavam de atenção. Depois, realizar a manutenção dos computadores portáteis, 

tendo em vista o que precisa ser substituído, bem como a atualização de softwares. Em seguida, 

realizar a infraestrutura de redes, ou seja, a melhor maneira de organização e conexão dos 

recursos físicos e lógicos. E por último, treinar os alunos e funcionários da escola para 

utilizarem os computadores da melhor forma possível. Com a junção desses elementos, o 

Projeto contribuiu para a inclusão digital dos alunos da Escola Maria Cristina, possibilitando-

os uma nova visão daquela tecnologia como ferramenta de estudo. 

Palavras–chave: computadores, governo, inclusão digital, manutenção, UCA 

 

A PARTNERSHIP BETWEEN THE FEDERAL AND STATE SCHOOL SYSTEM FOR 

RESTRUCTURING OF UCA PROGRAM (ONE COMPUTER PER STUDENT) 

ABSTRACT: The project "Shared Institute" had as objective to support the Government 

Programme One Computer per Student ("Um Computador por Aluno, UCA" in portuguese), 

expanding it and supporting its implementation. With the UCA, students and teachers of 

public school received computers for academics purposes, thus, the program gave the 

opportunity for students and teachers enjoying this technological tool in the classroom. As 

time passed, difficulties have arisen in the continuity of UCA as regards the preparation of the 

beneficiaries in the use of technology, the maintenance of the machines and the organization 

for satisfactory use. The "Shared Institute" acted in the State School Maria Cristina, located in 

the city of Parnamirim / RN. The first stage of the project was to learn about the program and 

the computers, analyze them and identify areas that need more attention. Then perform the 

maintenance of laptops, checking what needs to be replaced, as well as updating software. 

After, perform the network infrastructure, that is, the best way to organize and link physical 

and logical resources. Finally, train students and school staff to use computers in the best 

possible way. With the union of these elements, the project contributed to the digital inclusion 
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of students from the School Maria Cristina, allowing them a new vision that technology like a 

study tool. 

KEYWORDS: computers, government, maintenance, digital inclusion, UCA  

 

INTRODUÇÃO 

O “Instituto Compartilhado: uma parceria IFRN e uma escola estadual para manutenção 

do projeto de inclusão digital Um Computador por Aluno (UCA)” teve como objetivo principal 

reestruturar o programa do governo federal intitulado UCA (Um Computador por Aluno) 

desenvolvido na Escola Estadual Maria Cristina, localizada no município de Parnamrim/RN, 

com alunos do 6º ao 9º ano do ensino fundamental. 

O Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) afirma que o Governo Federal 

implementou o Projeto Um Computador por Aluno (UCA) como uma nova forma de utilização 

das tecnologias digitais nas escolas públicas brasileiras, balizada pela necessidade de: melhoria 

da qualidade da educação; inclusão digital; inserção da cadeia produtiva brasileira no processo 

de fabricação e manutenção dos equipamentos (Projeto UCA, 2012). Além disso, o Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) descreve o projeto UCA como uma ação 

que visa ampliar a aplicação de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) nas escolas 

públicas distribuindo computadores portáteis aos alunos do ensino fundamental e médio, com 

objetivos educacionais no uso adequado da internet e estimulando a capacidade de aprendizado 

através dos recursos ofertados pela utilização de um computador (FNDE, 2015), tais máquinas 

são apresentadas na Figura 01. 

 

Figura 01. Máquinas do Projeto Um Computados por Aluno (UCAs). 

 

Tratando da importância da manutenção dos computadores, o documento Qualidade da 

Mão de Obra na Manutenção dos alunos da UNESP, descreve que ao longo do tempo, a área 

de manutenção tem mudado significativamente e o incremento destas mudanças pode ser 

observado no número e na variedade das instalações produtivas, com projetos cada vez mais 

complexos, com exigências de conhecimento técnico em níveis cada vez maiores, o que 

demanda uma atualização constante dos profissionais da área de manutenção (VIGANÔ, Alien; 

CANESIN, Jonas; SORBO, Rodrigo, 2015). Ao longo do tempo, os “UCAs”, nome atribuído 
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aos computadores portáteis do projeto federal, precisaram de uma manutenção, não só na sua 

composição física (componentes de hardware), mas também na instalação e atualização de 

softwares, motivos pelos quais deixaram de ser utilizados pelos professores. Portanto, era 

necessário investigar as causas para a descontinuidade do UCA e como recolocá-lo em 

execução. A partir disso, surge o projeto “Instituto Compartilhado", desenvolvido por alunos 

do curso de Informática do IFRN – Campus Parnamirim, com a finalidade de reativar e otimizar 

o projeto de inclusão digital UCA. 

Para sanar os problemas, o Projeto teve como metas realizar manutenção de hardware e 

software nos computadores, prestar treinamento, estimular e ensinar os usuários a realizarem 

um bom uso dos recursos disponíveis nestas máquinas, e, além disso, otimizar a infraestrutura 

de redes de dados da escola, visto que não havia profissionais devidamente capacitados para 

fornecer tal serviço. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

A etapa inicial do projeto foi realizada através de uma pesquisa utilizando como 

instrumento um questionário com perguntas objetivas, onde 87,3% da amostra é de alunos, e 

12,7% de professores e funcionários, com intuito de fazer um levantamento anterior à aplicação 

do projeto, fazendo assim, um retrato da situação atual do Projeto UCA. Logo, a partir disso, 

detectar as principais dificuldades e, consequentemente, ver que aspectos precisam ser 

melhorados.  

 Os dados obtidos a partir da triagem inicial foram utilizados como norteadores para as 

ações seguintes do projeto Instituto Compartilhado. Dentre as informações obtidas, algumas 

merecem destaque, a Figura 02 mostra que apenas 76% dos entrevistados utilizavam a máquina 

do UCA para realizar atividades. Quando perguntados sobre a finalidade da utilização, 47% 

utiliza para pesquisas no âmbito educacional, enquanto os outros 53% afirmam utilizar para 

entretenimento diversos, redes sociais e aplicativos de escritório. 
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(a)                                                                     (b) 

Figura 02. Utilização do computador UCA (a) e Finalidade da Utilização do Computador UCA (b). 

 

 Os entrevistados também foram questionados em relação às dificuldades encontradas 

para utilização do computador UCA, 41% alegou mal funcionamento do dispositivo, outros 

26% informaram ter dificuldades para acessar a internet, totalizando 67% de usuários 

insatisfeitos por problemas físicos, seja de hardware ou da infraestrutura de acesso a rede de 

dados da instituição. Isto foi confirmado quando perguntados sobre a qualidade do acesso à 

internet, pois 64% alegavam que é ruim ou muito ruim, portanto apenas 36% encontravam-se 

satisfeitos, tais dados estão apresentados na Figura 03.  

                      (a)                                                                          (b) 

Figura 03. Dificuldade na utilização do computador UCA (a) e Satisfação no acesso a internet (b). 

 

 Em posse de todas essas informações, teve início a segunda etapa, que tratava 

exatamente do diagnóstico do hardware e software desses computadores. 400 máquinas 

passaram por um processo de triagem e receberam uma identificação referente ao seu problema. 

A Tabela 01 retrata o resultado do levantamento. 
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Tabela 1. Resultado do levantamento dos problemas de software e hardware. IFRN, 2015. 

Tipo de Erro Porcentagem de máquinas* 

Erro de Bateria - não era possível utilizar a máquina sem 

conectá-la à tomada 

41,7% 

Erro “X” - erro desconhecido, corrigido após a instalação do 

novo sistema operacional 

23,7% 

Outros erros – erro de Inicialização, máquinas que não 

ligaram, problemas físicos referentes à ausência de algumas 

teclas e ausência de bateria 

5% 

Ok - não apresentou problemas 38,5% 

*As máquinas poderiam apresentar dois ou mais erros. 

Nesse levantamento, foi detectado que algumas máquinas apresentavam problema de 

inicialização, normalmente fruto do sistema operacional Metasys (Sozza, 2007), para tal, optou-

se por uma substituição desse sistema pelo UbuntUCA, uma distribuição feita pela 

Universidade Federal de Santa Catarina, baseada no Ubuntu (UbuntUCA, 2015). Além de ser 

um software livre, serve como solução de atualização e atende aos requisitos do projeto Instituto 

Compartilhado, tais como: atualização de software, ambiente amigável, inicialização mais 

rápida, interface aproximada da versão comercial. Um benchmark de comparação entre o 

Metasys e o UbuntUCA é apresentado na Figura 04. 

 

Figura 04. Comparação entre o Metasys e o UbuntUCA 

 

Constatou-se que além dos benefícios já citados anteriormente, o UbuntUCA faz um 

melhor aproveitamento dos recursos das máquinas, visto que são bastante limitados, é 

necessário otimizar cada item. As máquinas instaladas com o Metasys possuíam 495 MB de 

memória total e utilizam 376 MB, restando 24% livre. O disco de 2,7 GB de tamanho total foi 

usando 1,8 GB e restando 32% de disco livre. Após a instalação do UbuntUCA, as máquinas 

apresentaram 488 MB de memória total e uso de 355 MB, restando 27% livre. Enquanto o disco 
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que ficou com 3,5 GB de tamanho, foi usado 2,7 GB, restando somente 18% de espaço livre do 

disco. Dessa forma, o processo de manutenção iniciou com a substituição do sistema 

operacional, pois diante das respostas do questionário inicial, verificou-se que grande parte dos 

questionamentos poderiam ser atendidos a partir da instalação de um sistema operacional mais 

leve e de maior usabilidade.  

Com o objetivo de melhorar a infraestrutura de rede da escola, foi executada a instalação 

e configuração de um servidor para funcionar como proxy/firewall, com intuito de permitir uma 

melhor utilização do link de acesso à internet e, também, criar um cache local, visto que muitos 

usuários acessam as mesmas páginas web, otimizando assim o desempenho da rede. Além disso, 

foi feito um gerenciamento mais adequado dos pontos de acesso distribuídos da escola, 

aumentando a área de cobertura e diminuindo possíveis áreas de interferência.  

Os integrantes do projeto também realizaram um longo processo de pesquisa que envolvia 

assuntos relacionados ao sistema operacional, aplicações do sistema UbuntUCA e todas as 

principais funcionalidades do pacote LibreOffice. Toda pesquisa foi convertida em um material, 

elaborado pelos membros do projeto, que continha informações sobre o sistema operacional, 

internet, aplicativos de escritório como Writter, Impress e Calc, e outros aplicativos, servindo 

como manual do UbuntUCA. O material está disponível aqui:  

http://docente.ifrn.edu.br/rodrigosiqueira/extensao/projeto-uca/apostila-uca/view. 

Em seguida, com o intuito de passar os conteúdos do material de forma mais eficaz, foi 

realizado um treinamento de quatro encontros, no qual uma vez por semana alguns alunos 

tiveram contato com o novo “UCA” e aprenderam a utilizar o novo sistema. Os alunos 

selecionados para compor as duas turmas que receberam o treinamento foram os que já eram 

monitores e poderiam passar para os colegas de sala, assim como auxilia-los durante o uso.  

Após o treinamento, o um novo questionário foi aplicado buscando uma avaliação dos 

alunos e professores sobre algumas questões que o projeto, ao longo do seu período de 

atividade, buscou solucionar. Os participantes responderam sobre: o uso das máquinas e 

internet, qualidade da internet, local de uso dos UCAs, principais dificuldades na utilização, 

adequação das máquinas ao ambiente escolar e sua utilização nas matérias. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O projeto apresentou resultados positivos em todas as áreas que atuou. Em relação à 

manutenção, 91,8% dos “UCAs” que estavam danificados foram recuperados, o que significa 

que muitos dos computadores danificados e que ficaram impossibilitados de serem manuseados 

http://docente.ifrn.edu.br/rodrigosiqueira/extensao/projeto-uca/apostila-uca/view
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já podem ser utilizados. Os “UCAs”, após a instalação do novo sistema operacional, ficaram 

mais leves, rápidos e com mais funcionalidades de interesse acadêmico. 

No que diz respeito ao treinamento realizado com os alunos da escola, percebe-se que o 

contato com as máquinas reconfiguradas acompanhado do auxílio dos membros do projeto foi 

essencial para os alunos conhecerem o que o computador oferece que pode ajudá-los no 

processo acadêmico, como mostra a Figura 05. Ademais, os estudantes puderam fazer 

exercícios e tirar dúvidas de cada aplicativo, levando-os de fato a prática com a ferramenta. 

 

Figura 05. Monitores usando pela primeira vez o novo sistema do UCA, em 01/03/2016. 

 O material elaborado durante o Projeto e disponibilizado gratuitamente também tem 

grande importância, pois ficou para a sociedade e pode ser utilizado como referência ao tratar 

do UbuntUCA, não restringindo apenas para o Projeto.  

O questionário final, aplicado após o treinamento, esclareceu resultados da expectativa 

dos alunos. Uma breve análise dos dados coletados revela que, segundo a Figura 06, antes do 

projeto 76% dos alunos ou professores nunca haviam utilizado o UCA para suas atividades, 

porém, após o projeto, 92% acham ótimo a utilização do UCA e pretendem usá-lo com 

frequência, indicando que as modificações realizadas no sistema causaram um grande incentivo 

ao uso da plataforma na escola. 

  

(a)                         (b) 

Figura 06. Respostas dos alunos em relação ao uso do UCA antes (a) e depois (b) do Projeto. 
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Além disso, como mostra a Figura 07, os 64% que acreditavam que a internet na escola 

era ruim ou muito ruim caíram para somente 31% e a porcentagem daqueles que achavam a 

internet da escola razoável ou boa subiu de 28% para 61%, comprovando que o trabalho 

realizado para melhorar o acesso à internet na escola foi satisfatório. 

 

     

Figura 07. Análise dos resultados quanto à internet antes (a esquerda) e após (a direita) treinamento. 

 

 Quanto à aplicação do UCA, como mostra a Figura 08, percebe-se que grande parte dos 

alunos que tinham contato com o UCA antes do Projeto, utilizavam os computadores para redes 

sociais e entretenimento. Depois do Projeto, os alunos se expressaram melhor em relação aos 

aplicativos de escritório, comprovando que com o treinamento eles conheceram novos 

aplicativos que podem auxiliá-los na escola. 

 

      (a)                  (b) 

Figura 08. Análise dos resultados quanto as aplicações do UCA antes (a) e depois (b) do projeto. 
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CONCLUSÕES 

A realização do projeto foi de fundamental importância para os alunos da escola estadual. 

Primeiramente, os alunos tiveram contato com uma ferramenta tecnológica reconfigurada de 

acordo com as necessidades da escola, o que será fundamental para o aprendizado dos 

estudantes e para inseri-los no mundo digital por meio da educação. Por outro lado, os membros 

do projeto conheceram uma outra realidade e de fato contribuíram para mostrar essa tecnologia 

para os alunos que se mostraram interessados. Existia uma ferramenta inutilizada que agora 

está preparada para ser usada nas aulas, a expectativa é que isso aconteça e os alunos utilizem 

uma nova forma de aprender. 

Vale ressaltar que o coordenador do projeto recebeu o convite do responsável pelo 

ProInfo para levar a ideia do projeto a todo o estado do Rio Grande do Norte em parceria com 

os diversos campi do IFRN, ampliando as ações do projeto e beneficiando outras escolas 

públicas. 

 Com a realização deste Projeto, espera-se que os equipamentos e a rede sejam reparados 

e que os usuários aprendam a mantê-los, sendo capazes de utilizar os recursos disponíveis e dar 

continuidade, de forma satisfatória, ao Programa UCA. Por fim, é indispensável relatar a 

importância de prestar assistência aos Projetos Governamentais e os benefícios que esta tarefa 

gerou, incentivando os usuários, atuantes e observadores. 

 É fundamental salientar também a importância da execução do projeto para os alunos 

membros da equipe. Estes puseram em prática os conhecimentos adquiridos durante o curso 

Técnico Integrado em Informática e Técnico Subsequente em Redes de Computadores, 

especialmente nas disciplinas de Rede de Computadores, Manutenção de Computadores e 

Informática Básica. Portanto, o Projeto serviu como experiência evolutiva para o crescimento 

do aluno na área. 
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RESUMO: As tecnologias web tornaram-se indispensáveis nos processos de comunicação no 

mundo atual, visto que, as novas gerações tornaram-se dependentes dos benefícios trazidos pelo 

uso destas. Dessa forma, este artigo visa apresentar um website de divulgação de eventos 

culturais. Para o desenvolvimento da plataforma em questão procurou-se pesquisar a sua 

viabilidade, a demanda de mercado e quais benefícios seriam oferecidos com  o uso da mesma. 

Como resultados preliminares, a plataforma apresentada pôde assegurar facilidade de acesso 

aos detalhes dos eventos a serem realizados, visto que, a ferramenta reúne todas informações 

de forma ágil e pode ser acessada de qualquer dispositivo com acesso à internet. 

Palavras–chave: comunicação, divulgação, facilidade, informação tecnologia 

 

Parrot - Web platform for event disclosure 
 

ABSTRACT: Web technologies have become indispensable in the communication processes in 

the world today, since new generations become dependent on benefits of the use of these. 

Thus, this article aims to present a website for the dissemination of cultural events. For 

platform development in question sought to find its viability, market demand and what 

benefits would be offered using the same. As preliminary results, presented the platform 

could ensure ease of access to the details of the events to be held, since the tool gathers all 

information in a fast and can be accessed from any device with  internet access. 

KEYWORDS: communication, dissemination, facility, information, technology 

 

INTRODUÇÃO 

A informação representa um recurso cada vez mais valioso, necessário para que os 

gestores possam compreender, interpretar e responder as mudanças do meio envolvente de 

modo a alcançarem ou manterem uma posição favorável no mercado. (RASCÃO, 2006). 

Vê-se a informação em todo e qualquer ambiente, desde o lazer, através da multimídia 

em televisão, até a Internet. Desse sentido, é possível perceber que as relações entre as empresas 

e consumidores estão sempre evoluindo, onde essa mudança envolve uma nova forma de usar 

as tecnologias para divulgação das informações. 

De acordo com Limberger (2007), o acesso de um maior número de pessoas à informática 

representa um avanço para a comunicação, uma vez que o computador não é somente uma 

máquina, com seu aspecto tecnológico de última geração, mas também leva consigo a 

possibilidade de transmitir a informação de uma forma muito veloz.  Isso deve-se a internet, 
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pois, conforme Cintra (2010), a internet vem se estabelecendo como um meio de comunicação 

fácil e ágil na sua utilização, como um meio imprescindível para a venda de produtos, a 

divulgação de marcas, a capacitação e o aumento dos contatos no âmbito social. 

É importante pensar em comunicação unida a inovação nos processos de interação com o 

público – até porque a nova geração de consumidores não conhece o mundo de outra forma a 

não ser experimentando-o por meio da tecnologia onde, de acordo Cintra (2010), a informação 

passou a ser divulgada em questão de segundos, atualizando a todos que buscam através da 

web. [...] A web vem trazendo muitos benefícios para consumidores e para as empresas que 

desejam divulgar os produtos e marcas de um modo mais rápido e ágil. 

Diante do exposto, este trabalho visa apresentar a implementação de uma plataforma Web 

responsiva para a divulgação e promoção de eventos culturais, no município de Floriano-PI 

permitindo maior facilidade no acesso às informações dos mesmos e assim proporcionar melhor 

divulgação dos eventos culturais a ser realizados. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

De acordo com Rezende(2005), o principal objetivo da divulgação da informação é 

“vender” o projeto, serviço, trabalho ou as atividades a serem elaboradas, pois muitos projetos 

não conquistam o seu sucesso por falta de ampla divulgação. A divulgação nada mais é do que 

fazer com que algo seja notado, é transmitir certa ideia e convencer ou despertar interesse do 

público-alvo. 

Cintra(2010) diz: “Vale lembrar um velho ditado: “Quem não é visto, não é lembrado”, 

[...] Os anúncios digitais são vistos por quem procura algo relacionado a um determinado tema, 

serviço ou produto, o que qualifica os acessos do site.” Desse sentido, o intuito da divulgação 

é sempre alertar e notificar o público, assim um site permite atingir o objetivo de alcançar o 

número máximo de pessoas e garantir sucesso no evento ou atividade. 

“Hoje a Internet acabou se tornando uma ferramenta essencial, causando grande 

dependência aos seus usuários que se beneficiam com as suas inúmeras formas de transmitir 

informação. Vemos então que ela vem se inovando e está sempre em evolução se adaptando    

de acordo com as necessidades dos usuários e das novas formas de comunicação.” (FERRARI, 

2011). 

Portanto, no mundo atual, onde o acesso às tecnologias modernas é extremamente fácil, 

publicitários e profissionais do marketing estão tendo de considerar estas novas ferramentas 

como parte de sua estratégia de comunicação. O tradicional “outdoor” não é mais atraente o 



 

1485 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos         Ciências Exatas e da Terra 

suficiente. Quanto mais específica, direcionada e avançada a tecnologia usada, mais provável a 

chance de um retorno do investimento para as empresas que estão anunciando. 

Em outras palavras, a Internet tem um grande poder mercadológico que pode ser usado, 

tanto para a realização de vendas de produtos e serviços, quanto para a distribuição de 

informações, o que não deixa de ser um marketing. (GALLI, 2004). Isso ocorre, segundo Cintra 

(2010), pois a velocidade da Internet proporciona às pessoas sensação de poder ilimitado para 

buscar, conhecer o novo, o que for mais atrativo e lhes traga a possibilidade de obter mais 

informações, e em questão de segundos elas podem fazê-lo, seja por meio de um computador, 

celular ou MP3. 

Um dos principais objetivos da publicidade e do mundo das comunicações e fazer com 

que algo seja notado, de forma a convencer, persuadir e transmitir uma certa ideia ou conceito. 

Diante disso, disponibilizar um site para divulgação de eventos culturais apresentou-se como 

uma interessante ferramenta de marketing, pois, ainda conforme Cintra (2010), Os sites têm 

sido um ponto positivo para muitas empresas. Através deles nos deparamos com uma maneira 

acessível e rápida de comunicação, de divulgação de marcas e produtos, excelente oportunidade 

de ampliar contatos, além disso, investir em web marketing não é mais modismo, hoje é 

vantagem competitiva. 

Viu-se que a utilização de tecnologias é sempre em busca de melhorias nas formas de 

comunicação, portanto a oportunidade de desenvolvimento do website deu se após nos 

depararmos com a dificuldade de acesso a detalhes sobre eventos e promoções realizadas em 

nosso ambiente de lazer, onde se pôde constatar que essa dificuldade é enfrentada não só pela 

população local, como também pelos visitantes que buscam por ambientes de lazer de acordo 

com seu interesse. Dessa forma o usuário que vier a acessar a ferramenta irá conhecer onde 

encontrar o melhor evento. 

 

METODOLOGIA 

Como visto anteriormente, qualquer forma de divulgação pode ser considerada válida 

desde que atinja o público alvo e o interesse de quem promove a atividade. Devido a todas essas 

considerações foi proposto o desenvolvimento de um website que pudesse divulgar em diversas 

plataformas, centralizando informações de eventos culturais, inicialmente na cidade de 

Floriano-PI. 

O fluxograma da figura 1, apresenta de forma simplificada as etapas de desenvolvimento 

da plataforma e a seguir o detalhamento de cada uma das etapas. 
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Figura 1. Fluxograma. IFPI, 2016. 

A partir de uma pesquisa de campo e levantamento dos requisitos foram identificados as 

principais partes e objetos envolvidos, suas possíveis ações e responsabilidades, suas 

características e como elas interagem entre si. A partir das informações obtidas, pôde-se 

desenvolver um modelo conceitual para orientar o desenvolvimento propriamente dito, 

fornecendo informações sobre os aspectos relacionados ao domínio do projeto em questão. Em 

outras palavras, foi elaborado o Diagrama Entidade Relacionamento – DER, onde o mesmo 

pôde demonstrar os relacionamentos entre as entidades, dados a serem utilizados e restrições 

do website. Após a elaboração do D.E.R. foi possível a definição do layout, ou seja, a estrutura 

gráfica do website e, logo em seguida, a implementação, onde foram utilizadas as tecnologias 

HTML, CSS e também o Framework Ruby on Rails. 

A etapa de implementação acarretou em diversos ajustes no modelo de negócio 

elaborado, como também no layout já definido para se adaptar a algumas propostas de 

melhorias observadas durante o teste das funcionalidades implementadas e assim pôde ser 

apresentado uma primeira versão da plataforma desenvolvida. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Como resultados preliminares, é possível observar que a aplicação desenvolvida 

proporciona a promoção de eventos, bem como o rápido e ágil acesso as informações destes e 

assim facilita a obtenção do objetivo da divulgação, ou seja, alcançar o número máximo de 

pessoas e garantir sucesso no evento que estiver sendo divulgado. 
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A seguir (figura 2), a demonstração visual do website de divulgação de eventos culturais, 

Parrot, apresentando alguns eventos que serão realizados, contudo, na figura são apresentados 

eventos acadêmicos, estes tomados apenas como exemplos. 

 

Figura 2. Parrot. IFPI, 2016. 

 

A ferramenta proporciona uso extremamente fácil a quem vier a acessá-la, seja por 

computador, celular ou qualquer outro dispositivo com acesso à internet, o que contribui ainda 

mais para o sucesso da aplicação. 

 

CONCLUSÕES 

 A partir das ideias já abordadas, a utilização da aplicação desenvolvida visa aumentar a 

divulgação de eventos culturais pela internet e também por meio do uso das redes sociais como 

mecanismo de interação social dentro do mercado de marketing local, possibilitando assim uma 



 

1488 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos         Ciências Exatas e da Terra 

maior visibilidade ao cenário cultural local e facilidade em manter o foco e se auto programar 

para determinado evento. 
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RESUMO: Este artigo teve como objetivo principal investigar se as empresas de Paraíso do 

Tocantins - TO mantêm uma política de segurança da informação adequada ao tratamento de 

suas informações. Para tanto, foi realizada uma pesquisa de natureza exploratório-descritiva, 

utilizando como métodos de pesquisa a revisão de literatura e o levantamento de dados através 

de questionário. Com base na literatura sobre gestão da segurança da informação, juntamente 

com o auxílio da norma ABNT NBR ISO/IEC 27002:2013. Com isso, foram identificadas 

diretrizes capazes de auxiliar os gestores no gerenciamento de controle de possíveis incidentes 

de segurança.  

Palavras–chave: sistemas, organização, dados 

 

POLICY INFORMATION SECURITY: A RESEARCH ON INFORMATION SECURITY 

MANAGEMENT IN MEDIUM BUSINESS PERSPECTIVE PARAÍSO DO TOCANTINS 
 

ABSTRACT: This article aimed to investigate if the Paraíso do Tocantins companies - TO 

maintain a security policy of adequate information to the processing of your information. 

Therefore, an exploratory-descriptive research and was carried out, using methods as the 

literature review and survey. Based on the literature on information security management, 

with the aid of the standard ISO/IEC 27002: 2013, guidelines able to assist managers in the 

management control were identified possible security incidents. 

KEYWORDS: systems, organization, data 
 

INTRODUÇÃO 

Atualmente as empresas preocupam-se com os aspectos tecnológicos como redes, 

computadores, vírus, hackers e Internet, e se esquecem dos outros aspectos que também são 

fundamentais para a segurança da informação, tais como, aspectos físicos e humanos, 

importantes para a segurança e continuidade do negócio (SÊMOLA, 2003). 

Entender a natureza dos riscos é fundamental para estabelecer a proteção adequada. As 

invasões nos sistemas, por hackers, são constantes, e a cada dia surgem novas técnicas de 

invasão e disseminação de vírus e worms cada vez mais sofisticadas. Entretanto, é através do 

conhecimento dessas invasões, que novas técnicas e tecnologias para segurança da informação 

são criadas (MORAES, 2010).  
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Nesse sentido, a adoção de políticas de segurança apresenta-se como uma forma de 

mapear possíveis incidentes de segurança em redes de computadores (CERT.br, 2012). A 

política de segurança é importante para o desenvolvimento correto de qualquer organização, 

pois a mesma contém normas e diretrizes que nortearão todas as ações relacionadas à segurança 

da informação (TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, 2012). 

 Os relatórios elaborados pelo Centro de Estudos, Resposta e Tratamento de Incidentes 

de Segurança no Brasil – CERT.br (2016) indicam que mais da metade dos incidentes consiste 

em ataques de reconhecimento (Scans), seguidos por fraudes, que crescem a cada dia no Brasil, 

e por infestações de worms. Outros ataques, como Web, invasões e DoS, têm um percentual 

menor. De acordo com a ABNT NRB ISO/IEC 27002:2013, para obter a segurança em um 

ambiente, é essencial em primeiro plano a conscientização do valor da informação para a 

organização. Logo, deve estar explícito o que carece ser protegido, para em seguida fazer a 

adoção e implementação da política de segurança. 

 Diante deste contexto, este estudo aborda a importância da política de segurança, sua 

adoção e detalhamento dos conceitos e técnicas que colaboram para a administração de um 

ambiente organizacional mais seguro. Para tanto, foi elaborado e aplicado um questionário para 

empresas de médio porte de Paraíso do Tocantins – TO, com intuito de analisar se as mesmas 

possuíam, ou não, uma política de segurança eficiente, capaz de manter a integridade e 

confidencialidade de seus dados, de acordo com as diretrizes estabelecidas pela ABNT NBR 

ISO/IEC 27002:2013. Esta pesquisa contribuiu para que as empresas, além de analisar o grau 

de segurança de seus dados, refletissem sobre a adoção, caso não tenham, de uma política de 

segurança, que seja eficiente e compatível com seus negócios e cultura organizacional. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 A pesquisa possui caráter exploratório e descritivo, com uma forma de abordagem 

quantitativa, com o objetivo de investigar se as empresas de Paraíso do Tocantins - TO mantêm 

uma política de segurança da informação adequada para o tratamento correto de suas 

informações, de acordo com as diretrizes da norma ABNT NBR ISO/ IEC 27002:2013. 

 A pesquisa foi realizada em três fases: revisão da literatura sobre a gestão da segurança 

da informação em empresas, além da  norma ABNT NBR ISO/ IEC 27002:2013; elaboração e 

aplicação do questionário; e análise e interpretação dos resultados. 

Na primeira fase foi realizada uma pesquisa bibliográfica a respeito dos conceitos 

relacionados à segurança da informação. A partir disso, na segunda fase, foi elaborado um 

questionário com questões relacionadas ao perfil da empresa, tais como: origem da empresa, 
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setor de produção, nível de informatização, número de computadores em rede, quantidade de 

funcionários e se já sofreu algum incidente de segurança. Ainda, questões sobre o perfil do 

gestor ou responsável pela TI na empresa, questionando-o sobre seu cargo na empresa, nível de 

escolaridade e sua formação. Além disso, questões sobre os mecanismos de segurança, as 

ameaças e as medidas implementadas pela empresa para prevenção de possíveis incidentes de 

segurança. 

 Ainda na segunda fase foi realizada a aplicação do questionário, que aconteceu por meio 

de entrevistas agendadas com o responsável pela área de TI nas empresas. Na maioria das 

empresas a entrevista foi aplicada de forma presencial no próprio ambiente organizacional. Nas 

empresas onde não foi possível a entrevista presencial, o questionário e as respectivas respostas 

por parte da empresa, foi enviado via email. O questionário foi aplicado em 16 empresas de 

médio porte da cidade de Paraíso do Tocantins. Para obter o resultado levou-se 40 dias. 

Na terceira e última fase da pesquisa foi feita a análise das respostas, onde diversos dados 

foram agrupados de forma estruturada, em tabelas e gráficos, a fim de obter os resultados da 

pesquisa em questão. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Nesta seção serão apresentados os resultados obtidos a partir do estudo realizado. Os 

entrevistados da pesquisa ocupam cargos de gerentes de informática ou gerentes de TI. A Figura 

1 apresenta os resultados encontrados referentes ao ramo de atuação das empresas investigadas. 

Como pode ser observado, 50% atuam no ramo do comércio, 21% no ramo de prestação de 

serviços e 19% no ramo industrial. 

 

Figura 1- Ramos de atuação das empresas. 
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 A Figura 2 faz referência às empresas que admitiram terem sofrido ou não algum tipo 

de incidente de segurança. Segundo resultados obtidos pela aplicação dos questionários, 50% 

das empresas admitiram que já sofreram incidentes de segurança, 37% afirmaram nunca terem 

sofrido algum tipo de incidente de segurança, e 13% admitiram que não sabem. Esse 

desconhecimento, por parte dos 13%, se dá pelo motivo de estarem prestando serviços 

recentemente naquele ambiente. 

 

Figura 2 - Incidentes de segurança sofridos nas empresas. 

 

 Observa-se que as empresas estão mais preocupadas com a segurança de seus dados, 

pela diferença entre o percentual de empresas que relataram não ter sofrido nenhum tipo de 

incidentes de segurança em relação às empresas que relataram ter sofrido algum tipo incidente. 

Isso demonstra que as empresas estão se conscientizando sobre a importância de se garantir 

segurança da informação em seus ambientes. 

 Os resultados apresentados na Figura 3 tratam sobre possuir ou não uma política de 

segurança implementada. Logo, observa-se que 75% das empresas admitiram possuir uma 

política de segurança implementada, porém, não documentada, os 25% restantes afirmaram não 

possuir uma política de segurança, mas desejam implementar. 
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Figura 3 - Políticas de segurança implementadas pelas empresas. 

 A Figura 4 sequencia os resultados obtidos pela pesquisa, enfatizando os obstáculos para 

implementação de uma política de segurança. Segundo os gestores de TI, 3% revelaram que 

não possuem nenhum obstáculo, 6% afirmaram a falta de conhecimento, 9% admitiram a falta 

de ferramentas adequadas. Seguindo com os resultados, 13% apontam a falta de restrições 

orçamentárias, 34% dos obstáculos enfrentados pelas empresas concernem na falta de 

conscientização dos funcionários, seguidos pelos 34% que mencionaram a escassez de recursos 

humanos especializados. 

 

Figura 4 - Obstáculos para a implementação de uma política de segurança. 

 

 Os dados obtidos em relação às principais ameaças enfrentadas pelas empresas são 

apresentados na Figura 5. De acordo com os entrevistados, 5% consiste em funcionários 
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insatisfeitos, 8% afirmaram que uma das principais ameaças é a divulgação indevida de senhas. 

Em seguida, 14% originam de ataques oriundos por hackers. Em sequência, 16% afirmaram 

que uma das principais ameaças é o vazamento de informações, 22% alegaram que o problema 

se encontra nos acessos não autorizados, seguidos de 35% que afirmaram que o vírus é a 

principal ameaça enfrentada pela empresa.  

 

Figura 5 - Ameaças enfrentadas pelas empresas. 

 A Figura 6 traz os resultados referentes às principais medidas de segurança 

implementadas pelas empresas, onde, 2% usam sistemas de detecção de intrusão, outros 2% 

usam redes privadas virtuais (VPN), 5% possuem segurança na sala dos servidores, 5% fazem 

uso de criptografia e chaves públicas, 14% utilizam a prevenção contra vírus, 17% fazem uso 

de sistemas de autenticação, 26% utilizam o backup, 29% das empresas utilizam o firewall 

como medidas preventivas de segurança. 
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Figura 6 - Medidas de segurança implementadas nas empresas. 

 

 Com relação aos controles de acesso, o login é o único utilizado em 100% das empresas, 

com o uso do login, os funcionários acessam somente as informações pertinentes para 

realização de seus trabalhos. 

 

CONCLUSÕES 

Durante a realização da pesquisa, percebeu-se o quão importante é o uso de políticas de 

segurança da informação nos ambientes que almejam mais segurança para o resguardo de seus 

dados. De acordo com os resultados obtidos pela pesquisa, foi possível analisar que as empresas 

estão cada vez mais centradas em manter a integridade de suas informações, buscando atualizar 

e melhorar cada vez mais suas linhas de defesas, através de políticas de segurança. 

 A maior parte dos entrevistados, admitiu que as empresas possuem uma política de 

segurança implementada, mas a mesma ainda não está documentada. Este aspecto foge dos 

requisitos exigidos pelos padrões ABNT NBR ISO/IEC 27002:2005, onde, a política de 

segurança, tem que ser publicada e comunicada a todos os integrantes da organização. A falta 

de conscientização dos funcionários é um dos principais obstáculos enfrentados pelas empresas. 

Segundo dados obtidos pela pesquisa, os colaboradores são os que mais comprometem a 

segurança da empresa. 

 Nota-se também, que o mecanismo de segurança mais utilizado pelas empresas é o 

firewall e as principais ameaças decorrem por infestações de vírus. Segundo as diretrizes da 

ABNT NBR ISO/IEC 27002:2005, é necessário que as empresas tenham definido a importância 
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da segurança da informação para os negócios da empresa. De acordo com este quesito, os dados 

obtidos pelos questionários são satisfatórios, já que todos os gestores admitiram 

comprometimento com a importância da segurança da informação. A maioria dos gestores são 

capacitados para dar continuidade à política de segurança implementada, requisito fundamental 

para obter uma política operante. 

 Mediante estas informações, é tangível afirmar que a maioria das empresas possui um 

esboço de política de segurança para garantir a segurança de seus dados. No entanto, as mesmas 

não seguem à risca todas as diretrizes contidas na ISO 27002:2013, já que a norma explicita a 

importância da publicação e manutenção da política de segurança, através de análises críticas a 

intervalos planejados ou quando ocorrerem mudanças. É de suma importância que as empresas 

ofertem treinamentos na área de segurança da informação para os funcionários internos e 

externos, deixando-os cientes das regras de segurança que devem seguir, além das 

consequências nas violações da política. 

 Portanto, como trabalhos futuros propõe-se a implementação e implantação de uma 

política de segurança em uma organização, seguindo todos os requisitos básicos exigidos pela 

norma ISO 27002:2013. Recomenda-se ainda, a análise dos impactos dessa implantação, antes, 

durante e depois da implementação da Política de Segurança da Informação na organização. 
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RESUMO: O presente trabalho traz o uso de um recurso didático que tem como finalidade 

despertar o interesse dos alunos mediante atividades educativas que chamem atenção para o 

ensino de Química.  Esse interesse pode ser demonstrado nas atividades desenvolvidas com a 

ação do Portfólio, a curiosidade dos alunos quando visualizam simples experimentos de 

química que demonstram as ações do cotidiano e principalmente quando eles ajudam a 

desenvolver estes experimentos, participando e entendendo como a química está presente no 

dia-a-dia. 

Palavras–chave: meio ambiente, portfólio, química 

 

Portfolio: A Didactic Resource in Chemistry Teaching 
 

ABSTRACT: The Present Work Brings the use of hum teaching resource whose purpose 

awaken the interest of Students Through Educational activities That call attention to the 

teaching of chemistry. This interest can be demonstrated NAS Activities developed with an 

Action to book a Curiosity of When Students visualize simple chemistry experiments que 

demonstrate how Everyday Actions and especially When They help develop these experiments, 

participating and Understanding how the chemical is present on -a-day. 

KEYWORDS: Environment, portfolio, Chemistry 

 

INTRODUÇÃO 

A Química tem sido uma das grandes preocupações de estudiosos na área da 

educação, pois é vista como uma disciplina pouca atrativa e de difícil entendimento, não 

somente a química mais o ensino de ciências em si (FURMAM, 2009; FILHO, et al, 2011). 

Buscando mudar essa visão foram realizadas diversas atividades que venham a aumentar o 

interesse dos alunos na matéria.  

Assim as ações desenvolvidas por meio do portfólio além de proporcionarem aos 

alunos meios para eles construírem seu próprio conhecimento mediante as pesquisas 

realizadas por eles, puderam também adquirir uma melhor conscientização ambiental por 

meio da promoção de ações sustentáveis (Araújo, 2012). E com isso despertar o interesse nos 

educandos para que eles possam trazer ações que venham melhorar o meio em que vivem e 

assim plantar neles a semente da curiosidade de como ocorrem os processos que os cercam 
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é uma das melhores formas de se ensinar química. (FILHO, 2011). Já que assim irão aprender 

os conceitos químicos por meio das contextualização dos conteúdos ensinados em sala.   

Segundo Paulo Freire (1993), em uma carta escrita para os professores “O aprendizado 

do ensinante ao ensinar se verifica à medida em que o ensinante, humilde, aberto, se ache 

permanentemente disponível a repensar o pensado, rever-se em suas posições; em que 

procura envolver-se com a curiosidade dos alunos e dos diferentes caminhos e veredas, que 

ela os faz percorrer”. 

O portfólio é um dos recursos alternativos adotados para melhorar a forma de ensino 

e aprendizagem e fazer com que os alunos tenham uma curiosidade em aprender (FILHO, 

2011). O uso das aulas experimentais faz com que o ensino se torne atrativo e diferenciado, 

uma aula experimental se torna algo novo desde que o professor propicie isso ao aluno 

(CARDOSO, 2013). Já a montagem do portfólio os alunos devem aprender não só conceitos 

teóricos mas também conceitos práticos no qual irão descrever em sua experiências de 

aprendizagem por meios de textos.  

Segundo Villas Boas (2004, p. 38) “O portfólio é uma coleção de suas produções (do 

aluno), as quais apresentam as evidências de sua aprendizagem (do aluno). É organizado por 

ele próprio para que ele e o professor, em conjunto, possam acompanhar seu progresso. O 

portfólio é um procedimento de avaliação que permite aos alunos participar da formulação 

dos objetivos de sua aprendizagem e avaliar seu progresso. Eles são, portanto, participantes 

ativos da avaliação, selecionando as melhores amostras de seu trabalho para incluí-las no 

portfólio”. 

Como diz Paul J. Silvia (2008, p. 57) “O interesse tem a função de motivar a 

aprendizagem e a exploração, motivando as pessoas a aprender por si só. O interesse garante 

que as pessoas irão desenvolver um amplo conjunto de conhecimentos, habilidades e 

experiências”. O despertar desse interesse mediante as atividades educativas que chamem 

atenção dos alunos pode ser demonstrado nas atividades desenvolvidas sendo constatada a 

curiosidade dos alunos quando visualizam simples experimentos que demonstram as ações 

do cotidiano. 

Artigo 26, Lei das Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) n° 9.394 de 20 de 

dezembro de 1996: 
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 § 7° Os currículos do ensino fundamental e médio devem incluir os 

princípios da proteção e defesa civil e a educação ambiental de forma 

integrada aos conteúdos obrigatórios. 

 

Este trabalho relata as atividades desenvolvidas com alunos dos primeiros e segundos 

anos do ensino médio da escola Professor José Francisco dos Santos, Ji-Paraná-RO, tendo 

como objetivo o meio ambiente e o uso de recursos alternativos para facilitar e modificar a 

relação ensino e aprendizagem no ensino de química. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O portfólio “Química & Meio Ambiente (Ações do PIBID 2015 na Escola José Francisco 

dos Santos)” é um recurso didático que foi desenvolvido a partir de atividades do projeto 

“Terrário como ferramenta interdisciplinar no ensino de química” que foi realizado ao longo 

do ano de 2015, na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Professor José Francisco 

dos Santos, em Ji-Paraná-RO. O Terrário, que contou com a colaboração de todo o corpo 

docente, foi voltado para desenvolvimento de ações ambientais, com as turmas do primeiro 

e segundo ano do ensino médio da escola. 

O portfólio contém os relatos de todas as atividades desenvolvidas e as formas com 

que foram trabalhadas pelos alunos, bem como ocorreram as pesquisas e a realização das 

práticas. De início os bolsistas do PIBID realizaram uma reunião com todos os alunos, onde foi 

apresentado o projeto e explicado como este seria desenvolvido de acordo com cada tema 

proposto. Visando uma interdisciplinaridade, os temas foram divididos entre os alunos dos 

primeiros e segundos anos da escola de acordo com os conteúdos já estudados por eles em 

sala de aula, que foram os seguintes: Matéria; Clima; Água; Lixo; Poluição Eletromagnética; 

Poluição Atmosférica; Ecossistemas e Solos. Depois de todos os temas serem divididos e cada 

bolsista ficar responsável por orientar determinados grupos de pesquisas, o trabalho começou 

a ser desenvolvido. 

Com o intuito de desenvolver os trabalhos para serem apresentados na semana do 

meio ambiente em uma feira de ciências que a escola pretendia realizar, os alunos deram a 

largada nas pesquisas sobre os temas propostos, elas foram realizadas em diferentes 

bibliografias, em diversos sites, tentando abordar visões e contextos diferentes para melhor 

entender e desenvolver os trabalhos. Tudo o que se produzia pelos alunos eram repassados 
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aos responsáveis pelo projeto para uma avaliação do que estava sendo pesquisado, se 

realmente coincidia com o tema que estava sendo trabalhado.  

Para ter um melhor aproveitamento dos alunos na elaboração das atividades, foram 

estabelecidos prazos para se realizar as pesquisas e serem apresentadas. Quando se finalizava 

o tempo, os alunos traziam os materiais referentes à produção feita por eles e apresentava 

aos bolsistas do PIBID, que corrigiam e quando tudo estava dentro dos conformes dos temas, 

os trabalhos continuavam.  

As pesquisas foram realizadas por todos os componentes dos grupos que depois se 

reuniam para decidirem o que seria mostrado e o que seria descartado. Na montagem dos 

seminários, os alunos contaram incondicionalmente com ajuda dos responsáveis pelo projeto, 

pois não tinham prática para a montagem dos slides. Com a ajuda e as pesquisas realizadas, 

os seminários foram apresentados aos demais discentes da escola. 

Podemos citar o exemplo do tema lixo, que se centrou na utilização de resíduos de 

maneira sustentável e consciente. Os alunos produziram a partir de materiais que foram 

descartados como lixo, brinquedos, pequenas lembrancinhas e uma tabela do tempo da 

decomposição do plástico, vidro, goma de mascar, filtro de cigarro, etc.  No fim de todas as 

pesquisas e ações os alunos apresentaram os resultados de seus esforços por meio de um de 

um seminário. 

 

 

 

 

 

 

Pensando em trabalhar com os assuntos de reciclar e coletar por meio de pesquisas na 

internet e livros, foram confeccionadas mini lixeiras com materiais alternativos para 

apresentarem nas palestras realizadas para as outras turmas da escola. Eles apresentaram as 

formas de descarte para cada lixeira, onde cada uma era para determinado tipo de lixo. O 

Figura 1: Palestra sobre a conscientização para diminuição e uso sustentável do lixo.  Fonte: Acervo 

pessoal. 
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objetivo principal foi repassar que se cada um faz sua parte podemos sim viver em um mundo 

muito melhor. 

No tema poluição eletromagnética trabalhando a radioatividade de forma sustentável, 

foi proposto o subtema “poluição eletromagnética, radiação e meio ambiente”. 

Primeiramente foi feita uma coleta, onde os alunos foram aconselhados a levarem as pilhas, 

baterias usadas e que já não tinham mais utilidade para que fossem descartadas 

corretamente, visando os problemas da poluição que esses materiais causam. Foram 

realizadas pesquisas para entenderem como ocorriam as emissões das radiações, quais eram 

as radiações (alfa, beta e gama), quais eram prejudiciais e de que forma causavam problemas 

de saúde. 

  Para demonstrar os efeitos da chuva ácida nas plantas, os alunos depois de inúmeras 

pesquisas realizaram um experimento que demonstrava o mesmo efeito que ocorria nas 

plantas: em um pote de vidro foi colocada uma colher dobrada na tampa e adicionado enxofre 

em pó sobre a mesma.  Depois foi posto uma flor natural dentro do pote e em seguida foi 

queimado o enxofre, quando houve sinal de fumaça o pote foi tampado. Deixando a reação 

acontecer por 10 minutos, percebeu-se que a flor perdeu a cor natural, o mesmo processo 

que ocorre com a chuva ácida nas plantas. 

Esse tipo de contextualização demonstra fatos que ocorrem diariamente fazendo com 

que os alunos visualizem essas ocorrências, esse foi um dos pontos positivos de também 

trabalhar experimentação. Na semana do meio ambiente foram produzidos dois terrários, 

para serem apresentados na feira de ciências, um terrário de compostagem e o outro sobre 

ecossistemas.  

Para a construção dos terrários, os alunos juntamente com os bolsistas do PIBID, 

utilizaram materiais como folhas secas, terra orgânica, galhos de árvores, restos de alimentos, 

areia, pequenos animais e plantas, etc. Em uma caixa de vidro (aquário), foram feitas camadas 

de materiais de acordo com cada tema do terrário desenvolvido. No terrário de compostagem 

foram abordos conteúdos de reações químicas, ciclo do nitrogênio, propriedades da matéria 

e agroecologia. No terrário de ecossistemas pôde ser trabalhado conteúdos de diferentes 

tipos de ecossistemas, mudanças climáticas, ecologia, entre outros, pois nele continha 

diferentes tipos de plantas, animais e terras.  
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Figura 2: Terrário construído pelos alunos do segundo ano do ensino médio da escola José Francisco. 

Fonte: Acervo Pessoal. 

 

Todos os trabalhos foram realizados com o intuito de mostrar as grandes diversidades 

de climas, ecossistemas, solos, demonstrando que o meio ambiente é riquíssimo em 

biodiversidades e que todos têm sua parcela de contribuição para a existência de vida e que 

não é uma obrigação zelar pelo meio em que vivemos e sim um dever, pois somos nós que 

temos a responsabilidade de cuidar do que existe hoje para que amanhã as gerações futuras 

possam existir e com uma boa qualidade de vida. 

Com todos os trabalhos realizados e apresentados na feira de ciências, a etapa final do 

projeto foi à parte escrita de tudo o que tinha sido realizado durante as aulas, nas 

apresentações, na feira, como foram realizados os trabalhos, a organização dos grupos, todos 

esses relatos foram escritos pelos próprios alunos e entregue aos bolsistas do PIBID, para 

analisarem e dar início a construção do portfólio. 

Foram feitas reuniões para discussões de como seria montado o portfólio, como seria 

realizada a separação de conteúdos, qual a ordem de sequência dos conteúdos abordados, 

qual seria o título e todos os detalhes finais.  Com tudo isso já organizado e decidido, foi 

impresso o Portfólio contendo todos os relatos das atividades desenvolvidas no ano de 2015 

na escola Professor José Francisco dos Santos. 

O portfólio foi impresso em papel reciclado visando todo o trabalho realizado já que este foi 

desenvolvido tendo em vista as noções de ações em prol do meio ambiente. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Mediante a elaboração do portfólio com todas as atividades realizadas, pode-se constatar que 

utilizar recursos didáticos diferentes é uma forma muito útil para ensinar química, usando experiências 

atrativas e que estejam presentes no cotidiano dos alunos. Os resultados obtidos foram satisfatórios 

pois o avanço no conhecimento adquirido, na conscientização de cada um sobre melhorar, cuidar e 

proteger do meio em que está inserido é uma das melhores formas de ensinar e aprender química. 

Os alunos ficaram animados com as formas de utilizar os materiais recicláveis para a 

produção de outros materiais que podem ser utilizados para várias atividades. O 

desenvolvimento do portfólio mediante as atividades produzidas na escola ao longo do ano 

de 2015 foi de grande importância para o aprendizado dos alunos principalmente para o tema 

do meio ambiente já que as ações foram voltadas para esse tema. 

Sobre a confecção do portfólio podemos destacar as seguintes palavras de Crockett, 

(1998) e Melograno, (1996): 

“Os benefícios do portfólio para a avaliação não são automáticos, e também não 

dependem dos portfólios em si, mas do que os alunos aprendem ao criá-lo e ao 

alimentá-lo”. 

 

Com a elaboração das atividades propostas no início do projeto e tendo em vista que 

foram realizadas dentro do tempo proposto pelos bolsistas do PIBID, percebe-se que quando 

se traçam prazos, metas e quando o trabalho é realizado em conjunto, com ambas as partes 

trabalhando juntas, tem-se um bom resultado. O resultado de todo o trabalho realizado foi à 

exposição de todos os materiais na feira de ciências, onde foram demonstrados todos os 

conhecimentos adquiridos ao longo da realização do projeto, das apresentações dos 

seminários e das palestras. 

A feira foi realizada na semana do meio ambiente e contou com a participação de toda 

a escola e comunidade local onde os educandos puderam melhor expor os conhecimentos 

adquiridos durante  o projeto.  

 

CONCLUSÕES 

Com o trabalho realizado os bolsistas do PIBID tiveram a grande satisfação de dever 

cumprido, pois os resultados obtidos com os alunos foram de grande valia. O uso de recursos 

didáticos que possibilitaram um melhor trabalho com os alunos foi muito importante, pois 
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houve um interesse mútuo de ambas as partes, onde os interesses das partes envolvidas 

foram alcançados.  

As atividades que visam o uso de experimentos utilizando materiais que são utilizados 

no cotidiano e de conhecimento dos próprios alunos possibilita o trabalho, pois eles vão 

associar a química as ações que ocorrem no dia-a-dia, podendo visualizar que a química está 

presente em todos os lugares e que a química explica as ações ocorridas no cotidiano, desde 

o simples preparo de um café há reações que ocorrem no organismo dando funcionamento 

ao organismo vivo. 
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RESUMO: As disciplinas de Matemática e Física são vistas de forma hostil por grande parte 

dos estudantes do ensino básico que as consideram de difícil aprendizado e sem aplicação 

prática no cotidiano, devendo-se muitas vezes, serem por causa da fragmentação do fazer 

didático e pedagógico ou da falta de recursos disponíveis. Com o intuito de enriquecer e 

dinamizar o ensino e de dirimir as deficiências nessas áreas, bem como, despertar e estimular o 

interesse pelas ciências exatas, as olimpíadas de Matemática, Física e Astronomia vem 

buscando ano a ano proporcionar aos estudantes brasileiros um maior incentivo para seu 

desempenho nessas disciplinas. Diante desse panorama e do rol de conteúdos que são elencados 

no Programa das Olímpiadas, previstos nos Parâmetros Curriculares Nacionais, analisou-se os 

resultados finais da OBFEP e OBMEP e OBA dos anos de anos de 2014, 2013 e 2012, onde os 

dados revelaram números preocupantes ao demonstrar um baixíssimo desempenho a nível 

nacional. Considerando o resultado estadual para o nível l (8º e 9º ano), por exemplo, houve 

somente uma medalha de bronze nesses últimos três anos, que foi alcançada por uma aluna da 

cidade de Imperatriz. Dessa forma, o projeto teve como cerne a preparação dos alunos de forma 

diferenciada para as olímpiadas de Matemática, Física e Astronomia, onde criou condições para 

a obtenção de melhores resultados e premiações nas competições a nível nacional e 

internacional, possibilitando e contribuindo para que a cidade de Imperatriz seja referência no 

Estado e palco de transformação educacional.    

Palavras–chave: ensino, aprendizagem, metodologia diferenciada 

 

OLYMPIC PREPARATORY OF MATH, PHYSICS AND ASTRONOMY 
 

ABSTRACT: The subjects Mathematics and Physics are seen in a hostile manner by most of the 

students of basic education that consider difficult learning and without practical application 

in everyday life, and one should often be because of the fragmentation of the didactic and 

pedagogical or lack of available resources. In order to enrich and invigorate the teaching and 

resolve the deficiencies in these areas as well, awaken and stimulate interest in the exact 

sciences, the Olympics of Mathematics, Physics and Astronomy has been seeking every year 

to provide Brazilian students a greater incentive to their performance in these disciplines. 

Against this background and the list of contents that are listed in the program of the Olympics, 

set out in the National Curriculum Parameters, was analyzed  the final results of OBFEP, 

OBMEP and OBA in the years 2014, 2013 and 2012, where the data have revealed worrying to 

demonstrate a very low performance at national level. Considering the state result for level 1 

(8th and 9th grade), for example, there was only a bronze medal in the last three years, which 

was achieved by a student in the city of Imperatriz. Thus, the project was core to prepare 
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students by a different way for the Olympics in Mathematics, Physics and Astronomy, which 

created conditions for obtaining better results and awards in competitions at national and 

international level, enabling and contributing to the city of Imperatriz is reference in the state 

and stage of educational transformation. 

KEYWORDS: teaching, learning, differentiated methodology 

 

INTRODUÇÃO 

As Olimpíadas Brasileiras de Física, Astronomia e Astronáutica e, Matemática, OBFEP, 

OBA e OBMEP, respectivamente, são iniciativas que visam à promoção do envolvimento e 

aperfeiçoamento dos estudantes nas disciplinas de Física, Astronomia e Matemática. 

A OBFEP tem por público-alvo alunos da rede pública, do 9º ano do Ensino Fundamental 

ao 3º ano do Ensino Médio. A Olimpíada Brasileira de Física das Escolas Públicas (OBFEP) é 

uma promoção do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) através do CNPq, 

conta com o apoio do Ministério da Educação (MEC) e constitui um programa permanente da 

Sociedade Brasileira de Física (SBF), responsável por sua execução. Esse programa que em 

2010 aconteceu em caráter de Projeto Piloto, nos estados de BA, GO, PI e SP e em 2011 nesses 

estados mais MA e MT, aconteceu em 2012, 2013 e 2014 em nível nacional, e em 2015, em 

todo o Brasil (OBFEP, 2015). 

Segundo a Sociedade Brasileira de Física (SBF), a OBFEP visa à valorização da escola 

pública, além da melhoria do ensino e estudo das ciências, proporcionando ao estudante uma 

autoavaliação, contribuindo para o seu interesse pela Ciência em geral, e especialmente pela 

Física. O aluno então passa a enxergar a Física da forma que deve ser, ou seja, uma ciência 

importante, envolvente e desafiadora. Alguns dos objetivos da OBFEP são: 

1) Contribuir para a melhoria da qualidade do ensino em ciências na educação básica; 

2) Promover maior inclusão social por meio da difusão da ciência; 

3) Ampliar o uso das tecnologias da informação e da comunicação com fins educacionais; 

4) Ampliar canais de colaboração entre universidades, institutos de pesquisa, sociedades 

científicas e escola públicas; 

5) Fomentar a integração entre escola e comunidade. 

6) As provas acontecem em duas etapas ao ano, geralmente nos meses de Agosto e 

Outubro. A inscrição dos alunos é feita pelo professor responsável que deverá fazer o 

cadastramento da escola no site da OBFEP. 

Referente às Olimpíadas Brasileiras de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP), é 

uma realização do Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada – IMPA – e tem como 
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objetivo principal despertar os alunos para a Matemática e Ciências em geral, motivando-os à 

carreiras profissionais,  científicas e tecnológicas. 

Seu público-alvo é mais abrangente que a OBFEP, sendo que atinge desde o 6º ano do 

Ensino Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio das escolas públicas. Ao longo de suas edições, 

a OBMEP já ofereceu a mais de 36 mil alunos a oportunidade de estudar Matemática por 1 ano, 

com bolsa do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). 

Quanto a Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBA), é realizada uma vez 

ao ano, tendo como público todos os alunos do Ensino Fundamental e Médio da rede de ensino 

pública e privada. Com o objetivo de incentivar e promover o estudo da astronomia e 

astronáutica, instigando a curiosidade dos alunos por essa disciplina, a OBA tem sido realizada 

desde o ano de 1998. As provas são divididas em quatro níveis: A, B, C, D e ocorrem em uma 

única etapa, na própria escola do aluno. Os aprovados recebem medalhas e, de acordo com a 

colocação, podem participar de um curso preparatório para as olimpíadas internacionais. 

Segundo Campagnolo (2011), na matriz curricular brasileira não existe uma disciplina 

específica de Astronomia, e os conteúdos relativos a esta ciência estão soltos em diversas séries 

e disciplinas. É importante notar que OBFEP, OBMEP e OBA, não funcionam somente como 

métodos de avaliar alunos(as) da educação básica, mas sobretudo dão a oportunidade do aluno 

refletir e, assim desenvolver competências de análise e raciocínio lógico-matemático diante de 

uma situação cotidiana. É possível afirmar que um aluno desenvolveu uma certa habilidade, 

quando ele é capaz de resolver um problema, a partir da utilização/aplicação de um conceito, 

preconcebido. Por isso, o teste busca apresentar, prioritariamente, situações em que a resolução 

de problemas seja significativa para o aluno e mobilize seus recursos cognitivos.” (Livro PDE 

- Prova Brasil, MEC, 2011, p. 77.). 

Diante desse panorama e do rol de conteúdos que são elencados no Programa das 

Olímpiadas, previstos nos Parâmetros Curriculares Nacionais, analisou-se os resultados finais 

da OBFEP e OBMEP e OBA dos anos de anos de 2014, 2013 e 2012, onde os dados revelaram 

números preocupantes ao demonstrar um baixíssimo desempenho a nível nacional. 

Considerando o resultado estadual para o nível l (8º e 9º ano), por exemplo, houve somente uma 

medalha de bronze nesses últimos três anos, que foi alcançada por uma aluna da cidade de 

Imperatriz.  

Nessa perspectiva, o presente projeto visou contribuir significativamente na superação 

das lacunas existentes no processo ensino-aprendizagem dessas disciplinas, uma vez que a 

matriz curricular das escolas públicas não abrange todos os conteúdos exigidos para a realização 

da prova, tornando os resultados deficitários pelo despreparo dos alunos para a competição. 
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Desse modo, constatou-se a urgência de intervenção metodológica para os alunos/as da rede 

pública de ensino da cidade de Imperatriz, por meio de atividades diferenciadas, como palestras, 

visitas técnicas, oficinas, que articulem o conteúdo da sala de aula à prática do dia a dia, no 

intuito de extrapolar as limitações do currículo escolar, incorporando novos conhecimentos à 

formação básica. 

Assim, pretendeu-se criar uma base sólida e consistência a partir das experiências 

didáticas obtidas com o início da realização do Projeto em 2015, que foi primordial no 

diagnóstico das fragilidades cognitivas e conceituais dos alunos/as, por meio da análise dos 

hiatos existentes no atual modelo de ensino dessas disciplinas, sendo produto de observações 

da ação docente e das condições de aprendizagem. Dessa forma, o projeto tem como cerne a 

preparação dos alunos de forma diferenciada para as olímpiadas de Matemática, Física e 

Astronomia, objetivando, portanto, criar condições para a obtenção de melhores resultados e 

premiações nas competições a nível nacional e internacional, possibilitando e contribuindo para 

que a cidade de Imperatriz seja referência no Estado e palco de transformação educacional.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Esta ação de extensão foi delineada a partir da concepção de educação escolanovista a 

partir do método ativo interativo. Segundo Neves (2013) o método ativo interativo, busca a 

aprendizagem através da prática, da observação e da experimentação, alcançando resultados 

melhores em um curto prazo. É necessário, desse modo, analisar o desenvolvimento, as 

peculiaridades e as dificuldades de forma individual, criando metodologias contextualizadas 

aos conhecimentos prévios dos alunos de maneira que sejam diagnosticadas as fragilidades 

cognitivas, na perspectiva de superá-las e dar suporte científico, tecnológico e social aos alunos 

envolvidos. 

Manfredi (1993) ao elencar o processo de desenvolvimento das metodologias de ensino 

ao longo do tempo destaca o protagonismo que o aluno ganhou nas últimas décadas. Com isso, 

a partir da aproximação do campo de pesquisa, viu-se a necessidade de metodologias que 

motivem a aprendizagem dos alunos com a utilização de novos métodos e técnicas, para 

desenvolver a capacidade crítica dos mesmos, a fazê-los participar de atividades investigativas 

e de geração de novos conhecimentos.  

As aulas foram ministradas na UFMA - Campus Imperatriz, tendo como público alvo os 

alunos de 8º e 9º anos do ensino fundamental, envolvendo por volta de 30 estudantes. O critério 
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para a escolha das escolas é a sua premiação na OBMEP do ano de 2015, tendo os respectivos 

alunos premiados prioridade para o preenchimento das vagas.  

Assim, a extensão se desenvolveu através de aulas didático-pedagógicas conforme 

descrição abaixo:  

 Exposições teóricas, objetivando apresentar os conteúdos que constantemente são 

trabalhados nas olimpíadas de modo lúdico, interativo e envolvente, agregando cientificidade e 

formalidade aos conhecimentos assistemáticos.  

 Análise de questões, tendo em vista a formação de um pensamento lógico e criativo para 

que os alunos possam desenvolver métodos próprios de reflexão e respostas de provas de 

olimpíadas acadêmicas, baseando-se nas resoluções propostas, disponibilizadas pelas 

respectivas comissões organizadoras.  

 Oficinas, palestras e visitas técnicas na perspectiva dinamizar dos conteúdos através de 

atividades pedagógicas, incentivando a formulação do pensamento científico de cada aluno e a 

aplicabilidade do conhecimento no cotidiano social.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Espera-se que esta ação de extensão incentive os alunos contemplados a buscar a 

aprendizagem dos conteúdos de Matemática, Física e Astronomia, impulsionados pela 

participação nas olimpíadas acadêmicas que abrangem tais conteúdos e, respectivamente, 

alcançando premiação de medalhas ou menções honrosas. Essas premiações geram a 

expectativa que a imprensa local valorize o desempenho destes estudantes e desperte o interesse 

do poder público para o investimento em metodologias de ensino baseadas em preparação para 

olimpíadas científicas, para que em um espaço de curto em médio prazo de tempo a cidade de 

Imperatriz possa obter melhores índices educacionais.  

 

CONCLUSÕES 

Com base nessas ações os alunos deverão ser multiplicadores do conhecimento adquirido 

durante o desenvolvimento das atividades, de forma que esse saber extrapole o âmbito escolar 

e propicie a reflexão, a criticidade e investigação frente aos novos desafios.  As olimpíadas 

científicas são impulsionadores de enorme potencial para os estudantes, principalmente quando 

se tratando de matérias que culturalmente são elencadas como de difícil aprendizagem. 
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RESUMO: Previsão de carga constitui uma atividade de grande importância, tendo em vista 

que o estudo do planejamento de sistemas de distribuição de energia elétrica somente poderá 

ser efetivado se houver a disponibilidade de uma boa estimativa de carga. Deste modo, 

visando contribuir para que o planejamento dos sistemas de distribuição de energia elétrica 

ocorra de forma segura, foi desenvolvida uma ferramenta computacional utilizada na previsão 

de carga a longo prazo. Dados históricos da carga e temperatura média são requeridos da 

rede, assim como o índice médio pluviométrico e o produto interno bruto (PIB) da região. O 

método para a previsão foi realizado utilizando o software MATLAB e baseia-se na regressão 

linear multivariável. O algoritmo de previsão foi testado e comparado computacionalmente 

com base nos dados reais, apresentando resultados significativos, confirmando que as 

informações têm grande importância para refinar métodos de previsão de carga.  

Palavras–chave: longo prazo, planejamento de redes de distribuição, previsão de carga, 

regressão linear multivariável, variáveis exógenas. 

 

ANNUAL FORECAST OF ELECTRICITY DEMAND 
 

ABSTRACT: Load forecasting is a very important activity, given that the study design of 

power distribution systems can be made effective only if the availability of a good estimate of 

charge. Thus, in order to contribute to the planning of power distribution systems occur safely, 

a computational tool used in long-term load forecasting was developed. historical load and 

average temperature data are required in the network, as well as the average rainfall and the 

gross domestic product (GDP) of the region. The method for the prediction was performed 

using the MATLAB software and is based on the multivariate regression. The prediction 

algorithm was tested and compared computationally based on actual data, showing significant 

results , confirming that the information is very important to refine load forecasting methods. 

KEYWORDS: historic data load, planning distribution networks, load forecasting, linear 

multivariable regression, exogenous variable. 

 

INTRODUÇÃO 

O planejamento de sistemas de distribuição de energia elétrica consiste na obtenção de 

estudos para áreas com alternativas de expansão e suas obras programadas ao longo dos anos. 

Assim, a continuidade do processo de planejamento consiste em revisões periódicas e 

atualizações dos dados de carga. Pesquisar a evolução da carga consiste em obter a previsão de 

demanda da área para o período em estudo. A análise da evolução da carga e previsão do 

crescimento futuro geralmente aborda um período de até 10 anos, podendo ser dilatado em 

função de conveniências.  
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O estudo de previsão de carga proporciona um conjunto de informações vitais para que 

os sistemas de energia elétrica possam ser planejados de forma segura e confiável, fornecendo 

energia elétrica de qualidade e reduzindo possíveis investimentos desnecessários às 

concessionárias de energia.  

A grande dificuldade de prever a distribuição da carga como ela efetivamente acontece 

está relacionado com a necessidade de dispor de dados em grande quantidade, elaboração de 

modelos complexos e de técnicas que possam processar tais dados e produzir resultados 

confiáveis e rápidos. São encontradas na literatura diferentes abordagens de previsão de carga 

a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo, como: modelos de regressão, séries temporais e 

inteligência artificial.  

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

antecedência padrões de carga, de modo a poder acompanhar o crescente consumo elétrico da 

forma mais eficiente possível. Prever com anos de antecedência o comportamento da carga 

pode levar a diferentes decisões de traçados, necessidade de mudanças de equipamentos e 

prevenção de possíveis problemas na rede.  

A carga de um sistema elétrico está sujeita a diversos fatores externos ao sistema e não 

lineares, de difícil modelamento, tais como a carga, temperatura, precipitação e o PIB, também 

chamadas de variáveis exógenas.  

Neste trabalho é proposto um modelo de predição de cargas baseado na regressão linear 

múltipla que se ajusta após mudanças drásticas no comportamento dos dados. Tal proposta se 

faz levando em consideração que a carga é uma variável estatística de regressão, ou seja, uma 

combinação linear de variáveis com pesos empiricamente determinados, onde as variáveis 

escolhidas para o desenvolvimento do trabalho serão ano, temperatura, precipitação 

pluviométrica e PIB.  

O modelo desenvolvido tem o objetivo de auxiliar no estudo do planejamento de redes 

em sistemas de distribuição de energia elétrica e minimizar as limitações do modelo de previsão 

de carga considerando a influência de variáveis exógenas ao problema sobre a predição da 

carga. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

A análise de regressão linear multivariável (RLM) é uma técnica da estatística 

multivariada utilizada para a predição de valores de uma ou mais variáveis dependentes (VDs) 
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a partir de diversas variáveis independentes (VIs).A maximização da previsão é feita pela 

ponderação das VIs que indica a contribuição de cada uma delas para a previsão geral.  

A regressão pode ser classificada de acordo com a quantidade de variáveis independentes. 

Quando existe apenas uma VI no modelo de regressão, a técnica estatística é denominada de 

regressão linear simples, mostrada na equação (1). Quando o modelo envolve mais de duas 

variáveis, a técnica é chamada de regressão linear multivariável, mostrada na equação (2). 

𝑌𝑖 = 𝑎0 + 𝑎1𝑥𝑖        (1) 

 

Onde 𝑌𝑖 é o valor previsto da VD; 𝑎0 é o intercepto; 𝑎1é o coeficiente de regressão; 𝑥𝑖 

representa o valor real de uma VI em relação ao i-ésimo valor real da VD. 

 

𝑌𝑖 =  𝑎0 +  𝑎1𝑥1𝑖 +  𝑎2𝑥2𝑖 + … +  𝑎𝑛𝑥𝑛𝑖     (2) 

Onde 𝑎1, 𝑎2, . . . , 𝑎𝑛são os coeficientes de regressão; 𝑥𝑗𝑖 representa o valor real da j-ésima 

VI em relação ao i-ésimo valor real da VD; 𝑛 é o número de VIs.  

A análise regressiva consiste na determinação da curva que melhor se ajuste aos dados 

históricos de demanda, utilizando o processo dos mínimos quadrados, segundo o qual uma 

curva se ajusta a um conjunto de pontos dados quando a soma dos quadrados dos erros em cada 

ponto é mínima, isto é: 

𝐸² =  ∑[𝑌𝑖 − 𝑦𝑖]²

𝑚

𝑖=1

 

 

 

(3) 

 

Onde 𝑦𝑖 é o i-ésimo valor real da VD. 

E2 é um indicador de qualidade, quanto menor seu valor, mais fino é o ajuste, de modo 

que isso pode ser usado para se escolher entre duas curvas qual a que melhor se ajusta a uma 

sequência de dados. 

Considerando que os dados históricos possuam m amostras, a equação (2) e (3) tornam-

se: 
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(4) 

 

𝐸² = (𝑦 − 𝑋𝐴)𝑇(𝑦 − 𝑋𝐴)  

(5) 

Onde 𝑦 representa o vetor de tamanho 𝑚que contêm osvalores reais da VD. 

Minimizando a equação (5) obtém-se que: 

𝐴 = (𝑋𝑇𝑋)−1𝑋𝑇𝑦 

 

 

(6) 

A equação (6) é utilizada para calcular os coeficientes de regressão da RLM. 

A seleção das variáveis é uma etapa de grande importância na construção de um modelo 

de RLM, já que todo modelo utilizado possui algum percentual de erro correlacionado, torna-

se necessário a existência das melhores VIs que quando combinadas produzam a melhor 

previsão da VD. 

A seleção das VIs possui uma problemática quanto ao erro de especificação, que diz 

respeito à inclusão de variáveis irrelevantes ou à omissão de variáveis relevantes do conjunto 

de VIs. A inclusão de variáveis irrelevantes pode causar dificuldades na interpretação dos 

resultados, podem diminuir os efeitos das variáveis relevantes e torna menos preciso o teste de 

significância estatística das VIs. Já a exclusão de variáveis relevantes pode afetar negativamente 

qualquer interpretação dos resultados e reduzir a capacidade preditiva geral do modelo.  

As estratégias encontradas na literatura para a determinação de forma automatizada do 

melhor modelo para um determinado conjunto de dados são baseadas em mecanismos de busca 

exaustiva, algoritmos sequenciais ou metodologias heurísticas. Neste trabalho foi utilizado um 

método de busca sequencial. 

Os métodos sequenciais ou stepwise possuem a característica de avaliar os efeitos das 

variáveis através da adição ou remoção de apenas uma variável em cada etapa, existindo três 

principais variações da metodologia. 
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A primeira variante é denominada de Seleção por Adição (Forward Selection) onde são 

adicionadas sequencialmente as variáveis candidatas ao modelo, a segunda é a Seleção por 

Eliminação (Backward Elimination), que por sua vez parte de um modelo com todas as 

variáveis e procede a eliminação sequencial das variáveis. A terceira modificação é uma mistura 

das duas técnicas anteriores. Sendo que a cada adição de variável no conjunto é realizado um 

procedimento para verificar se não há variáveis redundantes. Essa metodologia recebe a 

denominação de Stepwise Regression. Neste trabalho foi adotado o método de seleção por 

adição. 

O procedimento de seleção por adição de variáveis parte de um modelo onde não há VIs. 

Criam-se então modelos com cada uma das VIs candidatas e a variável que apresentar melhor 

desempenho em relação ao um determinado índice de performance é adicionada ao conjunto de 

variáveis que irão compor o modelo. 

Na segunda etapa de seleção são criados modelos contendo combinações da variável 

previamente incluída e cada uma das variáveis não selecionadas anteriormente. A variável que 

gerar o melhor modelo em combinação com aquela introduzida na etapa anterior é pré-

selecionada para compor o modelo. A variável pré-selecionada é então submetida ao índice de 

performance  para verificar se a sua adição acarreta melhora significativa ao modelo dentro de 

uma margem de confiança. 

Em caso positivo, a variável é adicionada ao conjunto que irá fazer parte do modelo e 

repete-se o procedimento para as demais variáveis. Isso é repetido até que a adição de uma nova 

variável não traga melhoria significativa ao modelo ou se todas as variáveis tiverem sido 

incluídas. 

Neste trabalho foi utilizado como índice de desempenho o coeficiente de correlação 

mostrado na equação (7).Considera-se que para R ≥ 0,95 o ajuste da curva é considerado bom. 

 

𝑅² = 1 − (
∑ [𝑦𝑖−𝑌𝑖]²𝑚

𝑖=1

∑ [𝑦𝑖−�̅�𝑚𝑖]²𝑚
𝑖=1

)       (7) 

  

Onde my é a média aritmética dos valores reais da VD. 

Foi desenvolvido um modelo de predição de cargas elétricas baseado em regressão linear 

multivariável. Este estudo se faz necessário devido à necessidade de expansão da rede pelo 

aumento do consumo de carga. Além disso, uma análise através de métodos multivariados pode 
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gerar previsões de cargas mais precisas e com maior impacto na análise da confiabilidade da 

rede, já que modelos exatos de previsão de carga são demasiadamente complexos 

Na definição da previsão de carga elétrica foram selecionadas quatro variáveis 

independentes: ano, precipitação pluviométrica, temperatura média e PIB. 

Para avaliar a significância de cada uma dessas variáveis no modelo RLM foi utilizado o 

algoritmo apresentado na Figura 1. O método é exemplificado na tabela 1. Verificou-se que as 

quatro VIs escolhidas possuem um poder preditivo significativo na obtenção do modelo de 

previsão. 
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Figura 1. Fluxograma da seleção por adição 
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Tabela 1. Método de análise da significância das variáveis 

 

Número 

de VIs 

 T1 T2 T3 T4 

1 

 

E² 0.0003 3.5747 3.5749 3.5743 

R² 0.9760    

2 

 

E²  2.5770 2.6649 2.663 

R²  0.9760   

3 

 

E²   0.6405 2.5770 

R²   0.9941  

4 
E²    3.2235 

R²    0.9993 

 

Depois do modelo concluído, das variáveis de regressão especificadas e da confirmação 

dos resultados obtidos torna-se necessário avaliar a equação preditiva obtida. 

𝑌𝑖 = 𝑎0 + 𝑎1𝑇1 + 𝑎2𝑇2 + 𝑎3𝑇3 + 𝑎4𝑇4      (8) 

Onde T1 é o ano; T2 é temperatura média no ano; T3 é a precipitação pluviométrica 

máxima registrada no ano; T4 é o produto interno bruto médio no ano. 

Além de prever cargas futuras de uma determinada região, os coeficientes de regressão 

também apresentam um meio de avaliar a importância de cada variável independente na 

previsão geral da carga e desta forma tomar medidas de gerenciamento de manutenção 

adequada para minimizar a contribuição de cada variável na interrupção de fornecimento de 

energia elétrica. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

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

de carga encontrados no banco de dados da Empresa de Pesquisa Energética (EPE). A tabela 2 

apresenta o consumo de energia das regiões brasileiras. Os dados originais são relativos a 3 

anos (2012 a 2014). As colunas 6 e 7 da tabela 2 mostram os valores previstos para a carga 

obtida pela RLM para o ano de 2015 e 2016. A partir da análise desse conjunto de dados foram 

determinados os parâmetros dos modelos de regressão multivariável para a equação preditiva 

de carga. Verificou-se então, a previsão para os 2 anos posteriores (2015 e 2016). No entanto, 

foi necessário a predição de valores futuros para as variáveis independentes. Dessa forma, 
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utilizou-se uma regressão linear simples. Depois de previstos os valores da variável dependente 

do modelo, foram calculados o coeficiente de correlação por região. O coeficiente de correlação 

obtido por região foi: 0.9993 (Norte); 0.9996 (Nordeste); 0.9989 (Sudeste); 0.9991 (Sul); 

0.9987 (Centro-Oeste). 

 

Tabela 2. Consumo de energia das regiões brasileiras no período de 5 anos. 

 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Norte 29.048.752 30.195.682 32.363.651 33.575.317 34.731.466 

Nordeste 75.610.402 79.693.889 80.746.115 83.219.381 87.465.127 

Sudeste 235.237.240 240.104.803 243.025.384 223.295.389 231.931.425 

Sul 77.490.628 80.392.671 84.818.504 84.971.725 90.101.333 

Centro-

Oeste 
30.717.728 32.755.449 34.380.929 

35.423.159 38.958.689 

 

CONCLUSÕES 

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

e os resultados obtidos o validaram. Todas as variáveis escolhidas para o desenvolvimento do 

modelo demonstraram-se relevantes na previsão da variável carga. Outras variáveis climáticas, 

como incidência solar e velocidade do vento, outras variáveis sazonais, como meses e estações 

do ano e outros efeitos aleatórios, como aumento ou redução da demanda em função de 

aquecimento no mercado, eventos esportivos, podem ser utilizadas com variáveis 

independentes no modelo apresentado.  

O grande problema nesse tipo de estudo é a escassez de informações que limita o 

desenvolvimento de um modelo mais adequado. Como trabalho futuro, pretende-se utilizar esse 

modelo de previsão de carga para a análise de confiabilidade em um planejamento de redes de 

distribuição de energia elétrica. 
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RESUMO: O objetivo deste trabalho é estudar a solda de um chassi em alumínio 6061-T6 de 

um protótipo automotivo, soldado pelo processo TIG. As principais ferramentas utilizadas para 

alcançar esse objetivo foram os ensaios mecânicos de tração, microdureza Vickers e 

microscopia óptica.  A partir do ensaio de microdureza, há uma fragilidade na zona 

termicamente atingida (ZTA); isso porque não houve nenhum tratamento térmico depois da 

soldagem, a falta de tal tratamento diminuiu a resistência a tração, mudando assim as 

propriedades mecânicas do material. No entanto o chassi desenvolvido apresentou pouca 

deformação quando foi aplicada uma força de 1000N, não deformando em nenhum ponto de 

solda. 

Palavras–chave: alumínio, ensaio, metalografia, solda, tração. 

 

PROCESS AND APPLICATION OF AN ALUMINUM TIG WELD IN AN AUTOMOTIVE 

PROTOTYPE FOR A PROJECT OF ENERGETIC EFFICIENCY 
 

ABSTRACT: This task’s purpose is to study the weld of an aluminum 6061-T6 chassis from an 

automotive prototype, which was welded following a TIG process. The main utilized tools to 

achieve this were mechanical traction trials, Vickers hardness, and optical microscopy. Based 

on the hardness’ trials, it was stablished that there is a fragility in the thermally affected zone 

(TAZ); the reason for that is the absence of a thermic treatment after the weld, which lowers 

the material’s resistance to traction, changing its mechanical properties. However the 

developed chassis presented little deformation when subjected to a 1000N force and no 

demage on the weld. 

KEYWORDS: aluminium, assay, metallography, weld, tension. 

 

INTRODUÇÃO 

A Equipe de Eficiência Energética do IFPI pleiteia a construção de um protótipo 

automotivo que seja capaz de percorrer uma máxima distância, consumindo o mínimo de 

combustível. Para isso é necessário que haja uma redução considerável do peso da estrutura. 

Em decorrência desse fator, a equipe escolheu que a estrutura do protótipo deve ter o menor 

peso possível, desde a carenagem moldada com fibra de vidro e seu chassi composto de tubos 

de alumínio 6061-T6 com: uma polegada de diâmetro e parede de espessura de 2mm.  

Alumínio e suas ligas apresentam dificuldade a ser soldadas por apresentar uma fina 

camada de óxido refratário que se forma na superfície do material, a alta condutibilidade 
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térmica e elétrica e alto coeficiente de expansão linear. O processo TIG foi o primeiro a ser 

desenvolvido com proteção de gás inerte adequado para soldar o alumínio, principalmente 

juntas e chapas de espessuras menor que 10mm, apresenta cordões de alta qualidade e não 

geram escoria; na indústria aeroespacial é o indicado para a soldagem de tubos de alumínio. 

Por essas características, a solda TIG, foi a eleita para a união dos tubos de alumínio, 

contudo, apesar de viável, não haveria certezas do comprometimento da solda com a resistência 

necessária para o protótipo, para isso, foi desenvolvido um estudo sobre as propriedades do 

alumínio, da região soldada e a zona termicamente atingida (ZTA). Esse trabalho tem o objetivo 

mostrar os resultados desse estudo e validar o uso de alumínios na indústria automotiva, 

principalmente em protótipos eficientes. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Foram usadas quatro amostras utilizando um corte transversal do tudo soldado, podendo 

ensaiar as três zonas principais: matéria de base, solda e zona termicamente atingida. As 

amostras foram embutidas a frio, utilizando o liquido polimerizante e a resina, logo após foram 

lixadas (lixadeira fixa) com o intuito de prepara-las para o polimento, foram usadas lixas de 

granulometria de 400, 600, 900 e 1200, depois foi feito o polimento das peças, utilizando 

alumina 0,5µm, em seguida foi feito o ataque Tucker (45ml HCl, 15 ml HNO3, 15 ml HF e 

25ml de H2O) para então realizar o ensaio metalográfico de dureza (microdureza Vickers) e 

microscopia óptica de acordo com as normas da ABNT NBR13284. O ensaio de tração foi feito 

de acordo com a norma ABNT NBR 7549:2008 Versão Corrigida: 2012. Foi feito um teste no 

software Solid Edge ST7 para testar a solda em todo protótipo automotivo. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Foram coletadas imagens da solda, zona termicamente afetada e do material de base,  na 

solda foi usado a lente de 50X, pode-se notar os grãos de alumínio do material de adição  (liga 

4043) e os outros componentes menos destacados, como pode-se notar na Figura 01; na ZTA, 

os grãos apresentam misturas entre os componentes do material de base e a solda (Figura 02); 

o material de base foi usado a lente de 200X é notável a mistura entre o alumínio e o magnésio 

materiais  predominantes que formam essa liga (Figura 03). O teste de microdureza Vickers 

aplicou uma carga de 300kgf num intervalo de 5 segundos desde o material da base até a poça 

de solda, mostrando que a ZTA teve a menor dureza (162 HV), enquanto a solda e o material 

de base tiveram valores satisfatórios (178HV e 170 HV respectivamente). 
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Durante o ensaio de tração, a amostra teve valores baixos para o esperado, com um limite 

a resistência por tração de 24,0 Mpa, limite de escoamento de 26,8 Mpa e alongamento de 4,0%. 

Foi testado o projeto do protótipo para verificar se a solda teria possibilidade de 

rompimento (Figura 04), há uma compressão desprezível de 4mm. 

 

Figura 1: Microscopia óptica solda, 50X. IFPI, 2015. 

 

 

Figura 2: Microscopia óptica na ZTA 200X. IFPI, 2015. 
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Figura 3: Microscopia óptica no material de base 200X. IFPI, 2015. 

 

 

Figura 4: Ensaio de tração protótipo de eficiência energética. IFPI, 2015. 

 

CONCLUSÕES 

Os baixos valores encontrados no ensaio de tração, mostra que é necessário um tratamento 

térmico para a solda nesta liga. Porém para o protótipo houve apenas uma pequena deformação 

desprezível. O estudo mostra a viabilização do alumínio para a construção de carros mais 

eficientes. Uma sugestão para trabalhos futuros, é utilizar um tratamento térmico e químico nos 

tubos de alumínio e um processo de resfriamento da solda que não fragilize a mesma. 

 

 



 

1530 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos         Ciências Exatas e da Terra 

AGRADECIMENTOS 

Agradeço aos meus pais e minha família por sempre apoiarem minhas decisões, meus 

amigos por serem eles, ao meu orientador, José Matias Ferreira Filho, ao Diego Soldas pelo 

auxilio, ao Instituto Federal do Piauí e aos professores Einstein e Reis, pela ajuda e orientação. 

 

REFERÊNCIAS 

ALCOA, Manual de ligas e têmperas de estrusão, 2010. Disponível em: 

<https://www.alcoa.com/brasil/pt/resources/pdf/industria/catalogo_ligas_temperas_2010.

pdf>  Acesso em: 10 ago. 2015. 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS – ABNT NBR13284. Informação e 

documentação, trabalhos acadêmicos, apresentação. Rio de Janeiro, 2012 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS – ABNT NBR7549:2008 Versão Corrigida: 

2012. Informação e documentação, trabalhos acadêmicos, apresentação. Rio de Janeiro, 

2012 

SIEMENS, Siemens Solid Edge. ST7. Alemanha: Siemens, 2015. 1 CD-ROM. 

 

  

  

http://www.alcoa.com/brasil/pt/resources/pdf/industria/catalogo_ligas_temperas_2010.pdf
http://www.alcoa.com/brasil/pt/resources/pdf/industria/catalogo_ligas_temperas_2010.pdf
http://www.alcoa.com/brasil/pt/resources/pdf/industria/catalogo_ligas_temperas_2010.pdf


 

1531 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos         Ciências Exatas e da Terra 

PROCESSOS TOPOGRÁFICOS INOVADORES NAS IMPLANTAÇÕES 

DE POÇOS DE PETRÓLEO E GÁS NO ESTADO DE ALAGOAS 
 

Daniela Vieira de Sena Reis1, Paulus Ígor Lima Xavier2 
 
1Discente de graduação em Engenharia de Civil - Faculdade Maurício de Nassau Maceió-AL. Engenheira 

Agrimensora - CM Construções e Serviços. e-mail: daniela_sena@hotmail.com; 2Técnico de Projetos, 

Construção e Montagem - PETROBRAS. Supervisor de Construção e Montagem - PETROBRAS. e-mail: 

paulusigor@petrobras.com.br 

 

RESUMO: Este trabalho veio suscitar a importância das atividades de topografia nas obras 

de implantação das locações exploratórias para poços de petróleo e gás da PETROBRAS no 

estado de Alagoas, a partir da revisão de toda metodologia empregada nos serviços de 

terraplanagem, evidenciando ainda os principais marcos dos processos desenvolvidos desde a 

geolocalização instrumentada até a conclusão da implantação. A fim de mostrar os fatores 

determinantes e a dinâmica do processo executivo, utilizou-se como amostra a última 

implantação de locação exploratória para poço de petróleo e gás, sediada a oeste do município 

de São Miguel dos Campos, no estado de Alagoas, executada em meados de 2015. Como 

ferramenta principal, adotou-se um software de processamento de dados que proporcionou o 

desenvolvimento do projeto geométrico, modelo digital do terreno, calculando assim toda 

volumetria envolvida nas atividades de terraplanagem, desde o levantamento primitivo, 

monitorando e permanentemente georrefenciamento os pontos de apoio implantados nos 

levantamentos geodésicos, através das técnicas de GPS, até a implantação das etapas 

construtivas da locação. Com isso, concluímos que a locação apresentou no primeiro momento 

uma dinâmica vital a ser traçada, porém, devido à fatores climáticos, o processo foi alterado, 

mostrando ainda sua flexibilidade, mesmo em face das interfaces e exigências dos clientes. 

Sobretudo, este trabalho evidenciou a importância qualitativa da adoção de procedimentos 

executivos na e materiais em plena disposição e conformidade durante a execução dos serviços 

nestas atividades, de modo a assegurar a qualidade das obras de implantação das locações dos 

poços e de suas vias de acesso, além de cumprir as demais premissas técnicas e administrativas 

previstas nas normas técnicas corporativas e brasileiras. 
 

Palavras–chave: locação exploratória, terraplanagem, geodésia, geoprocessamento, 

construção civil 

 

TOPOGRAPHICAL INNOVATIVE PROCESSES IN DEPLOYMENTS OIL AND GAS 

WELLS IN ALAGOAS STATE 

 

ABSTRACT: This work has given rise to the importance of surveying activities in the works 

of deployment of exploratory leases for oil and gas wells PETROBRAS in the state of Alagoas, 

from the review of the whole methodology used in earthmoving services, also highlighting the 

major milestones of the process developed from the instrumented geolocation until the 

completion of the deployment. In order to show the determinants and dynamics of the executive 

process, it was used as sample the latest deployment exploratory lease for oil well and gas, 

located west of São Miguel dos Campos, in the state of Alagoas, performed in mid 2015. As 

the main tool, we adopted a data processing software that enabled the development of the 

geometric design, digital terrain model, thus calculating all volumes involved in earthmoving 

activities from early survey, monitoring and permanently georrefenciamento the footholds 

deployed in geodetic surveys, through GPS techniques to the deployment of the construction 
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stages of the lease. Thus, we conclude that the lease had at first a vital dynamic to be drawn, 

however, due to climatic factors, the process has changed, still showing its flexibility, even in 

the face of interfaces and customer requirements. Above all, this work showed the qualitative 

importance of adopting executive procedures in and materials in full provision and compliance 

for the performance of services in these activities in order to ensure the quality of 

implementation works of the locations of wells and its access roads, in addition to fulfilling 

other administrative and technical requirements set forth in the Brazilian corporate and 

technical standards. 

 

KEYWORDS: exploratory lease, earthworks, geodesy, GIS, construction and assembly 

 

1. INTRODUÇÃO 

A PETROBRAS possui na região do nordeste brasileiro sua zona mais antiga de exploração 

e produção de petróleo e gás, tendo suas atividades sendo desenvolvidas em terra e mar, 

correspondendo onshore e offshore, respectivamente. Nas atividades terrestres são utilizadas as 

técnicas geodésicas diferenciais de GPS, e vem sendo realizadas, de forma a garantir maior 

precisão nas coordenadas dos poços das locações exploratórias e, ao mesmo tempo, 

estabelecendo um controle nos pontos de apoio geodésico aos serviços de prospecção sejam 

elas, sísmicas e ou gravimétricas.  

No banco de dados da PETROBRAS, a bacia de Sergipe e Alagoas possui uma base 

cartográfica na escala de 1:25000 e um Sistema de Informação Geográfica (SIG) onde são 

monitoradas as atividades ambientais e operacionais de cada locação implantada. 

Segundo Aquino & Costa (2011), em uma atividade exploratória, as rochas inicialmente 

são perfuradas pela ação de rotação e peso aplicado a uma broca existente na extremidade de 

uma coluna de perfuração, ou seja, a perfuração de um poço é um conjunto de atividades 

operacionais desenvolvidas para projetar e realizar aberturas no solo, perfurando, testando e 

equipando as áreas das locações, de forma a atender aos padrões de exploração de produção.  

Portanto, as terraplanagens executadas para atender as atividades de perfuração terrestre 

devem ter garantias suficientes para sustentação e movimentação de cargas no local. 

No campo de Alagoas, a execução das locações para perfuração de poços de petróleo e gás 

são coordenadas pela gerência setorial de Construção e Montagem, onde são efetivadas a partir 

de um contrato de prestação de serviços para execução técnica especializada das obras de 

terraplenagem. 

Em se tratando de locações para perfuração exploratória na PETROBRAS em Alagoas, há 

uma vasta qualidade técnica e gerencial na execução dos serviços de terraplanagem, 

principalmente por ter grande influência no custo efetivo da unidade onde estão inseridos, além 

de compreender grandes e críticos processos executivos de alteração nos processos naturais de 
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movimentação de terra, geração e disposição de materiais excedentes, no caso da existência de 

bota-fora e empréstimos de materiais, bem como, na gestão de pessoas e segurança industrial. 

Inouye & Souza (2004) faz uma abordagem sobre a estimativa preliminar da demanda pelos 

serviços de terraplanagem que podem ser aplicados nos serviços das locações onde, 

normalmente, tudo se dá através de visita técnica ao local de implantação e a partir da 

caracterização experiente e sensibilidade técnica dos diligenciadores e executantes da gerência 

setorial Construção e Montagem de Alagoas, julgando se a terraplenagem será simples ou 

complexa. Tal método incorre na existência de margens de erro, o que exige o uso de um alto 

coeficiente de segurança sobre as estimativas físico-financeiras, e um estudo aprofundado sobre 

a topografia do local.     

O preparo da locação terrestre para perfuração exploratória de petróleo e gás faz uso 

primordial das ferramentas de topografia e geodésia, sendo de fundamental importância para 

iniciar as atividades cadastrais e, posteriormente, a implantação da mesma. 

Segundo a NBR-13133, as condições exigíveis para a execução de um levantamento 

topográfico devem compatibilizar medidas angulares, lineares, de desníveis e as respectivas 

tolerâncias em função dos erros, selecionando métodos, processos e instrumentos para a 

obtenção de resultados compatíveis com a destinação do levantamento, assegurando que a 

propagação de erros não exceda os limites de segurança inerentes a esta destinação. 

Sendo assim, a análise dos processos que influenciam o projeto geométrico de 

terraplanagem nas locações exploratórias, está respaldada nos seguintes pontos: custo e impacto 

ambiental, visto que esses serviços geram grandes problemas de degradação dos assentamentos 

humanos, disponibilidades de equipamentos de terraplanagem e fator climático. Por isso, a 

importância de conhecer a topografia e geologia da área.  

Os objetivos específicos que permitirão atingir o objetivo principal são: 

Avaliar as condições topográficas da área de implantação de uma locação exploratória 

denominada de Oeste de São Miguel dos Campos (OSMC- 01), no estado de Alagoas. 

Mostrar o desenvolvimento das atividades de terraplanagem na execução de locações 

exploratórias. 

Propor melhorias técnicas nos trabalhos realizados nas locações exploratórias. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 Como descrito no início do trabalho o objetivo desse artigo é mostrar a análise dos 

processos de topografia e terraplanagem na implantação das locações exploratórias da 

PETROBRAS evidenciando todas as etapas na realização do trabalho: 
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a. Aquisição das coordenadas UTM dos poços, georreferenciadas no sistema SIG da PETROBRAS 

e implantadas in loco, junto aos pontos de controle; 

b. Analise preliminar da área pela equipe técnica da gerência setorial de Construção e 

Montagem; 

c. Planejamento do levantamento de campo; 

d. Levantamento cadastral da área de perfuração, fixando as coordenadas originais; 

e. Processamento, desenho topográfico e projeto geométrico de terraplanagem; 

f. Etapas construtivas de terraplanagem na locação; 

g. Resultados e discussão; 

h. Conclusão e recomendação. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1 Identificação da locação exploratória OSMC-01 

A locação exploratória OSMC-01 foi definida no datum geodésico SIRGAS 2000, 

Meridiano Central -39° no fuso 24, enquadrada nas seguintes coordenadas UTM 9.022345 N, 

582406 E (canto superior esquerdo) e Meridiano Central -33° no fuso 25, com as coordenadas 

UTM 8.836865 N, 266789 E (canto inferior direito), em relação ao estado de Alagoas. Em 

relação ao município de São Miguel dos Campos, enquadra-se nas coordenadas UTM 

8.931773 N, 800076 E (canto superior esquerdo) e 8.903392 N, 172833 E (canto inferior 

direito) contornada pelos municípios ao leste e agreste alagoano: Jequiá da Praia e Campo 

Alegre, respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 01 – Localização da área em estudo 
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3.2 Análise Preliminar da área  

Nessa etapa, a equipe da fiscalização PETROBRAS pôde verificar in loco, as condições do 

acesso ao novo poço exploratório, e sua área no entorno, destacou-se de imediato à extensão 

do acesso de aproximadamente 3,5km, sendo que 1km desse total apresentou largura 

insuficiente aos padrões dos acessos da PETROBRAS, além da melhoria aos demais trechos, o 

que remete num tempo maior para o desenvolvimento das atividades de implantação. 

Segundo Malouf (2013) esta fase é crucial para garantir a segurança e a eficiência ao longo 

de toda a perfuração do poço, sendo importante ter em vista que o transporte é todo feito 

por meio de grandes caminhões especiais, e, por esse motivo é preciso que se abram estradas, 

de modo a permitir a passagem segura. Vale destacar que dependendo da locação, os custos 

logísticos podem ser muito representativos diante dos custos totais da locação exploratória. 

De acordo com os procedimentos internos da PETROBRAS, foi determinada para esse local 

uma sonda com ocupação de área nas seguintes dimensões: (80x120)m, sendo que o maior 

lado estenderá paralelo ao acesso e, o seu menor lado, perpendicular ao mesmo. Foi visto 

também o posicionamento do mastro em relação ao vento, pois são fatores contribuintes para 

o desenvolvimento das atividades topográficas e de terraplanagem. 

 

3.3 Atividades Preliminares de Topografia 

Após a emissão da Licença Prévia (LP) por parte do órgão ambiental, a Autorização para 

Execução de Serviços (AES) e o recebimento da coordenada da implantação, a engenheira 

agrimensora e sua equipe localizam o eixo da locação, através das coordenadas UTM 

fornecidas, analisa previamente as condições de segurança, e posteriormente cadastrar a área 

a ser implantada a locação exploratória. 

Os equipamentos e instrumentos utilizados nas atividades de campo foram GPS – Ashtech 

ProMark 2, estação total Ruide, nível automático Ruide e acessórios de topografia em geral. 

No cadastro realizado são adquiridos todos os pontos necessários, para o 

desenvolvimento do projeto geométrico de terraplanagem, e são arquivados na estação total 

durante o processo, ou seja, gerando uma caderneta com as coordenadas X, Y, Z e descrição. 

No entanto, é a partir desta que o desenho é elaborado. 
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Para a elaboração do projeto geométrico de terraplanagem levam-se em consideração os 

pontos tomados no levantamento planialtimétrico cadastral. Esta planta deve conter, no 

mínimo: perímetro do acesso até a nova locação, limite da área exigido pela sonda de 

perfuração, limite das áreas de apoio, cotas do terreno natural (TN) dentro e fora do limite da 

locação (curvas de nível) e nuvem de pontos (20m em 20m). 

 

 

 

 

Figura 02 – Levantamento planialtimétrico do OSMC 01. 

3.4. Utilização do Software aplicado à topografia  

Nas atividades relacionadas ao processamento de dados, são realizadas as 

transferências de dados da estação total, compatibilizadas nos formatos que são aceitos no 

programa específico DataGeosis e as coordenadas dos marcos de apoio são georreferenciadas 

e ajustadas conforme coordenadas fornecidas pela PETROBRAS. 

Para iniciar o desenvolvimento do projeto dentro da interface DataGeosis, fez-se 

necessário realizar a retirada de 20 a 30cm do valor da cota primitiva, referente ao material 

orgânico que é eliminado na limpeza e destocamento da primeira atividade de terraplanagem. 

Com isso têm-se as cotas dentro do limite da locação rebaixadas e por tanto, preparada a 

partir desta, para desenvolver outros processos das camadas no desenho.    

Criou-se então um modelo digital do terreno, com os parâmetros de cotas mínimas e 

máximas dentro da área determinada pela sonda, a partir daí é analisado o melhor destino 

para drenagem e projetado o greide do projeto, perfil longitudinal, e seções transversais. 

     Com isso, é calculado o volume de movimentação de terra para os serviços iniciais de 

terraplanagem que, no caso da locação OSMC-01, se deu por meio de aterro. De acordo com 

os equipamentos de terraplanagem disponíveis, a previsão do tempo e prazo de entrega do 

produto, fez-se necessário à adoção de alguns métodos, visto que a sonda de perfuração 

possui uma forma de trabalho contínua onde o custo de paralisação da mesma impacta em 

sanções administrativas com altos valores. 
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Conforme apresentado na tabela 01, o material de aterro bruto para a área da locação 

OSMC-01, calculado através do software DataGeosis, foi equivalente a 2.573,52m³, e será 

acrescido uma camada de 20cm de brita corrida em toda sua superfície. Vale ressaltar que 

para cada volume calculado foi empregado uma taxa de empolamento específico. 

De acordo com os estudos de viabilidade para a construção desta locação, foi adotada 

junto à fiscalização PETROBRAS, a partir da série de estudos geotécnicos, a utilização de 

agregado graúdo conhecido tecnicamente como macadame hidráulico, aplicado no subleito e 

sub-base, popularmente conhecido como pedra rachinha, onde sua execução consistiu no 

espalhamento de uma camada de brita de graduação aberta compactada para a redução dos 

espaços vazios. Em seguida, espalhou-se uma camada de pó de pedra sobre esta, promovendo 

o preenchimento dos espaços vazios deixados pela brita. Para facilitar a penetração do 

material de preenchimento, molhou-se o pó de pedra e promoveu-se outra compactação. Esta 

operação foi repetida até todos os vazios serem preenchidos pelo pó de pedra. Portanto, essa 

operação no subleito foi destinada a conformar o leito da plataforma, longitudinal e 

transversal, dando à superfície as características geométricas da locação acabada. Devido às 

condições climáticas no decorrer da implantação, não foi possível realizá-las. Geralmente, 

nessa camada, são adotados outros tipos de materiais economicamente mais viáveis. A 

camada da base e do revestimento adotou brita corrida numa variação de 20cm, podendo 

ainda chegar até 50cm nos pontos mais baixos. Após a finalização da terraplanagem, 

implantou-se o layout das canaletas sobre a locação através da estação total, junto às 

coordenadas cartesianas inseridas e adaptadas no projeto. 

Tabela 01 – Volume do OSMC 01 por seções, calculado pelo método da 

semidistância. 
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Figura 03 – Locação OSMC 01 na fase de revestimento brita corrida (a); e no reforço do 

subleito e sub-base (b); canaletas de contenção (c) 

Nas operações destinadas a execução das locações, objetivando o impacto ambiental, 

foram devidamente adotadas as soluções e os respectivos procedimentos voltados à 

preservação do meio ambiente. A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 

Biocombustíveis (ANP) exige a adoção de canaletas no entorno do mobiliário das sondas 

conforme mostrado na figura 3(c), pois, caso haja algum tipo de vazamento de material 

poluente, não devem haver contaminações na área no entorno da sonda de perfuração. Para 

isso, a equipe de topografia faz a locação topográfica das canaletas, liberando frentes de 

serviços para as equipes da obra, sendo necessárias no início da implantação, durante e após 

a implantação. 

 

4. CONCLUSÕES 

O presente artigo esteve focado em mostrar a importância da topografia nos processos 

de implantação de uma sonda exploratória na PETROBRAS, citando e mostrando 

procedimentos adotados na execução da base OSMC-01. Foram abordadas as situações 

relevantes que contribuíram para o desenvolvimento da atividade, de forma a atender a 

demanda. Pode ser concluído que, independente de quaisquer condições climáticas surgidas 

durante o processo, da disponibilidade de equipamentos, tudo pode ser modificado sem 

prejuízos à execução das atividades, mesmo sendo um cenário dinâmico onde estes fatores 

influenciem a definição do tipo de material e impactem, portanto, no custo final da obra, esta 

metodologia assegurará o êxito das atividades. Visto que independente dos fatores citados 

acima, as locações devem obedecer a datas continuas, outro fator importante foi a presença 

permanente de uma equipe de topografia liderada por uma engenheira agrimensora, atuando 
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desde os primeiros momentos de localização da área, passando pelo cadastro, projeto, 

implantação, as- built e emissão do relatório técnico final. 
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RESUMO: Os fármacos tem uma grande importância na vida das pessoas, através deles muitos 

chegam a uma vida estável, onde certas enfermidades são combatidas sem muitas dificuldades.  

A indústria farmacêutica tem um alto faturamento com a venda de substâncias que combatem 

enfermidades comuns entre os seres humanos, como a gripe, dores de cabeça, febre, 

inflamações entre outras. O Ibuprofeno é um fármaco bastante utilizado nos dias atuais, sua 

venda sem prescrição médica, aliado ao bom preço, faz deste produto ser bem comercial. Sua 

atividade biologicamente ativa abre a possibilidade de síntese do mesmo, com a finalidade de 

produzir compostos que também tenham uma atividade biológica especifica, e assim testar sua 

atividade biológica frente ao gorgulho de feijão-de corda Acanthoscelides obtectus. O 

Ibuprofeno por ser um ácido carboxílico, pode ser sintetizado em outras substâncias, como 

ésteres, Cloreto ácidos, Amidas entre outros.    

Palavras–chave: ésteres, fármacos, ibuprofeno, síntese 

 

IBUPROFEN DERIVATIVE OF PRODUCTION BY FISHER AND ITS esterification reaction ACTION 

BIOLOGICAL FRONT WILL PRAGUE Acanthoscelides OBTECTU, COMMON imi OF GORGULHO 

 

ABSTRACT: The drug has a great importance in people's lives, many through them reach a 

stable life, where certain diseases are combated without many difficulties. The 

pharmaceutical industry has a high turnover with the sale of substances that fight common 

diseases in humans, such as the flu, headaches, fever, inflammation and others. Ibuprofen is 

a drug widely used today, its sale without prescription, coupled with the good price makes 

this product be very commercial. Biologically active activity opens the possibility for synthesis 

of same, in order to produce compounds that also have a biological specific activity and 

thereby test its biological activity against the bean weevil Acanthoscelides obtectus of rope. 

Ibuprofen to be a carboxylic acid can be synthesized in other substances such as esters, acid 

chloride, amides and others. 

KEYWORDS: esters, drugs, ibuprofen, síntesis 

 

 

INTRODUÇÃO 

Com o desenvolvimento da indústria farmacêutica, várias substâncias foram 

desenvolvidas para combater enfermidades de caráter inflamatório. As inflamações, segundo 

Abbas e Janeway (2000), são uma resposta de defesa do organismo que ocorre após dano 
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celular causado por micróbios, agentes físicos (radiação, trauma, queimaduras), químicos 

(toxinas, substâncias cáusticas), necrose tecidual e/ou reações imunológicas. 

No mundo dos anti-inflamatórios não esteroides, destaca-se o ibuprofeno, que 

amplamente utilizado como analgésico e anti-inflamatório, sendo relativamente seguro 

aprovado e indicado para uso em crianças. É um AINE tradicional, derivado do ácido 

propiônico, inibidor não-seletivo de COX, apresentando meia-vida curta (2-4 horas), com alta 

ligação às proteínas plasmáticas (99%). É considerado equipotente e bem mais tolerado em 

comparação ao ácido acetilsalicílico e é o AINE tradicional mais comumente usado nos Estados 

Unidos da América (GOODMAN & GILMAN, 2012) 

Ibuprofeno foi sintetizado pela primeira vez em Dezembro de 1961 no Reino Unido, 

pelo Dr. Stewart Adams e seus companheiros John Nicholson e Colin Burrows. Nesse mesmo 

ano, este fármaco foi patenteado. Mas apenas oito anos depois aparece comercializado no 

Reino Unido e posteriormente nos EUA, em 1974. Atualmente é comercializado em todo o 

mundo sendo atualmente usado por milhões de consumidores. (MARQUES, 2012). 

Quimicamente falando, o Ibuprofeno é um pó branco, com um leve odor característico. 

Este fármaco é praticamente insolúvel em água, mas já é solúvel em soluções aquosas diluídas 

de hidróxidos alcalinos e de carbonatos, e também em alguns solventes orgânicos como a 

acetona, o álcool etílico, o éter, o diclorometano e o clorofórmio (MARQUES, 2012). A 

molécula do ibuprofeno está representa pela figura 1 abaixo. 

 

Figura 1 – Molácula do ibuprofeno. IFRN, 2016. 

 

 

No que se refere ao estudo de moléculas biologicamente ativas, Bonner (1988) afirma:  
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Nos estudos da Química farmacológica que geralmente, derivados de 

moléculas biologicamente ativas, também possuem algum efeito 

biológico especifico, ou seja, com o desenvolvimento da química 

farmacêutica, devido aos avanços da química orgânica sintética, da 

enzimologia, da farmacologia, dentre outras disciplinas, estabeleceu-

se a concepção de que a atividade biológica de uma determinada 

substância, natural ou não, se devia a sua estrutura molecular. A partir 

de substâncias biologicamente ativas usadas como protótipo, em 

grande parte produtos de origem natural, estudos da relação entre 

estrutura química e atividade farmacológica permitiram que se 

descobrissem novas moléculas que guardavam a sub-unidade 

estrutural responsável pela atividade biológica. O desenvolvimento 

desta estratégia conduziu ao planejamento e desenvolvimento de 

novas substâncias bioativas. 

No Brasil o feijão comum Phaseolus vulgaris representa uma importante fonte 

nutritiva para a população humana, isso pelo fato possuir características protéicas e 

energéticas. Os grãos de feijão apresentam em média 26% de proteínas, 67% de carboidratos, 

4,5% de cinzas, 2,0% de lipídios, 5,7% de fibras e alto conteúdo de carboidratos complexos 

além da presença de vitaminas do complexo B (LAJOLO et al., 1996).  Nessa perspectiva, o 

Brasil ocupa primeira posição em relação à produção de feijão, responsável por 17% da 

produção mundial, com produtividade média de 842 kg/ha, Índia com 15% da produção e na 

terceira posição esta Mianmar com 12% da produção mundial (FAO, 2011). 

É comum durante o armazenamento do feijão, surgirem pragas que trazem danos aos 

produtores, pois esses insetos destroem os grãos impossibilitando o comercio e o consumo 

do produto. Nesse aspecto, umas das principais pragas que atacam o feijão comum é a 

Acanthoscelides obtectus, que age furando os grãos através das larvas destruindo assim, os 

cotilédones diminuindo consideravelmente o valor nutricional dos grãos, ou em certas 

ocasiões, o poder germinativo fica afetado e o desenvolvimento da planta no campo fica 

prejudicado (GALLO et al., 2002). 
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Nesse sentido, o objetivo do trabalho é a produção de um derivado do ibuprofeno 

através de uma reação de Fisher, e a ação desse composto frente a gorgulho da espécie 

Acanthoscelides obtectus. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

A metodologia do projeto se deu em cinco seguintes momentos descritos abaixo: 

Primeiro momento: 

Comprou-se uma caixa de Ibuprofeno de 300mg com 20 comprimidos da marca 

Neoquimica. Esses comprimidos foram triturados com a ajuda de um almofariz e pistilo e logo 

em seguida o comprimido triturado foi colocado em uma solução de etanol P.A e deixado em 

agitação por duas horas. Logo após o tempo estipulado, foi feito uma filtração a vácuo pra 

separação dos sólidos insolúveis no etanol. Com a ajuda de uma rota-evaporador, o solvente foi 

evaporado do composto ao qual se quer analisar. 

Segundo momento: 

Após o solvente ser evaporado, o ibuprofeno recristalizado foi pesado e calculado o seu 

rendimento percentual.  

Terceiro Momento:  

Foi pesado 1g do Ibuprofeno puro, colocado em uma balão de 250 mL. Logo após, 

adicionou-se 50 mL de Metanol P.A, 1 mL de HCl P.A e algumas pedras de ebulição. Em 

seguida, foi montado um sistema de refluxo, onde a reação ficara por um tempo de 2 horas em 

uma temperatura de 75°.  

Após o tempo estimulado para reação ficar em refluxo, o balão foi retirado após esfriar. 

A reação foi neutralizada com uma solução de NaOH à 20%. Quando o pH chegou a 7, a reação 

foi rota evaporada, para a retirada do solvente. Feito isso, a reação foi colocada em um funil, 

onde passará por 4 lavagens com 20 mL de Acetato de Etila. Foi feita outra rota evaporação 

para retirada do acetato.  

Em 1895, Fischer e Speier constataram que era possível a obtenção de ésteres através do 

aquecimento de um ácido carboxílico e um álcool na presença de catalisador ácido (McMurry, 

1997). Esta reação ficou conhecida como esterificação de Fischer sendo um dos principais 

métodos utilizados na produção de ésteres (McMurry, 1997). A reação padrão da esterificação 

de fisher é demonstrada na figura a baixo 
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Figura 2 – Reação padrão de esterificação de Fisher. IFRN, 2016. 

Quarto momento: 

Uma solução em acetato de etila feita com a reação na concentração de 10.0000 ppm foi 

levada para o espectrômetro de massa do campus do IFRN-Apodi, para serem feitas as analises  

necessárias.  

Quinto momento: 

Para o procedimento de controle do Acanthoscelides obtectus (gorgulho do feijão 

comum), utilizou-se a metodologia de Kang et al. (1990). Amostras de 100, 200, e 400 µg da 

reação e foram dissolvidos em 600 L de acetona. Foram aplicados a um g de papel de filtro 

amostras (Whatman # 3, 8,5 cm de diâmetro). Um pedaço de papel de filtro foi tratado apenas 

com solvente utilizado como controle. Após secagem ao ar, à temperatura ambiente, 30 

gorgulhos foram adicionados de placas petri juntos com o papel de filtro com a amostra.  

Foram periodicamente gotas de água adicionada para a borda inferior de cada Placa de 

Petri. três repetições para cada teste foram preparados amostra e a mortalidade da espécie  foi 

contado por dia durante 7 dias. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Após a trituração de 20 comprimidos do fármaco e o tratamento com etanol, foi possível 

obter 5,8g do ibuprofeno, onde 1 grama foi utilizado para  reação de esterificação de Fisher, o 

produto final foi formado, onde tal reação ocorreu de forma exitosa, produzindo uma 

quantidade de 1,02g do éster do ibuprofeno.  pode-se observar o produto formado  pela analise 

feita do espectrômetro de massa (EM) do IFRN campus Apodi, figura 3 abaixo. 
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Figura 3 -  Resultado da fragmentação da molécula por EM. IFRN, 2016.  

 

O produto da reação de esterificação foi adicionado junto a placa de Petri com papel filtro 

com a finalidade de avaliar a capacidade em combater o gorgulho do feijão, a figura 2 abaixo, 

mostra o experimento realizado em duplicata durante os 7 dias, o mesmo também foi avaliado 

em três proporções diferentes. 

 

 

Figura 3 – Placa de Petri com as amostras em papel filtro com os 

gorgulhos. IFRN, 2016.  

 

Foram utilizando 30 gorgulhos em cada amostra, no final do processo, pode-se avaliar 

que todas as proporções de ibuprofeno mataram os 30 gorgulhos de cada placa, Os resultados 

podem ser observados na tabela 1 abaixo. Um branco com apenas o solvente foi analisado para 

ser usado como base. 
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Tabela 1: Resultados dos testes realizados durante 7 dias com o número de mortalidade dos 

gorgulhos. IFRN, 2016. 

 

Amostras (µg) 100  200  400  

N° de espécies  mortas 30 30 30 

  

Os resultados mostram-se excelentes, pois os gorgulhos morreram em todas as 

proporções aplicadas da reação. Isso permite dizer que o produto formado possui um efeito 

biológico em relação à espécie Acanthoscelides obtectus. A partir de substâncias 

biologicamente ativas usadas como protótipo, em grande parte produtos de origem natural, 

estudos da relação entre estrutura química e atividade farmacológica permitiram que se 

descobrissem novas moléculas que guardavam a sub-unidade estrutural responsável pela 

atividade biológica (BONER,1988). 

O branco feito apenas com o solvente não teve mortalidade dos inseto durante  período 

de analise. 

 

CONCLUSÕES 

O experimento apresentou ótimo resultado, pois todos os gorgulhos morreram 

independente da proporção de ibuprofeno. Com isso, pode-se constatar que a síntese de uma 

molécula biologicamente ativa produziu um composto com propriedades capaz de combater 

uma praga que atinge a muitos anos a população brasileira. 
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RESUMO: A grande produção de biodiesel nos últimos anos traz consigo um percentual 

significativo de rejeitos, em especial o glicerol, principal co-produto gerado no processo, que 

representa aproximadamente 10% da massa total do produto. Com essa grande quantidade de 

glicerol surgiu a necessidade de dar destino de forma a agregar valor ao mesmo. Diante disso, 

existem os derivados do glicerol que possuem diversas aplicações industriais como nas áreas 

farmacêutica e cosmética. Entre os principais derivados estão os cetais e ésteres que podem ser 

sintetizados por meio do glicerol com compostos carbonílicos (aldeídos e cetonas) e um 

catalisador que pode ser ácido ou enzimático. O uso de enzimas, que são proteínas presentes 

nos organismos vivos, é uma alternativa econômica e limpa que viabiliza a produção de 

derivados do glicerol, pois possuem diversas vantagens em relação aos métodos químicos 

convencionais. Desta forma, este trabalho visou demonstrar o processo de acetilação de cetais 

utilizando a semente de cártamo como catalisador. Foi realizada a reação de acetilação do cetal 

utilizando cetal, acetato de vinila e sementes de cártamo como catalisador, obtendo-se 

rendimento de 45,90%. O produto foi caracterizado por cromatografia gasosa acoplada a 

espectrometria de massas para confirmação do produto desejado. 

Palavras–chave: acetilação, alternativa, biodiesel, enzimas 

 

GLYCEROL DERIVATIVES PRODUCTION UTILIZING SAFFLOWER SEEDS AS 

BIOCATALYZER 
 

ABSTRACT: The biodiesel production results in a significant amount of waste, glycerol being 

about 10% of the total production mass. Glycerol derivatives have many industrial 

applications, for instance in the cosmetics and pharmaceutical industry. Among the main 

derivatives, ketals and esters can be synthesized with carbonyl compounds (such as aldehydes 

and ketones) in conjunction with catalyzer, the latter being either enzymatic or acid. Using 

enzymes in glycerol derivative production brings many advantages when compared with 

conventional chemical methods. This work demonstrates the process of ketals acetylation 

using safflower seeds as catalyzer. We achieve a return of 45.9% on ketals acetylation utilizing 

ketal, vinyl acetate and safflower seed as catalyzer. The product of the reaction was 

categorized by gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS), confirming the expected 

product. 

KEYWORDS: acetylation, alternatively, biodiesel, enzymes 

 

 

 



 

1550 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos         Ciências Exatas e da Terra 

INTRODUÇÃO 

O presente projeto é uma pesquisa elaborada com o intuito de fornecer informações sobre 

a grande demanda do principal co-produto da produção do biodiesel (glicerol) e a preocupação 

em destinar este grande volume ofertado por meio da fabricação de produtos com maior valor 

agregado. 

A crescente produção de biodiesel nos últimos anos traz consigo a geração de co-produtos 

como o glicerol que é produzido aproximadamente 10% da massa total do produto. O termo 

glicerol trata-se do produto puro que possui nome científico 1,2,3-propanotriol, de acordo com 

a União Internacional da Química Pura e Aplicada (IUPAC). O termo glicerina aplica-se aos 

produtos comerciais purificados que, normalmente, contém 95% de glicerol. A expressão 

“glicerina loira” pode ser utilizada quando a fase glicerinosa passou por um processo de 

neutralização do catalisador e remoção de ácidos graxos se tratando de glicerina provinda de 

processos de produção de biodiesel (MOTA, SILVA, GONÇALVES, 2009). 

O glicerol é um tri-álcool e está disponível em grande escala devido à grande produção 

de biodiesel, podendo ser também derivado de outras fontes como de biomassas. A sua utilidade 

se destaca nas áreas farmacêutica, cosmética, alimentícia e de fumo devido, principalmente, 

não possuir cor e odor (OLIVEIRA, 2009). No Gráfico 1, a seguir, pode-se visualizar a 

produção de biodiesel e, consequentemente, glicerol nos últimos cinco anos. 

 

 

Gráfico 1. Dados da produção de biodiesel e glicerol nos últimos cinco anos. ANP, 2016. 

 

A partir desta grande produção de glicerina surgiu a necessidade de produzir derivados 

do glicerol para dar destino ao grande volume ofertado pelas indústrias de biodiesel. Esta grande 

oferta ocasionou uma queda gradativa no seu custo, o que impulsionou diversos pesquisadores 

a buscar alternativas de agregar valor ao glicerol através da produção de derivados. 
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Entre os principais derivados do glicerol estão os cetais e ésteres que possuem diversas 

aplicações industriais destacando-se nas áreas cosmética, farmacêutica e como aditivo para 

combustíveis. A produção de derivados do glicerol é uma alternativa para agregar maior valor 

ao rejeito que é gerado no processo de produção do biodiesel (glicerol) (KAUTZ et al., 2015). 

A obtenção de derivados do glicerol por métodos químicos convencionais apresenta 

desvantagens como o uso de catalisadores corrosivos, altas temperaturas, longos tempos 

reacionais e produção de resíduos tóxicos para o meio ambiente. Com isso, há a necessidade de 

se obter produtos sintetizados por métodos mais limpos e econômicos (MOTA, SILVA, 

GONÇALVES, 2009). 

Nesse contexto, temos as enzimas que são proteínas presentes nos organismos vivos. Elas 

aceleram a velocidade de reações químicas e podem ser de origem vegetal e/ou animal. O uso 

de enzimas é uma alternativa para a produção de derivados do glicerol, visto que essas 

macromoléculas realizam atividade em meio aquoso e em solvente orgânico, possuem a 

capacidade de operar em condições normais de temperatura e pressão e são de origem biológica, 

sendo assim totalmente biodegradáveis (ZANOTTO, 2003). 

Além da utilização como catalisadores, as enzimas podem ser utilizadas para diversos 

fins. Um exemplo é o uso em alimentos para animais (rações) como aditivos, melhorando o 

desempenho e a rentabilidade. A característica distinta de uma reação catalisada 

enzimaticamente é que ela ocorre no interior da estrutura molecular da enzima chamado de sítio 

ativo (CAMPESTRINI; SILVA; APPELT, 2005).  

As enzimas podem ser extraídas de várias fontes naturais (microorganismos, animais e 

vegetais) e podem ser utilizadas tanto na forma isolada, que apresenta um custo relativamente 

maior, como em células íntegras, aplicando a fonte que possui a enzima diretamente na reação. 

Neste sentido, o uso de fontes vegetais como biocatalisador tem ganhado destaque nos últimos 

anos na catálise de diversas reações (hidrólise, redução, oxidação, esterificação) tendo como 

principal característica a praticidade do método e seu baixo custo (VILELA, 2000). 

Por isso, este trabalho buscou avaliar o potencial do cártamo (Carthamus tinctorius) como 

fonte de biocatalisador em reações orgânicas visando a produção de derivados do glicerol. Esta 

espécie vegetal é originária da família Asteraceae e tem ganhado destaque por produzir um óleo 

vegetal em suas sementes com diversas indicações terapêuticas como: proteção antioxidante, 

regularização do nível de colesterol LDL e triglicerídeos, é eficaz para o tratamento de doenças 

como osteoporose e reabsorção óssea, entre outras (OGUZ; OGUZ; BUYUKOGLU, 2014). 

Muita atenção tem sido dada ao óleo e as sementes tem ficado em segundo plano, contudo as 

mesmas podem ser fontes de diversas biomoléculas promissoras na catálise orgânica.  



 

1552 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos         Ciências Exatas e da Terra 

MATERIAL E MÉTODOS 

Método de extração do óleo de cártamo: 

Primeiramente as sementes de cártamo foram colocadas na estufa por 24 hs à 100 ºC. 

Após este período de tempo, foram trituradas em liquidificador para aumentar a superfície de 

contato das mesmas. Em seguida, foram adicionadas à uma cápsula de papel filtro e colocadas 

no sistema soxhlet por 6 hs para extração do óleo utilizando hexano como solvente. 

 

Reação de biocatálise para acetilação do cetal: 

Em um erlenmeyer colocou-se 2 g de semente de cártamo, 0,1 mL de cetal, 0,1 mL de 

acetato de vinila e 10 mL de hexano. A reação foi realizada em duplicata. Também foi feita 

uma reação controle contendo 2 g de semente de cártamo, 0,1 mL de cetal e 10 mL de hexano, 

como dispostas na Figura 1, abaixo. As três reações foram colocadas em mesa agitadora à 

temperatura ambiente por 24 hs. 

 

  

Figura 1. A) Reação 1, duplicata e controle; B) Reações em mesa agitadora.  

Elaborado pelo autor 

 

Após este período de tempo, alíquotas de 0,5 mL foram retiradas, filtradas e submetidas 

a mini-colunas contendo celite e sulfato de sódio. Em seguida, foram adicionados 5 mL de 

acetato de etila em cada mini-coluna contendo as alíquotas. Após tratamento, as reações foram 

caracterizadas por cromatografia gasosa acoplada a espectrometria de massas (CG-MS). Na 

Tabela 1, abaixo, estão dispostas as condições cromatográficas do equipamento.  
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Tabela 1. Condições cromatográficas do equipamento de cromatografia gasosa acoplada a 

espectrometria de massas (CG-MS). 

Método de análise do produto formado - CG-MS 

Equipamento CGMS-QP2010 SE-SHIMADZU- CG 2010 PLUS 

Injetor 200°C 

Interface 200°C 

Fonte de íon 220 

  Coluna 

Marca RESTEK-RTX® 5MS (crossbond® 5% difenil/95% dimetil 

polisiloxano) 

Comprimento 30 metros 

DI 0,25mm 

DF 0,25 µm 

Taxa Temperatura (°C) Tempo (min) 

- 40 4 

20.00 180 3 

30.00 300 5 

 Tempo total 23 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Na Figura 2 a seguir pode-se observar o espectro de massas do cetal e na Figura 3 o 

espectro de massas da biblioteca de padrões NIST (MASS SPECTRAL LIBRARY). A reação 

química de formação do cetal acetilado está representada na Figura 4, abaixo. Após a síntese, o 

mesmo foi caracterizado por CG-MS em que a espectrometria de massas apresentou o perfil de 

fragmentação representado na Figura 5 compatível com a massa esperada para o produto de 

reação assim como o da biblioteca de padrões NIST, Figura 6. 

 

 

Figura 2. Espectro de massas do cetal 
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Figura 3. Espectro de massas da biblioteca de padrões NIST 
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Figura 4. Reação química de formação do cetal acetilado 

 

 

Figura 5. Espectro de massas do cetal acetilado produzido 

 

 

Figura 6. Espectro de massas da biblioteca de padrões NIST 

 

 Na figura 7, abaixo, pode-se observar o cromatograma, obtido por CG-MS, em que o 

cetal foi identificado no intervalo de tempo de 6,9 minutos e o cetal acetilado em 8,6 minutos. 
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Figura 7. Cromatograma de massas do cetal e cetal acetilado 

 

Oliveira (2007) realizou reações de acetilação de álcoois secundários com acetato de 

vinila na presença de enzima comercial CALB obtendo conversões acima de 97%, o que 

implica dizer que o rendimento de 45,90% do produto obtido neste projeto demonstra potencial 

promissor para obtenção de derivados do glicerol, uma vez que, a referência citada utilizou 

enzimas isoladas, que comparativamente ao do presente do estudo, possui custo bastante 

elevado. As sementes de cártamo, por outro lado, possuem custo praticamente irrelevante, pois 

estão sendo consideradas um subproduto, uma vez que a indústria possui mais foco no seu óleo. 

Essas características evidenciam um caráter inovador e ambientalmente correto deste trabalho 

já que realiza a síntese de derivados de um subproduto (glicerol) com a utilização de outro 

subproduto (sementes de cártamo), gerando ao final do processo substâncias com maior valor 

agregado através de rotas catalíticas totalmente biodegradáveis. 

 

CONCLUSÃO 

Pode-se concluir que é possível a produção de derivados do glicerol com potencial 

aplicações industriais por via enzimática, método econômico e limpo, visando dar destino à 

grande massa de glicerol ofertado pelas indústrias de biodiesel. Porém, novos métodos estão 

sendo estudados para se obter melhores rendimentos.  
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RESUMO: Atualmente produtos eletrônicos eficientes, seja qual for sua aplicação, possuem um preço 

de mercado elevado.  O presente projeto viabilizou um sistema de controle e análise avaliativa da 

irrigação. Onde será controlado e analisado a umidade do solo, do ar e a temperatura ambiente usando 

sensores e tecnologias de baixo custo. Serão primícias do projeto a utilização de tecnologias 

OpenSource(Código Aberto), com isso teremos um produto com um custo mais acessível atendendo 

um público hoje esquecido pelas empresas que desenvolvem estas tecnologias. A inovação consiste 

em utilizar os 3 parâmetros simultaneamente e através de um hardware com um software embarcado 

analisar os dados coletados pelos sensores e decidir a melhor hora de irrigar e amenizar a temperatura 

interna da estufa através de aspersores/nebulizadores. O cultivo escolhido para as primeiras análises 

foi o morango, por se tratar de uma cultura que necessita grande quantidade de defensivos agrícolas, 

sensível a mudanças climáticas e de umidade do solo. Este estudo está sendo realizado em uma casa 

de vegetação no setor rural do município de Vilhena – RO, medindo 6m de largura por 10m de 

comprimento e pé direito de 2,5m, utilizando irrigação por gotejamento e controle de temperatura 

por nebulizadores. O hardware e o software foram testados em laboratório obtendo grandes 

resultados e necessitando apenas da validação dos mesmo em campo. Com testes em campo, 

esperamos avaliar os dados de produção, incidência de doenças e análise de consumo de água. Assim, 

verificando se o controle dessas variáveis influencia no desenvolvimento da planta.  

Palavras–chave: eletrônica, estufa, nebulizador 

  

STRAWBERRIES PRODUCTION AIED BY ARDUIÍNO TECHNOLOGY TO PERFORM 

THE SOIL MOISTURE CONTROL, AIR AND TEMPERATURE 

 
ABSTRACT: Currently efficient electronic products, whatever their application, have a high 

market price. This project enabled a system of control and evaluation analysis of irrigation. 

Which will be monitored and analyzed soil moisture, air and room temperature using sensors 

and low-cost technologies. Will project firstfruits using OpenSource technologies (Open 

Source), we will have a product with a more affordable cost attending a public now forgotten 

by companies developing these technologies. The innovation is to use the 3 parameters 

simultaneously and through a hardware with embedded software to analyze the data 

collected by sensors and decide the best time to irrigate and ease the internal temperature of 

the oven through sprinklers / nebulizers. Cultivation chosen for the first analyzes was the 

strawberry, because it is a crop that requires large amounts of pesticides, sensitive to climate 

change and soil moisture. This study is being conducted in a greenhouse in the rural sector of 

the municipality of Vilhena - RO, measuring 6m wide by 10m long and 2.5m ceiling height, 

using drip irrigation and temperature control for nebulizers. The hardware and software have 
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been tested in the lab getting great results and requiring only validation of the same field. In 

field tests, we hope to evaluate production data, incidence of disease and analysis of water 

consumption. Thus, ensuring that the control of these variables influence the development of 

the plant. 

KEYWORDS: electronics, greenhouse, nebulizer 

 

INTRODUÇÃO 

A diminuição de custos e o aumento da produção contribuem para um mercado 

consumidor mais eficiente e próspero. Nesse sentido, o morango tem mostrado ser um fruto de 

grande valia no decorrer de sua produção, podendo tornar-se rentável quando o produtor faz 

seu correto acompanhamento. A principal vantagem na produção do morango por elevação é 

que nos meses mais quentes a planta não deixa de produzir e a muda pode ser cultivada por dois 

ou três anos (PAGNONCELLI, 2015). 

O mundo contemporâneo é embasado na produção de alimentos em larga escala, assim 

conseguirmos manter a renda e a produção de capital a elevado crescimento. No entanto, a 

incorreta produção de frutos, sem controle e gerenciamento adequado, ocasionando em perdas 

desde a plantação até a venda tem causado preocupações e conflitos.  

Em propriedades familiares possui destaque na alta rentabilidade em sua área cultivada, 

podendo a produção ser destinada ao mercado de frutas frescas e à industrialização (RESENDE, 

1999). 

Um bom exemplo refletido é a falta administrativa no controle de qualidade dos produtos 

em todo seu processo produtivo. Quando falamos em qualidade da mercadoria, analisa-se a 

condição física e saborosa que este se encontra, devendo ser investigado desde o processo de 

produção até a chegada na mesa do consumidor. Nesse sentido, o presente projeto tem por 

objetivo, através do controle de irrigação e acompanhamento térmico da plantação, radicalizar 

o uso de agrotóxicos nas plantações de morango e consequentemente gerar um hábito saudável 

aos consumidores, além de estimular a pesquisa e inovação tecnológica promovida pelo mesmo, 

ao decorrer das aplicações em eletrônica digital na plataforma Arduíno. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Este estudo foi realizado em uma casa de vegetação no setor rural do município de 

Vilhena – RO.  A classe de solo predominante no município são os Latosolos Vermelho 

Amarelo Distrófico, com textura argilosa (CARVALHO et al, 2011). Foi utilizada uma casa de 

vegetação com 6m de largura por 10m de comprimento e pé direito de 2,5m (figura 3), onde 

serão cultivados os morangos. Também foi preparado dois canos de 6 (seis) metros de largura 
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e 20 (vinte) milímetros de diâmetro que serão plantados o cultivar. Será instalado os canos do 

cultivo da fruta, uma tomada para o fornecimento de energia elétrica para alimentação dos 

sistemas de controle. Também foi instalado uma rede de água para suprir a irrigação das plantas 

e sistema de controle de temperatura que utilizará sistema de nebulização para o controle da 

temperatura interna da casa de vegetação. 

As plataformas (softwares) usadas para construir o software foram o Eclipse para 

codificação, Bizagi Process Modeler para elaboração dos fluxogramas relacionados aos 

processos executados no software desenvolvido e o Protheus, no qual, neste último, importamos 

algumas bibliotecas do Arduíno para o seu Banco de Dados podendo simular o resultado do 

estudo. 

Foi realizada a construção de um software que realize o controle dos parâmetros descritos 

na pesquisa conforme os fluxogramas das figuras 1 e 2. 

 

 
Figura 60. Fluxograma de Configuração do Sistema. IFRO, 2015. 
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Figura 61. Fluxograma do Controle da Temperatura. IFRO, 2015. 

 

 

 
Figura 62. Casa de vegetação Construídas. IFRO, 2015. 
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Figura 63. Corte dos Canos. IFRO, 2015. 

 

O modelo da placa utilizada será o Arduíno Mega 2560 que será realizará o controle dos 

parâmetros mencionados e com a utilização de interfaces de potência que utilizando as análises 

dos sensores decidirá quando deverão ser acionadas as bombas para controle da umidade do 

solo e nebulização interna da casa de vegetação.  

 

 
Figura 64. Placa Arduíno Mega 2560. IFRO, 2016. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O projeto conseguiu expor as deficiências que a agricultura contemporânea do morango 

vem sofrendo, no qual, muitas plantações são perdidas pela falta de um cultivo, fertilização e 

irrigação corretas. Para Testezlaf (2010), quando ocorre o reaproveitamento hídrico, irrigando 

apenas ao redor da planta (irrigação localizada), diminui consideravelmente a evaporação direta 

da água do solo para a atmosfera, erradicando o desperdício dos recursos naturais e financeiros. 

Assim, em alguns meses de trabalho foi possível realizar simulações do hardware em 

programas computacionais, codificação de camadas do software final, corte dos canos que 

ficarão suspensos ao comportar o cultivo dos morangos e a construção da casa de vegetação 

com a madeira e as lonas plásticas, que protegem o cultivar das chuvas, com isso protegendo 

do excesso de umidade no solo, mas muitas vezes acarretando altas temperaturas interna. 

Ainda em fase de conclusão, o relógio quando finalizado, irá exercer o controle dos 

horários programados para a irrigação do morango, executados pelo sensor de umidade do solo. 

Também será realizado o controle da temperatura interna da casa de vegetação que terá seu 

controle efetivado utilizando um sensor de temperatura que a partir de sua leitura o sistema 

acionará os nebulizadores para amenizarão a temperatura interna da estufa colocando-a no seu 

nível ideal para o cultivo em questão.   

Dessa forma, espera-se que quando o estudo finalizado, o mesmo poderá auxiliar em um 

manejo mais regular do cultivo do morango, ocasionando em maior produtividade e menores 

perdas para o pequeno e médio agricultor. 

 

CONCLUSÕES 

Diante do exporto, pode-se observar que com a utilização do hardware no controle dos 

parâmetros descritos neste artigo (humidade do solo, humidade do ar e temperatura na casa de 

vegetação estudadas), poderá existir um melhor desenvolvimento e produtividade do morango 

que segundo MARTINS (2015), sem um manejo adequado, a cultura teria desaparecido, devido 

a fungos de solo e outras doenças, devido a umidade e temperaturas fora dos padrões aceitáveis pelo 

cultivar. 

Por fim, o projeto além de induzir novas técnicas na produção do fruto, contribuiu para a 

prática dos conhecimentos adquiridos em aula relacionados a eletrônica e programação, motivando 

os envolvidos na produção intelectual e prática científica. 
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RESUMO: Soluções computacionais têm sido amplamente utilizadas na resolução de diversos 

problemas. Assim, para que houvesse um melhor gerenciamento de itens no setor de 

almoxarifado do Instituto Federal da Bahia campus Vitória da Conquista, foi desenvolvida uma 

aplicação web para tal finalidade. Como resultado, o software desenvolvido pode controlar 

entradas e saídas de itens em estoque, prover aos servidores uma interface para solicitação de 

itens e gerar diversos relatórios gerenciais. A aplicação em questão utilizou-se de frameworks 

para a agilização de seu desenvolvimento e foi implantada em regime de testes no instituto, de 

forma que foi possível verificar adequações e melhorias a serem feitas.  

Palavras–chave: almoxarifado, estoque, software 

 

ProGest: Material Control Web System in Federal Institutes 
 

ABSTRACT: Computing solutions has been widely used in solving various problems. Therefore, 

so that there was better management of items in the warehouse of Federal Institute of Bahia 

campus of Vitória da Conquista, a web application for this purpose was developed. As a result, 

the developed software may control inputs and outputs of items in stock, give an interface 

where the employees may request items and generate various management reports. The 

application in question used frameworks to accelerate its development and it was 

implemented in testing regime at the institute, so that it was possible to verify adjustments 

and improvements to be made. 

KEYWORDS: warehouse, stock, software 

 

INTRODUÇÃO 

A utilização de soluções computacionais para a resolução de problemas ou para o controle 

de processos é uma prática comum. Pressman (2011, p. 55) evidencia a importância dessas 

soluções afirmando que “o software distribui o produto mais importante da nossa era - a 

informação. Ele transforma dados [...] de modo que possam ser mais úteis num determinado 

contexto”. No entanto, a generalização destes softwares para uma determinada finalidade pode 

comprometer os resultados alcançados com a sua adoção, de forma que a utilização de uma 

solução específica e direcionada para o processo em questão pode trazer maiores benefícios aos 

seus usuários, bem como ao contexto no qual o software atua.  

Como exemplo, a utilização de um software comum para o gerenciamento de estoque e 

suas movimentações pode funcionar perfeitamente para o ambiente comercial, mas não se 
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mostra igualmente adequada quando se trata de estoques de instituições públicas, onde a entrada 

e saída de itens é regida diferentemente do modelo comercial. 

Alguns trabalhos com a mesma abordagem podem ser observados na literatura, com foco 

na melhoria de processos de ambientes específicos. Sobre este tema, Canzian (2010) demonstra 

o processo de informatização das rotinas de pedidos e compras realizadas pelos servidores da 

universidade onde o projeto foi desenvolvido, objetivando a otimização do processo de 

compras. Já Paschoal e Castilho (2010) relatam o processo de implementação de um sistema 

informatizado para gestão de materiais em um hospital universitário, demonstrando quatro fases 

da implementação. O estudo demonstrou que, a aplicação do sistema específico àquele 

ambiente contribuiu para a diminuição do consumo e do custo dos materiais mantido em 

estoque. 

Assim sendo, este trabalho busca demonstrar os resultados obtidos com o 

desenvolvimento de um sistema web específico, denominado ProGest, para o gerenciamento 

de estoque de Institutos Federais, bem como o seu processo de desenvolvimento e os resultados 

iniciais alcançados com a sua utilização.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Tendo como base as atividades genéricas do processo de desenvolvimento de software 

definidas por Pressman (2011), pode-se dividir a construção do projeto descrito neste trabalho 

nas seguintes etapas: planejamento, modelagem, desenvolvimento e implantação. 

 

Planejamento 

O objetivo do planejamento é a compreensão do problema a ser abordado, de modo a 

planejar-se a sua melhor solução. Sendo assim, para a realização do projeto, foram realizadas 

algumas tarefas para que os desenvolvedores pudessem enxergar o escopo e o modo de 

funcionamento do meio onde o software deveria atuar. Para tanto, inicialmente foram realizadas 

entrevistas com o cliente do projeto, coordenador do setor de almoxarifado do Instituto Federal 

de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia campus Vitória da Conquista. 

Esta etapa se mostra uma das mais importantes, uma vez que a elucidação dos requisitos 

é tida como uma das maiores dificuldades no desenvolvimento de um projeto. Estas 

dificuldades foram particularmente potencializadas, uma vez que o ambiente em questão se 

mostrou mais complexo do que o esperado, já que o setor se relaciona com outros setores da 

instituição. O almoxarifado é responsável pelo recebimento de itens no instituto, pelo seu 

armazenamento e liberação para uso. Assim sendo, deve-se relacionar com os setores 



 

1566 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos         Ciências Exatas e da Terra 

responsáveis por licitações, empenho de itens, bem como todos os demais setores e servidores 

que podem receber tais itens. 

A partir da realização das entrevistas, foi possível compreender o processo de aquisição 

e liberação de itens. No entanto, inicialmente, o software em questão somente deveria atuar no 

setor de almoxarifado, entendendo-se que os processos de aquisição de itens realizados 

anteriormente, em outros setores, e que são a entrada para dados no sistema seriam realizados 

como de costume. Por outro lado, deveria haver uma interface para solicitação de itens pelos 

demais servidores do instituto. Na Figura 1 é demonstrado o fluxo principal de operações a 

serem realizadas pelo ProGest. 

 

 

Figura 1. Fluxo principal de utilização do ProGest. IFBA, 2016. 

 

Modelagem 

A modelagem de uma solução computacional objetiva gerar um projeto ou modelo de 

como deverão ser desenvolvidas diversas características relativas ao funcionamento, estética e 

utilização de componentes de um software, tendo como entrada as informações colhidas na 

análise dos requisitos. 

Especificamente, a modelagem de classes busca identificar as classes que deverão compor 

o software e suas relações, as funções que cada uma deverá executar e os objetos que serão 

manipulados. Na Figura 2 é possível visualizar um diagrama simplificado das classes que 

compõem a aplicação ProGest, criado utilizando-se o software Astah Professional50, em sua 

versão 7.0.0, licenciada gratuitamente para uso estudantil. Neste diagrama, as informações 

relativas aos atributos e métodos de cada classe foram suprimidas para permitir uma melhor 

visualização das classes. 

As classes visualizadas no diagrama da Figura 2 compreendem todos os objetos e relações 

utilizados no ProGest. A classe Usuário e suas generalizações (Almoxarife, Gestor e 

Solicitante) são utilizadas para a identificação do usuário no acesso ao sistema e para a 

solicitação de itens, além de garantir a restrição de operações para o usuário de acordo com o 

                                                           
50 http://astah.net/editions/professional 
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seu nível de acesso permitido. A classe Empenho é utilizada para o cadastro de empenhos, se 

relacionando com as classes Entrada, SubMaterial e Fornecedor. A classe Material e sua 

especialização SubMaterial são utilizadas para o cadastro de itens no sistema, bem como no 

controle de entradas e saídas desses. A classe Fornecedor é utilizada para o cadastro dos 

fornecedores. As demais classes representadas são utilizadas na realização de operações de 

estoque, sendo elas Entrada, Saída, Devolução, responsáveis, respectivamente, pelo controle de 

entrada, saída e devolução de itens ao estoque e Pedido, classe responsável pela realização de 

pedidos pelos servidores do instituto. 

 

 

Figura 2. Diagrama de classes da aplicação ProGest. IFBA, 2016. 

 

Segundo Pressman (2011, p. 313), o elemento mais importante de um sistema 

computacional é a sua interface, uma vez que, sendo mal projetada, há um impacto na 

capacidade do aproveitamento de todas as funcionalidades do software pelo usuário. 

A partir do entendimento do problema em questão, procedeu-se o desenvolvimento do 

projeto de interfaces. Esta etapa se mostra importante por permitir que o cliente e o usuário final 

verifiquem, a partir da simulação do software, se esse contempla todas as necessidades 

apontadas, bem como a facilidade e fluidez no seu uso, podendo sugerir correções ou alterações. 

Para a construção do projeto de interfaces, utilizou-se a ferramenta Axure51, em sua 

versão RP Pro 7.0, licenciada também gratuitamente para uso estudantil. A ferramenta em 

questão permitiu o desenvolvimento das telas, bem como a criação do fluxo entre telas a partir 

                                                           
51 Axure: http://www.axure.com/ 
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dos cliques em seus botões. Essa funcionalidade se mostrou importante por permitir que o 

usuário final pudesse testar a fluidez e a facilidade na operação do software antes mesmo deste 

ter seu desenvolvimento iniciado. 

 

Desenvolvimento 

A etapa de desenvolvimento contempla o processo de codificação da aplicação proposta, 

a partir dos requisitos levantados e validados. Inicialmente, foram avaliadas as opções para o 

desenvolvimento, desde a linguagem de programação e banco de dados a serem utilizados, de 

acordo com a compatibilidade do servidor disponibilizado pelo instituto. Em seguida, decidiu-

se pela utilização de alguns frameworks para a agilização do processo de desenvolvimento, 

visto o pouco tempo disponível para este fim.  

A utilização de frameworks é uma prática comum no mercado de trabalho. Eles permitem 

que, por meio do reuso de código e de outras funcionalidades, o tempo e esforço de 

desenvolvimento seja reduzido. Ainda, pode-se perceber a padronização do desenvolvimento 

quando este é guiado pelo uso de um framework, o que facilita o trabalho de manutenção do 

software.  

Para o desenvolvimento, optou-se pela utilização da linguagem PHP, entendendo-se que 

a melhor abordagem para solucionar a demanda seria por meio de uma aplicação web. As 

aplicações web têm como benefícios a sua capacidade de utilização por vários usuários, sua alta 

disponibilidade e escalabilidade e o seu desempenho. Assim, todo o processamento dos dados 

e serviços da aplicação devem ocorrer no servidor, retornando para o cliente páginas web 

dinâmicas. O banco de dados escolhido para implementar a aplicação foi o MySQL, por ser 

compatível com a programação em PHP e com os frameworks utilizados e, assim como o PHP, 

é suportado pelo servidor disponibilizado pelo instituto. 

A justificativa pela escolha da linguagem PHP em conjunto com o banco de dados 

MySQL é dada por alguns fatores apontados por Bento (2013): são tecnologias livres; há uma 

facilidade e redução de custo de hospedagem de serviços que as utilizam; e pelo PHP ter uma 

curva de aprendizado suave, em comparação com outras linguagens. 

O principal framework utilizado no desenvolvimento foi o Laravel52. O Laravel permite 

que os dados da aplicação sejam tratados como objetos, o que possibilita a programação em 

alto nível, por meio da programação orientada a objetos. Outros fatores que permitiram a 

escolha deste framework foram a sua capacidade de criação do banco de dados da aplicação a 

                                                           
52 Laravel: https://laravel.com/ 
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partir dos objetos definidos, retirando dos programadores a responsabilidade de desenvolver 

todo o projeto de banco de dados exigido para um projeto, sua completa compatibilidade com 

as demais tecnologias utilizadas, sua documentação sucinta e sua comunidade de 

desenvolvedores ativa e prestativa na resposta às dúvidas dos desenvolvedores. 

Skvorc (2015) demonstra que, em uma pesquisa realizada com dezenas de países e com 

cerca de 7.823 contribuidores, o Laravel foi escolhido como o melhor e mais popular framework 

para desenvolvimento PHP. O Laravel se mostrou o framework mais utilizado em 20 países, 

dentre os 34 que tiveram um mínimo de 50 contribuidores, além de ter sido o favorito em 4 das 

5 faixas etárias definidas pela pesquisa, para projetos pessoais e comerciais. 

Além do Laravel, foram utilizados os frameworks JQuery53, para validação de campos de 

preenchimento do usuário, e Bootstrap54, para a estilização das páginas da aplicação. Sobre a 

estilização, optou-se por utilizar um template gratuito de visualização de páginas em um padrão 

de gerência, o que deu maior fluidez e padronização à aplicação, além de garantir a sua 

responsividade. O template escolhido foi o AdminLTE55. 

A responsividade é um conceito citado inicialmente por Marcotte (2010), quando sugere 

um padrão de codificação único, que se adapte ao formato das diferentes telas de visualização 

do usuário. Assim, não seria necessário o desenvolvimento de um código diferente para cada 

tamanho ou resolução de tela. 

 

Implantação 

Segundo Souza e Zwicker (2000), a implementação de um sistema com características 

com foco em uma situação problema específico “pode ser definida como o processo pelo qual 

os módulos do sistema são colocados em funcionamento em uma empresa”. Esta etapa é de 

fundamental importância, uma vez que a partir da utilização da solução em ambiente real, 

podem-se verificar muitos pontos de melhoria no software, adequações e correções. Sendo 

assim, nesta etapa, as diversas funcionalidades desenvolvidas foram colocadas para uso pelo 

administrador do sistema e, posteriormente, para os demais usuários. 

Inicialmente, o administrador utilizou o ProGest para verificar se todas as funcionalidades 

previstas foram desenvolvidas e realizar testes de usabilidade. Após a observação e 

recomendação de melhorias, procedeu-se a carga inicial de dados, quando foram inseridos no 

banco de dados da aplicação os dados referentes aos produtos disponíveis no almoxarifado. 

                                                           
53 JQuery: https://jquery.com/ 
54 Bootstrap: http://getbootstrap.com/ 
55 AdminLTE: https://almsaeedstudio.com/preview 
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Para a realização desta carga de dados inicial, é preciso escolher entre uma entrada genérica 

dos itens listados em estoque ou na simulação de várias entradas, o que viabiliza a geração de 

relatórios de datas anteriores à implantação do software. 

Após a carga de dados inicial e havendo produtos para requisição listados no ProGest, o 

sistema poderia ser disponibilizado para acesso pelos usuários cadastrados, etapa realizada em 

um terceiro momento, o que possibilitou a verificação de possíveis correções e melhorias. Após 

a utilização por alguns usuários, esta funcionalidade deixou, momentaneamente, de estar 

disponível para os mesmos, para que as correções e melhorias verificadas pudessem ser 

desenvolvidas e, novamente disponibilizar a interface de solicitação de itens aos servidores. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 O software desenvolvido no instituto tem como propósito o gerenciamento de entradas 

e saídas do almoxarifado. Assim, o seu fluxo de utilização inicia-se no cadastro de empenhos 

(registro de produtos a serem recebidos no instituto), como visto na Figura 3, passando à entrada 

destes produtos e registro de suas notas fiscais.  

Além desta funcionalidade geral, foi desenvolvido outro módulo na aplicação 

possibilitando o seu uso pelos demais servidores do instituto, para a realização de pedidos de 

itens disponibilizados pelo administrador do sistema, de forma análoga às lojas virtuais, como 

visto na Figura 4. 

 

Figura 3. Tela de cadastro de empenhos - ProGest. IFBA, 2016. 
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Figura 4. Tela de pedidos de itens - ProGest. IFBA, 2016. 

 

A partir da utilização do ProGest em seus dois módulos principais (de gerenciamento de 

itens e de solicitações de usuários), diversos relatórios gerenciais podem ser gerados, 

permitindo uma melhor visualização e controle de consumo de itens, seja por servidores, setores 

ou eventos. Um exemplo de relatório gerado pode ser visualizado na Figura 5. Além disso, há 

um maior controle sobre os produtos que deverão ser recebidos, bem como daqueles que estão 

com seu vencimento próximo, permitindo um melhor gerenciamento do consumo. 

O ProGest trata-se de um projeto open source, estando disponível sob a licença GNU 

General Public License. O acesso ao seu código-fonte e projeto de interfaces pode ser feito 

acessando o repositório56 online da aplicação. O estudo de caso descrito neste trabalho foi 

realizado no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia – IFBA campus 

Vitória da Conquista (http://progest.conquista.ifba.edu.br/), sendo iniciado em Novembro de 

2015 e finalizado em Março de 2016. Atualmente, o desenvolvimento do ProGest foi retomado, 

de forma que novas funcionalidades deverão ser implementadas. 

                                                           
56 Repositório ProGest: https://github.com/loppesdan/progest 

http://progest.conquista.ifba.edu.br/
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Figura 5. Relatório gerencial - ProGest. IFBA, 2016. 

 

CONCLUSÕES 

Analisando-se a proposta inicial de se desenvolver um software para o gerenciamento de 

entradas e saídas do almoxarifado do instituto, pode-se dizer que o objetivo foi alcançado. A 

solução desenvolvida conta com diferentes funcionalidades, o que permite o gerenciamento de 

itens, de usuários, realização de entradas e saídas, realização de pedidos pelos servidores e 

geração de múltiplos relatórios. 

A partir do uso do ProGest, espera-se que haja um maior controle do consumo no instituto, 

bem como uma melhor organização de itens em estoque. É importante citar que o sistema em 

questão deverá ser aprimorado e, para tanto, um estagiário foi disponibilizado pelo instituto 

para continuar o desenvolvimento. 

Como trabalhos futuros, pretende-se continuar o desenvolvimento da aplicação, de forma 

que esta contemple todos os detalhes do seu ambiente de atuação. Após essa etapa, pode-se 

pensar em estender a aplicação para outras áreas ligadas ao setor de almoxarifado, como o 

registro e movimentação de bens duráveis ou o setor financeiro. 

Ao passo em que novas funcionalidades ou melhorias forem implementadas, espera-se 

que o ProGest entre em plena utilização por todos os servidores do instituto, de modo que possa 

ser verificada sua completa adequação para o ambiente e destinação a que se propõe. 
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RESUMO: O Projeto BHoIA – Bóia Holonômica para Investigação Ambiental – trata-se da 

construção de uma boia para investigação ambiental que possui sensores fotômetros e se 

movimenta por meio de holonomia e comunicação sem fio. Os trabalhos com tecnologia 

Bluetooth foram iniciados a partir da implementação da bolsa PIBITI – IFCE no segundo 

semestre de 2016, objetivam o desenvolvimento dos protocolos de comunicação sem fio com 

foco no melhor entendimento dos estudos da movimentação holonômica. O presente 

trabalho demostra como foi realizado a transição da comunicação com cabos para a rede sem 

fio dentro do projeto em questão. 

Palavras–chave: Python, Comunicação, Bluetooth, monitoramento ambiental.  

 

BHOIA PROJECT - WIRELESS COMMUNICATIONS DEVELOPMENT  
 

ABSTRACT: The BHoIA Project - Holonomic Float for Environmental Research - this is the 

construction of a buoy for environmental research which has photometers sensors and moves 

through holonomy and wireless communication. Works with Bluetooth technology were 

started from the implementation of PIBITI – IFCE research funding in the second half of 2016, 

aim the development of wireless communication protocols focused on better understanding 

of holonomic movement studies. This work demonstrates how the transition was made 

communication with cables to the wireless network within the project in question. 

KEYWORDS: Python, Communication, Bluetooth, Environmental Monitoring. 

 

INTRODUÇÃO 

O Projeto BHoIA – Boia Holonômica para Investigação Ambiental – surgiu de uma 

parceria entre IFCE e CTI-NE, sendo aprovado na chamada CNPq-SETEC/MEC nº 17/2014 de 

apoio a projetos cooperativos de pesquisa aplicada e de extensão tecnológica, na linha PD&I, 

tendo como organização demandante a CAGECE – Companhia de Água e Esgotos do Ceará. O 
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referido projeto tem como objetivo o monitoramento das águas a partir de sistemas de baixo 

custo utilizando-se de uma plataforma robótica flutuante com movimentação holonômica. 

BHoIA é uma plataforma autônoma constituída de uma boia padrão da marinha como 

base de sustentação para a caixa estanque, onde ficam os componentes eletrônicos que farão 

a comunicação com os sistemas fotômetros de medição da qualidade da água, 

disponibilizando os dados obtidos para posteriores consultas. A movimentação da plataforma 

se dá por três motores posicionados a 120º, e assim realizar o movimento holonômico, já a 

transmissão dos dados obtidos será via wifi por meio de antena omnidirecional. 

A Portaria 2914/11 do Ministério da Saúde estabelece que a água produzida e 

distribuída para o consumo humano deve ser controlada, e também a legislação define a 

quantidade mínima, a frequência em que as amostras de água devem ser coletadas e os 

limites permitidos. O monitoramento e a avaliação da qualidade das águas superficiais e 

subterrâneas são fatores primordiais para a adequada gestão dos recursos hídricos, 

permitindo a caracterização e a análise de tendências em bacias hidrográficas, sendo 

essenciais para várias atividades de gestão, tais como: planejamento, outorga, cobrança e 

enquadramento dos cursos de água (ANA, 2016). 

À medida que o uso de sistemas microcontrolados se populariza na sociedade, torna-se 

comum o uso de aplicações em tempo real. Busca-se cada vez mais fazer com que a troca e o 

processamento das informações de um sistema sejam eficientes e rápidos. Muitas vezes, é 

necessário que um sistema seja controlado à distância tanto para que custos com manutenção 

sejam diminuídos quanto para se obter respostas instantâneas a problemas ou a qualquer 

evento ocorrido (OLIVEIRA et al., 2014). 

No desenvolvimento do código para comunicação sem fio, optou-se por usar o Python, 

que é uma linguagem dinâmica, interpretada, robusta, multiplataforma (orientação à objetos, 

funcional e imperativa), é bastante usada para o desenvolvimento de aplicações no meio 

científico e acadêmico. 

Bluetooth é uma especificação industrial para a comunicação em curta distância 

inicialmente projetado como uma solução para substituição dos fios usados na comunicação 

via rádio, como o wifi e outras tecnologias wireless atuais existe a preocupação com segurança 

e a interoperabilidade com outros padrões de networking (OLIVEIRA, 2003 & KOBAYASHI, 

2004). 
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A importância dos estudos de rede sem fio se mostram nas perspectivas futuras do 

projeto, já que a montagem final será feita utilizando rede wifi como comunicação. O 

entendimento das redes wireless são primordiais para a programação e modificação final do 

protótipo. 

O referido trabalho tem como objetivo apresentar os estudos das comunicações sem 

fio, seu esquema de funcionamento e a importância dessa tecnologia para melhoria do 

Projeto BHoIA. A retirada da comunicação por cabos do modelo de bancada em escala 

reduzida teve início a partir da implementação, no segundo semestre de 2016, da bolsa de 

iniciação tecnológica do Instituto Federal do Ceará – PIBIT – IFCE. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O protótipo em escala reduzida foi construído para se realizar estudos sobre o 

movimento holonômico em sistemas embarcados e controle de motores usando PWM. Para 

a prototipagem da plataforma foram usados os componentes: Arduino UNO; motores DC; 

ponte H l298n; Raspberry Pi B+. Todos estes foram acoplados em uma caixa estanque. Uma 

boia modelo padrão da Marinha classe 3 foi utilizado, e serviu como base/plataforma de 

sustentação para os componentes. 

O dispositivo usado no projeto para fazer a comunicação Bluetooth dos dados foi o 

modelo HC-05, um módulo pouco custoso e muito utilizado em aplicações simples. Este 

módulo possui seis pinos: dois de alimentação e dois de transmissão de dados. O VCC e GND 

foram ligados diretamente nos pinos de 3,3 volts e os que possibilitam a comunicação foram 

ligados nos da porta serial do Arduino (RX e TX). O módulo Bluetooth foi ligado na 

prototipagem da boia, desenvolveu-se um código em Python utilizando a biblioteca pySerial 

para estabelecer a comunicação da boia com central de controle. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

No início dos testes com protótipos era utilizada comunicação via cabo (Figura 1), pois a 

movimentação ainda não era prioridade. Primeiro, a eficiência dos motores foi testada com 

diferentes variações de potências. Quando se começou os testes de movimentação na água 

os fios foram um empecilho, dificultando os movimentos do protótipo e, assim, prejudicando 

a observação e leitura dos dados. Com o conhecimento das redes sem fio os testes de 

substituição foram iniciados, fazendo a transição da conexão com cabos para bluetooth 

(Figura 2). 

O algoritmo criado para enviar os comandos, feito em Python (Figura 3), faz o 

pareamento do dispositivo com a central e tem como função primordial transmitir as 

informações para o Bluetooth e este faz a comunicação via porta serial com a placa Arduino, 

foi testado nos sistemas operacionais Windows e Linux, mas por ser em Python existem outras 

plataformas em que funciona perfeitamente. Assim que o pareamento ocorre, um led 

existente no módulo acende, indicando que ele já responde aos comandos. 

Figura 2. Módulo Bluetooth HC-05 utilizado para 

fazer a comunicação sem fio. IFCE, 2016 

Figura 1. Primeiro modelo do protótipo de 

bancada ainda utilizando-se de cabos para 

comunicação IFCE, 2015 
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Os comandos são feitos pelo usuário, que pode variar a potência e o motor que está 

sendo ligado no momento (Figura 4). Cada motor foi nomeado com uma letra alfabética (A, B 

e C) e os valores de potência variam de 0 a 255, pois a forma de controle utilizada é PWM e 

sua variação de volts tem o máximo de 255. Após enviar o comando o programa reconhece a 

letra como um dos motores e o número como a potência necessária para acioná-lo, enviando 

a potência pedida ao motor específico. 

 

A retirada dos cabos se mostrou bastante eficaz e necessária em relação à liberdade de 

movimentação (Figura 5), facilitando, assim, o melhor entendimento do movimento 

holonômico. A comunicação à distância garantiu que os estudos sobre o movimento 

holonômico com o protótipo de bancada fossem melhor observados, sem limitações ou 

impedimentos, simulando maior proximidade com o que deverá acontecer na realidade.  

  

Figura 65. Captura de tela do código Python utilizado para fazer a comunicação via 

Bluetooth. IFCE, 2016 

Figura 4. Interface utilizada na comunicação da central com o módulo Bluetooth da boia. Em detalhe o algoritmo 

utilizado para o estabelecimento dos comandos. Os quadrados sobre o local de potências, quando selecionados, 

acionam os motores. IFCE, 2016 

Figura 66. Funcionamento da comunicação sem fio do modelo 

de bancada em escala reduzida. IFCE, 2016 
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CONCLUSÕES 

O desenvolvimento do sistema de comunicação sem fio para o BHoIA, ainda que iniciado 

a pouco tempo, foi executado com eficiência e mostrou-se muito útil nos estudos de 

movimento e de variações de comandos do protótipo. Os testes de rede sem fio se iniciaram 

com a implementação da Bolsa PIBITI/IFCE – Programa Institucional de Bolsa de Iniciação em 

Desenvolvimento Tecnológico e Inovação do IFCE - e serão continuados até as metas de 

projeto, que vem a ser a comunicação via wifi mesh com Open WRT, um Firmware que fornece 

um sistema de arquivos para gerenciamento de pacotes, que permite sua personalização 

utilizando pacotes para entender qualquer aplicação, segundo os desenvolvedores é uma 

estrutura para construir uma aplicação sem  necessidade de construir um firmware completo 

em torno dele, gerando a capacidade de personalização completa, podendo ser utilizada de 

infinitas maneiras (OPENWRT.ORG, 2016). 

Enfim, o desenvolvimento da comunicação sem fio utilizando um modulo Bluetooth hc-

05 facilitou a compreensão do movimento holonômico e proporcionou a visão do 

funcionamento da rede de comunicação a ser utilizado no projeto BHoIA, assim, criou-se 

subsídios para a substituição do módulo bluetooth por rede wifi mesh com Open WRT. 
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RESUMO: O projeto BHoIA – Boia Holonômica para Investigação Ambiental – tem o objetivo 

do desenvolvimento de plataforma robótica flutuante com movimentação holonômica, visando 

o gerenciamento e controle de navegação da plataforma. O presente trabalho descreve o 

desenvolvimento de um software de IHM (interface homem-máquina) em Kivy, que está sendo 

desenvolvido para o BHoIA e, os testes realizados de comunicação para disponibilização dos 

dados na internet.  

Palavras–chave: comunicação, kivy, plataforma autônoma, python. 

 

BHOIA PROJECT - INTERFACE DEVELOPMENT OF MAN-MACHINE 
 

ABSTRACT: The BHoIA project - buoy Holonomic for Environmental Research - aims of floating 

robotics development platform with holonomic movement, aimed at management and 

navigation control platform. This paper describes the development of a software HMI (human 

machine interface) in Kivy, which is being developed for the BHoIA and conducted 

communication tests for availability of data on the Internet. 

KEYWORDS: communication, kivy, autonomous platform, python. 

 

INTRODUÇÃO 

O projeto BHoIA – Boia Holonômica para Investigação Ambiental – visa o 

desenvolvimento de plataforma robótica flutuante com movimentação holonômica a partir de 

sistemas eletroeletrônicos de baixo custo para monitoramento da qualidade da água. O referido 

projeto é fruto de uma parceria entre IFCE e CTI-NE e foi aprovado na chamada CNPq-

SETEC/MEC nº 17/2014 - apoio a projetos cooperativos de pesquisa aplicada e de extensão 

tecnológica - linha 1 PD&I tendo como organização demandante a CAGECE.  

Em consequência à crescente demanda por fiscalização e monitoramento ambiental, os 

estudos que visam a criação de modelos para correlacionar parâmetros ambientais em função 

de medidas rápidas, in situ e em tempo real são intensificados (SCHWERTNER, 2010). 

O monitoramento, realizado de forma contínua, ou em tempo real, seja nas águas de rios, 

de lagos ou de reservatórios, é uma prática que vem sendo introduzida em muitos países que 

convivem com problemas de qualidade de água (YANG et.al., 2008). 
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A aplicabilidade de tecnologias de baixo custo no monitoramento da qualidade ambiental 

está mais viável diante do massivo desenvolvimento de equipamentos eletroeletrônicos 

(ARDUINO, 2016). 

Criação de sistema capaz de analisar os dados obtidos pelos sensores embarcados, 

armazenar e enviar em tempo real essas informações sobre a qualidade da água é objeto da 

pesquisa. Para compreender o funcionamento de sistemas embarcados utilizou-se equipamentos 

eletroeletrônicos de baixo custo com o Arduíno, o Raspberry Pi B+, motores de corrente 

contínua e ponte H. 

Escolher a linguagem de programação que será usada no desenvolvimento das rotinas 

computacionais, foi um fator determinante para construção dos algoritmos, rotinas. Optou-

se usar o python, que é uma linguagem orientada a objetos, é bastante usada no meio 

acadêmico, científico para produção de aplicações que solucionem as demandas de pesquisa, 

e, além disto, tem bibliotecas conhecidas no meio científico como Matplotlib, Scipy, Numpy, 

pySerial (PYSERIAL, 2001), Kivy (KIVY, 2008), entre outros, para o desenvolvimento do sistema 

de gerência de dados do BHoIA, protocolos de comunicação e disponibilização das 

informações em tempo real. 

BHoIA é um plataforma autônoma constituída de uma boia padrão da marinha como base 

de sustentação para caixa estanque que contém o computador de bordo, sistemas fotômetros 

para medir a qualidade da água. A movimentação da plataforma se dar por três motores 

posicionados a 120º para realização do movimento holonômico. A transmissão dos dados 

obtidos pelo BHoIA será wifi por meio de antena omnidirecional. 

As informações coletadas pela BHoIA poderão ser visualizadas via internet. Está sendo 

realizado estudos e testes de software para o desenvolvimento de um web service com 

armazenamento de dados de forma a permitir a exportação dos dados para diferentes aplicações 

consumidoras. Objetiva-se o desenvolvimento de sistema computacional multiplataforma para 

disponibilização por meio de interface web dos acessos aos dados, das bases estatísticas e do 

sistema de controle do BHoIA. 

IHM - Interface Homem-Máquina é meio de comunicação entre o usuário e a máquina, 

através dessa interface gráfica simples pode se acionar rotinas do sistema para realizar 

procedimentos programados, como ligar um motor, capturar dados de sensores. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

Ao estado da arte definiu-se o padrão NMEA 0183 e a técnica PWM como objeto de 

estudo, para o desenvolvimento do sistema embarcado, comunicação. O padrão NMEA 0183 

que define, dentre outros, características elétricas do sinal, protocolo da transmissão de dados, 

sincronismo e formatos específicos de sentenças de transmissão. Este padrão tem sido 

constantemente atualizado, e a sua última versão, 3.01, data de janeiro de 2002 (MUNDO GEO, 

2004). PWM, do inglês Pulse Width Modulation, é uma técnica utilizada por sistemas digitais 

para variação do valor médio de uma forma de onda periódica. A técnica consiste em manter a 

frequência de uma onda quadrada fixa e variar o tempo que o sinal fica em nível lógico alto 

(EMBARCADOS, 2016). 

Com o PWM pode-se controlar os motores, definir velocidade, sentido e direção. O 

NMEA permite compactar os dados de equipamentos como GPS, giroscópio, temperatura e 

outros seguindo um padrão de codificação onde todos os dados estão sendo enviados por meio 

de comunicação serial em uma única String. 

Foram realizados experimentos para a leitura de dados de anemômetro que envia dados 

por meio de uma interface serial RS-485, usando a biblioteca pySerial, para  compreender o 

envio do código NMEA usando um conversor SERIAL\USB conectado a um computador 

usando o sistema Linux MATE e o python 2.7. 

O Kivy é uma biblioteca python que permite implementar interfaces com o usuário que 

se utilizam dos recursos de hardware modernos (por exemplo, multi toque), que dispomos hoje 

nos smartphones e tablets. A interface opera de forma similar nos convencionais laptops e 

desktops com Linux, OSX e outros sistemas operacionais (CADERNO DE LABORATÓRIO, 

2015). Foi realizado testes de biblioteca Kivy para ser IHM do BHoIA, pela portabilidade que 

ela apresenta entre as plataformas disponíveis. 
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A construção da IHM do BHoIA foi dividida em duas partes: o front-end e back-end do 

sistema, front-end está sendo desenvolvido usando a biblioteca Kivy para criação da interface, 

o back-end com o python para construção das rotinas computacionais que farão parte do sistema 

(Figura 01). 

Figura 67: Lado esquerdo - back-end em python; lado direito - front-end em Kivy. IFCE, 2016. 

Para verificar a compatibilidade com dispositivos móveis com sistema operacional 

Android, instalou-se o aplicativo qpython para permitir a execução do software nesse 

ambiente, para testar o comportamento do layout de IHM. 

Foi realizado teste de comunicação sem fio com o protótipo, foi necessário adicionar ao 

protótipo um módulo bluetooth para criar um canal de comunicação entre ele e o centro de 

controle, no caso um computador com linux Mint com adaptador usb bluetooth. A única 

modificação ser feita no software de IHM, apenas a troca da porta de conexão serial. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O protótipo em escala reduzida foi construído, para se realizar estudos sobre o movimento 

holonômico (que se movimenta para todas as direções sem precisar mudar o eixo do 

equipamento) em sistemas embarcados, controle de motores usando PWM, para a prototipagem 

da plataforma foram usados os componentes: Arduino UNO; motores DC; ponte H l298n; 

Raspberry Pi B+ (Figura 07).  

Os motores DC foram fixadas sobre uma base circular com uma abertura no centro, os 

motores foram posicionadas em 120º, 240º e 360º, desenvolvemos uma caixa estanque para 

colocar toda a parte eletrônica, ela foi posicionada dentro da abertura. Após o protótipo ser 

montado, começamos a programação do Arduino, criando um algoritmo capaz de receber os 

comandos via comunicação serial, e dependendo do comando enviado (Figura 02).  
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Figura 2: código fonte da 1ª versão do firmware do Arduino para testes. IFCE, 2016. 
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Após o desenvolvimento do firmware do Arduino, usou-se a biblioteca da linguagem 

python (PYTHON, 1991), o pySerial (PYSERIAL, 2001), essa biblioteca permite se conectar 

a uma porta serial RS-232 ou RS-485, capturar os dados enviados e escrever na porta para 

enviar comandos, por meio do pySerial pode-se controlar o Arduino pela porta serial disponível 

(Figura 03). 

Figura 03: Código em python usando a biblioteca pySerial. IFCE, 2016. 

 

Estão sendo realizado estudos de sistemas multiplataforma para o desenvolvimento do 

software da IHM - Interface Homem-Máquina, depois de vasta pesquisa sob diferentes aspectos 

e abordagens, optou-se por utilizar o Kivy por ter disponibilidade para ambas a plataformas 

disponíveis no mercado. 

Desenvolvimento do software de IHM para movimentação holonômica usando o Kivy e 

a IDE (do inglês: Integrated Development Environment ou Ambiente de desenvolvimento 

integrado) Geany (Figura 04). 
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Figura 04: Sistema de controle desenvolvido usando python-kivy. IFCE, 2016. 

 

Foram feitos testes de uma biblioteca desenvolvida para o Kivy, o Mapview (MAPVIEW, 

2014), os seus desenvolvedores criaram para ser um widget substituto do widget do Google 

Maps. Ele se mostrou promissor, por permitir marcação por meio de coordenadas obtidas por 

GNSS, possui como motor para geração dos mapas o OpenStreetMaps (Figura 05), essa 

biblioteca será a base do sistema de navegação que está sendo desenvolvido. 

Foram realizados testes para o auto piloto, optou-se pelo o OpenPilot CC3D 

(OPENPILOT, 2016), que é um sistema eletrônico livre para controle de veículos autônomos, 

foram realizados testes para utilização dos módulos do software de controle desta placa 

visando a compatibilidade, por ser um hardware de baixo custo, possível  substituto do Navio 

(EMILD, 2016), mas os resultados não foram satisfatórios, por incompatibilidade de 

arquitetura do software. Então foi adquirido o shield Navio Auto Piloto (EMILID, 2016) para 

ser acoplado no Raspberry Pi, ele possui vários recursos que tornam ideal para o autopiloto, 

como software compatível com Raspberry Pi, PWM, receptor GNSS, Barômetro e portas para 

conexão de sensores e rádio para comunicação. 
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Figura 05: Sistema de controle e navegação usando kivy em conjunto com OpenStreetMaps. IFCE, 2016. 

 

Estudo do padrão NMEA para codificação de informações de equipamentos eletrônicas 

em uma única String por meio de comunicação serial, para realizar testes, simulamos o envio 

de conjunto de caracteres, criamos um sistema cliente servidor em python usando o protocolo 

TCP/IP para envio e recebimento dos dados (Figuras 06). O servidor foi instalado no Raspberry 

Py para acessar a porta serial do Arduino, e recebendo os comandos da aplicação cliente de 

um computador localizado na rede local do laboratório. 

Fez se necessário, alterações no protótipo em escala reduzida, como colocação de 

baterias para alimentar cada motor e o Arduino, foi adicionado um módulo HC-05 bluetooth 

para teste de comunicação sem fio (wireless) para permitir uma movimentação livre sem 

restrições caso estivesse conectado a uma fonte de alimentação externa (Figura 08). 
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Figura 06: Lado esquerdo: Cliente em python em um PC com Linux Mint no laboratório; Lado direito: Acesso ao 

servidor via SSH em um Raspberry Pi. IFCE, 2016. 

 

Figura 07: Protótipo em escala reduzida com fonte de alimentação externa e cabo de dados. IFCE, 2016. 
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Figura 08: Protótipo em escala reduzida com alimentação de baterias internas e módulo bluetooth para 

comunicação.IFCE,2016. 

 

CONCLUSÕES 

O software de IHM (Interface Homem - Máquina) está ainda em desenvolvimento, o 

software de IHM desenvolvido em Kivy é compatível com a maioria das plataformas existentes 

no mercado. No futuro adicionar-se-á recursos para criação de dashboard para a plataforma 

com exibição de gráficos em tempo real, criação de um mundo virtual usando proj4, 

GDAL/OGR para composição de SIG (Sistema de Informação Geográfica) ou MapServer 

acoplada à interface.  
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RESUMO: O Projeto BHoIA – Bóia Holonômica para Investigação Ambiental – visa o 

desenvolvimento de plataforma robótica flutuante com movimentação holonômica a partir de 

sistemas eletroeletrônicos de baixo custo para monitoramento da qualidade da água. Os 

parâmetros que serão amostrados pela plataforma robótica foram analisados para o 

desenvolvimento de um índice de qualidade de água, que será utilizado pelo BHoIA para 

determinar a qualidade de água dos corpos hídricos, através de medidas rápidas e em tempo 

real disponibilizando os dados via internet.  

Palavras–chave: sensoriamento remoto, amostragem ambiental, plataforma robótica 

 

BHoIA PROJECT: DEVELOPMENT OF WATER QUALITY INDEX 
 

ABSTRACT: The BHoIA Project - Buoy Holonomic paragraph Environmental Research - aims 

floating robotic platform development with holonomic drive from the systems electronics low 

cost paragraph monitoring of water quality. The parameters to be sampled For the robotics 

platform were analyzed for development hum water quality index, which is used hair BHoIA 

to determine the water quality of water bodies, through the quick measures and real-time via 

providing data Internet. 

KEYWORDS: remote sensing, environmental sampling, robotics platform 

 

INTRODUÇÃO 

A crescente demanda por fiscalização ambiental e caracterização do ambiente tem 

incentivado a criação de modelos ambientais de parâmetros correlacionados que visam à 

extrapolação de condições ambientais em função de medições rápidas, in situ e em tempo real 

com apenas alguns parâmetros (SCHWERTNER, 2010). Estes modelos tem o objetivo de 

caracterizar o ambiente através de índices de qualidade, viabilizando o enquadramento às 

classes legais (DERISIO, 2007). 

Inúmeras ferramentas são utilizadas para caracterizar os ambientes aquáticos, dentre elas 

a Resolução 357 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) que estabelece a 

concentração máxima de diversos parâmetros na água, classificando as águas de acordo com 

seus usos (BRASIL, 2005). 
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Para água utilizada no abastecimento humano, a Portaria 518 do Ministério da Saúde 

estabelece o limite aceitável para os parâmetros de potabilidade (BRASIL, 2004). 

Outra ferramenta para determinação da qualidade da água é o Índice de Qualidade de 

Água, que foi criado pela National Sanitation Foundation (NSF) nos Estados Unidos. O índice 

foi construído de forma empírica, através da metodologia Delphi realizada com 142 

especialistas, que listaram nove parâmetros de qualidade, classificando-os de acordo com sua 

significância e elaborando um peso para cada parâmetro. Depois obtiveram-se curvas de 

qualidade para a concentração de cada parâmetro na água, agrupando os resultados através de 

um produtório ponderado (OTT, 1978). 

Para utilização dessas ferramentas é necessário grande esforço técnico especializado, 

custos financeiros, procedimentos demandantes de tempo e uma logística de frequentes 

investidas de coleta, que nem sempre são possíveis. 

O estado do Ceará utiliza de reservatórios de água que perenizam os rios em seus trechos 

principais, com a finalidade de atender os múltiplos usos da água como: abastecimento humano, 

irrigação, pecuária, piscicultura, dessedentação animal e lazer (GIRÃO, 2008). Nos períodos 

de estiagem a água sofre diversas alterações, e devido à alta evaporação a concentração de 

substâncias nocivas torna-se mais abundante comprometendo os usos da água (MEIRELES, 

2008).  

Para avaliar a qualidade de água a CAGECE - Companhia de Água e Esgoto do Ceará - 

e os demais órgãos do estado realizam análises físicas, químicas e biológicas, que contemplam 

os seguintes parâmetros: alcalinidade, condutividade elétrica, cálcio, cloretos, clorofila-a, 

coliformes termotolerantes, contagem e identificação de fitoplâncton, cor, Demanda 

Bioquímica de Oxigênio (DBO), feoftina, ferro, fósforo total, magnésio, nitratos, nitritos, 

nitrogênio total, nitrogênio amoniacal, oxigênio dissolvido, ortofosfato solúvel, pH, sódio, 

sólidos dissolvidos totais, sólidos totais, sulfatos e turbidez (CEARÁ, 2008). 

Em muitos casos de avaliação da qualidade dos corpos hídricos onde não é possível o 

monitoramento de todos os parâmetros que indicam alterações antrópicas, foca-se a atenção em 

parâmetros da qualidade da água passíveis de se medir em campo e que podem indicar 

diferentes tipos de poluição. Como exemplo, as estações de monitoramento da qualidade da 

água do órgão ambiental paulista CETESB e da Agência Nacional de Águas que monitoram: 

oxigênio dissolvido, pH, condutividade elétrica, temperatura e turbidez para o diagnóstico das 

bacias (ANA, 2004). 

O Projeto BHoIA – Bóia Holonômica para Investigação Ambiental que consiste uma bóia 

padrão Classe III Marinha com 3 motores a 120º, para realização da movimentação holonômica, 
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sensores fotômetros para análise de água, com transmissão de dados via wifi, e visualização da 

qualidade de água em tempo real via internet, está sendo desenvolvido para contribuir para o 

gerenciamento dos recursos hídricos do semiárido a partir de sistemas eletroeletrônicos de 

baixo custo para monitoramento da qualidade de águas em tempo real, adotando a medida 

contínua dos cinco mínimos parâmetros estabelecidos: oxigênio dissolvido, pH, condutividade 

elétrica, temperatura e turbidez. 

 O presente trabalho busca analisar os parâmetros de qualidade de água amostrados pela 

plataforma robótica e desenvolver uma caracterização do ambiente através de um índice de 

qualidade de água com cinco parâmetros mínimos, o índice de qualidade do BHoIA. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

As curvas gráficas para quatro dos parâmetros foram baseadas nas obtidas pela NSF dos 

Estados Unidos (BROWN, 1974) e de acordo com adaptações propostas pela CETESB para 

o IQA, levando em consideração a legislação brasileira para caracterização das águas. 

O gráfico para Condutividade Elétrica foi proposto conforme limites estabelecidos pela 

CETESB que caracteriza como impactados ambientes com condutividade superior a 100 μS/cm 

e pela EMBRAPA que atribui problemas de  sodicidade no solo a águas de irrigação  com 

valores a baixo de 20 μS/cm. 

As curvas foram graficamente produzidas através do Python, uma linguagem de 

programação científica orientada a objeto e de grande simplicidade, que se utiliza de bibliotecas 

para realizar várias funções, como a criação de gráficos, em que foi utilizado as bibliotecas 

Numpy e Matplotlib para determinação das equação de composição das curvas e produção dos 

gráficos. 

Obteve-se um peso diferente para cada variável com base na adequação do IQA produzida 

pela CETESB através de um cálculo de proporção com ajustes para o parâmetro condutividade 

elétrica, de forma que a soma desses pesos seja 1 (um)  (OTT, 1978). 

Os subíndices obtidos através das curvas foram agrupados através do produtório 

ponderado, que evita mascarar (subestimar) o valor final do índice devido à queda de qualquer 

subíndice, diferente de um somatório ponderado em que, se um subíndice tivesse valor muito 

baixo, haveria uma compensação mantendo o valor do índice elevado (OTT, 1978). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Oxigênio Dissolvido: Parâmetro indicador de eutrofização por poluição doméstica ou 

industrial da água (ANA, 2004). Valores abaixo de 6 mg/l são indicadores de elevada carga de 
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nutrientes como nitrogênio e fósforo (DERISIO, 2013), enquanto águas com crescimento 

excessivo de algas e macrófitas apresentam valores superiores a 10 mg/L no período diurno e 

concentração perto de zero à noite (CETESB, 2009). A curva para o parâmetro oxigênio 

dissolvido, conforme figura 1 (a),  foi desenvolvida por meio de uma equação polinomial 

conforme o quadro 1, e o peso atribuído (Wi) a este subíndice foi de 0,3.  

Quadro 1. Equação polinomial para o subíndice Oxigênio Dissolvido. IFCE, 2016. 

 

 

Potencial Hidrogeniônico: Concentração de íons H+ na água que indica a intensidade da 

acidez, neutralidade ou alcalinidade. A Resolução 357 do CONAMA estabelece para água doce 

de todos os usos a faixa de 6 a 9 (BRASIL, 2005). A curva para o pH mostrada na figura 1 (b) foi 

obtida através de equação polinomial conforme o quadro 2 e o peso (Wi) atribuído a este 

subíndice foi de 0,22. 

Quadro 2. Equação polinomial para o subíndice pH. IFCE, 2016. 

 

 

 

 

Figura 1. Representação gráfica para os subíndices Oxigênio Dissolvido e pH, cujos pesos são 

0,3 e 0,22 respectivamente. IFCE, 2016. 

 

Temperatura: Medida da intensidade de calor que influencia na solubilidade de gases 

na água. Em geral, à medida que a temperatura aumenta, de 0 a 30°C, variáveis como: 
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viscosidade, tensão superficial, compressibilidade, calor específico, constante de ionização e 

calor latente de vaporização diminuem, enquanto a condutividade térmica e a pressão de 

vapor aumentam (CETESB, 2009). Para o parâmetro temperatura obteve-se uma função 

polinomial descrita pela curva da figura 2 (a), através de equação conforme o quadro 3, o peso 

(Wi) atribuído a este subíndice foi de 0,18. 

 

Quadro 3. Equação polinomial para o subíndice Temperatura, IFCE, 2016. 

 

 

Condutividade Elétrica: É uma expressão numérica da capacidade de uma água conduzir 

corrente elétrica. Está relacionada, em ambientes aquáticos de regiões tropicais, com as 

condições de seca e chuva e à composição geoquímica (ESTEVES, 1998), indicando 

principalmente a quantidade de sais existentes na matriz ambiental aqática e, portanto, 

representa uma medida indireta da concentração de poluentes. Em geral, níveis superiores a 

100 μS/cm indicam ambientes impactados (CETESB, 2009), enquanto condutividade inferior a 

20 μS/cm provocam problemas de sodicidade no solo (CORDEIRO, 2001). Para a 

condutividade, a curva ajustada da figura 2 (b), foi obtida por meio de uma equação 

polinomial, conforme quadro 4, o peso (Wi) estabelecido para a variável foi de 0,15. 

Quadro 4. Equação polinomial para o subíndice Condutividade Elétrica, IFCE, 2016. 

 

 

Figura 2. Representação gráfica para os subíndices Temperatura e Condutividade Elétrica, 

cujos pesos são 0,18 e 0,15 respectivamente, IFCE, 2016. 
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Turbidez: Grau de atenuação de um feixe de luz ao atravessar a água devido à 

quantidade de partículas dissolvidas. Está relacionada com a erosão da bacia, presença de 

sólidos em suspensão, tais como partículas inorgânicas (areia, silte, argila), detritos orgânicos, 

tais como algas e bactérias, plâncton em geral (CETESB, 2009). A Resolução 357 do CONAMA 

estabelece, para águas doces de classe 1 valores abaixo de 40 UNT  (unidade nefelométricade 

turbidez) e para as demais classes valores abaixo de 100 UNT (BRASIL, 2005). A curva para 

Turbidez da figura 3 foi obtida conforme a equação polinomial representada no quadro 5 e 

seu peso atribuído foi de 0,15. 

 

Quadro 5. Equação polinomial para o subíndice Turbidez. IFCE, 2016 

 

 

Figura 3. Representação gráfica para o subíndice Turbidez, cujo peso é de 0,15. IFCE, 2016. 

A agregação dos subíndices foi realizada por meio do produtório ponderado, em que 

cada valor de subíndice é elevado ao seu peso e multiplicado pelos demais subíndices. 

Classificou-se os resultados encontrados para o índice de qualidade em cinco categorias de 

qualidade conforme mostra a figura 4. 

Pretende-se utilizar na plataforma robótica do BHoIA este índice de qualidade, para que 

as variáveis ambientais captadas pelos sensores, em tempo real, sejam incorporadas as 

equações e componha o índice, fazendo um trajeto da plataforma robótica no mapa com a 

cor referente a categoria de água que foi analisada.  
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Figura 4. Fórmula de agregação dos subíndices em que Ii representa o subíndice e Wi o 

seu respectivo peso e categoria conforme o valor do índice. IFCE, 2016. 

 

CONCLUSÕES 

O projeto BHoIA encontra-se atualmente em fase de aquisição de equipamentos para 

montagem da plataforma robótica, estudos de controle de movimentação e comunicação já 

estão sendo realizados em um protótipo de bancada. O índice de qualidade do BHoIA não se 

trata de um uma caracterização definitiva de um corpo hídrico, porém sinaliza possíveis 

alterações antrópicas, pois da mesma forma que o IQA proposto pela NSF é capaz de 

identificar impactos por meio de alterações em seus nove parâmetros, assim fará a plataforma 

robótica do BHoIA por meio do Índice de qualidade com apenas cinco parâmetros mínimos. 

Realizando portanto um mapeamento instantâneo da qualidade da água para tomada de 

decisão.  
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RESUMO: Diante do avanço tecnológico no setor profissional que vem ocorrendo nas últimas décadas, 

o número de profissionais qualificados vem decaindo em relação à quantidade de vagas oferecidas, 

principalmente na área de Tecnologia da Informação (TI). Conforme essa nova realidade, identificou-

se a necessidade da criação de programas que auxiliem na capacitação desses profissionais enquanto 

graduandos para que estejam aptos ao adentrar no mercado de trabalho quando formados. Este 

trabalho tem por objetivo apresentar um programa que atenda à essa perspectiva de inclusão. Com a 

meta de capacitar profissionais, o IncludeDev visa simular uma espécie de trainee, ou seja, permitir ao 

graduando viver uma experiência profissional sem estar vinculado à uma empresa a princípio, 

passando por diversos estágios que passaria no mercado de trabalho, mas com a possibilidade de ir 

aprendendo e identificando em qual área deseja atuar antes de ser contratado por empresas reais. 

Gerando assim, profissionais mais capacitados, acarretando com isso menos prejuízos às futuras 

empresas contratantes. Tendo isso em vista, é notória a necessidade da aplicação de um programa 

como esse nas universidades para melhor aproveitamento dos recém-formados, e melhores 

profissionais incluídos no setor de TI, ao passo que esses tiveram uma ótima base teórica nas 

universidades e a possibilidade de praticar o aprendido antes de ingressarem no mercado, atribuindo 

com isso, mais valor à profissão. 

Palavras–chave: desenvolvimento, empresa, graduação, inclusão, profissional 

 

INTEGRATION PROPOSAL BETWEEN UNIVERSITY AND LABOUR 

MARKET - INCLUDE DEV 

 

ABSTRACT: Faced with the technological advancement in the professional sector that has occurred in 

recent decades, the number of qualified professionals is decreasing in relation to the number of places 

offered, mainly in the Information Technology (IT). According this new reality, we identified the need 

to create programs that assist in the training of these professionals as graduate students so that they 

are able to enter the labor market when formed. This work aims to present a program that addresses 

the prospect of inclusion. With the goal of empowering professionals, IncludeDev aims to simulate a 

kind of training, that is, allow the graduating live a professional experience without being tied to a 

company at first, passing through several stages that pass in the labor market, but with the possibility 

go learning and identify in which area you want to act before being hired by real companies. Thus 

generating more qualified professionals, bringing with it less damage to future contractors. With this 

in view, it is evident the need for application of such a program in universities to better use of new 

graduates, and best included professionals in the IT industry, while these had a great theoretical basis 

in universities and the possibility of practice the learned before entering the market, giving it more 

value to the profession. 

KEYWORDS: development, enterprise, graduation, inclusion, professional 
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INTRODUÇÃO 

A área de Tecnologia da Informação (TI) tem sido grande destaque nos últimos anos, 

mostrando-se capaz de atravessar todas as esferas do mercado de forma avassaladora. Isso 

porque as Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDICs) estão cada vez mais 

presentes no nosso dia a dia. Do ponto de vista acadêmico, empresarial e do mundo dos 

negócios, ou até mesmo dentro de casa, essas tecnologias estão servindo como facilitadoras 

das atividades da sociedade de modo geral, e com isso vem ganhando grande relevância. 

Dentro do econômico, principalmente do chamados países de Primeiro Mundo, a TI é 

considerada um grande destaque, tendo em vista que é responsável pelo sucesso das 

organizações, seja no que diz respeito a nível sobrevivência, ou seja ao alongamento do clico 

de vida dos produtos ou na fortificação das organizações, ou no que se refere ao alcance de 

maior competitividade dentro das empresas. A TI também se relaciona com outras questões, 

como a redução de custos, a qualidade de produtos e serviços, à construção de grandes bases 

de informações de clientes (Database Marketing), processos de automação, dentre inúmeros 

outros serviços. Logo, é indiscutível a importância dessa área para as pessoas, sobretudo a 

nível econômico, como já mencionado. (YONG, 1992).  

Diante disso, existem os profissionais de TI, pessoas com capacidades para manipulação 

dessas tecnologias e criação de novos aparatos tecnológicos com o intuito de facilitar cada vez 

mais a rotina humana e a forma como a tecnologia atua nesse meio. 

Tendo em vista o imenso conhecimento técnico, a responsabilidade e as habilidades de 

pensamento inovador que são exigidas dos profissionais de TI nos dias atuais, percebem-se a 

necessidade de garantir que sua formação acadêmica satisfaça tais exigências, dando espaço 

e oportunidades para que estes indivíduos possam aplicar seu conhecimento teórico em um 

ambiente tolerante a falhas a fim de prepará-los para a realidade do mercado de trabalho. 

Porém, um bom currículo acadêmico não garante que o recém formado venha a ser um 

bom profissional, já que muitos não possuem experiências reais de mercado por falta de 

vivência ou direcionamento para tal. Além da evasão dos cursos da área de TI, existe uma 

grande deficiência técnica desses profissionais, já que na maioria das vagas pedem que já 

exista experiências e que sejam comprovadas, fator que dificulta para o profissional se nortear 

quanto a qual cargo tentar, pois os requisitos ditos mínimos que são necessários aumentam 

continuamente. Dificultando a obtenção de um emprego dadas tais exigências, pois antes de 
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um profissional ter experiência satisfatória, é necessário que alguém dê oportunidade quando 

ele não possuía experiência alguma. 

Por isso, dada essa problemática, a proposta do Include Dev é criar um ambiente 

propício para adquirir experiência do funcionamento do mercado de trabalho, antes de sair 

da academia. Com isso, o objetivo é realizar a aproximação da universidade com empresas da 

área, gerando uma aproximação e familiarização dos processos de desenvolvimento 

tecnológico.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Com o suporte da universidade juntamente com as empresas, disponibilizando 

ambientes físicos para a integração dos projetos, o objetivo é trazer problemas e ou propostas 

de desenvolvimento das empresas para equipes formadas por graduandos dos cursos de TI 

conforme demonstram quais suas áreas de interesse.  

Utilizando de metodologias ágeis para desenvolvimento, priorizando as interações 

interpessoais, trabalho em grupo, colaborações do cliente e respostas rápidas para mudanças, 

melhorando a eficiência e experiência de desenvolvimento de projetos, para simular as 

demandas reais do mercado de trabalho. Um exemplo de tecnologia ágil que será utilizada é 

SCRUM, processo interativo para o desenvolvimento de projetos, que se baseia em entregar 

o máximo de valor de negócio em menos tempo para o cliente, e que vem sendo posto em 

uso desde 1990. (BRQ, 2016; COSTA, 2009; SCHWABER E SUTHERLAND, 2013).  

No SCRUM o projeto é dividido em ciclos, denominados de Sprints. O Sprint, por sua vez 

será um tempo definido, em que uma série de atividades devem ser desenvolvidas, a fim de 

atender espécies de metas, cada sprint dura entre 2 a 4 semanas. (BRQ, 2016). No final do 

sprint, o trabalho deve ser potencialmente utilizável, ou seja, deve estar pronto para entregar 

a um cliente, e colocá-lo em prática. (SCRUM ALLIANCE, s/d; SCHWABER E SUTHERLAND, 2013). 

Observa-se na Figura 1 um fluxograma do funcionamento do SCRUM. 
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Figura 68. Funcionamento SCRUM. UFRN, 2016. - Disponível em: http://www.qualiblog.com.br/uma-introducao-ao-scrum/ 

 

Além disso, existe a possibilidade da migração de áreas/funções. Dando não só a 

segurança de atuação da área desejada, mas também possibilitando que possa saber o 

funcionamento de outro tipo de função, para caso se depare com a necessidade de outra 

posição, não tenha aversão por já ter experiência na área. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A integração desse ecossistema (aluno - universidade – empresa) trará benefícios para 

todas as partes envolvidas. Tanto para universidade que estará formando profissionais com 

bases teóricas aplicadas à realidade prática; quanto empresas, que receberá profissionais de 

qualidade, que sabem trabalhar em grupos e tem familiaridade com o ambiente em que virão 

a atuar futuramente. E também para o aluno, que terá obtido essa vivência através de um 

meio da sua área, ou seja, o Include Dev. 

Com a utilização desse serviço, espera-se ter como resultado profissionais que tenham 

maior segurança, além de uma porta de entrada para o mercado imediatamente sua saída da 

faculdade, já que as empresas podem contratá-los caso desejarem. Deve-se ressaltar também 

que as empresas sempre buscam empregados com experiência na área, todavia, um 

acadêmico recém formado não terá a experiência requisitada, perdendo, portanto, a vaga 
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ofertada pela empresa. Logo, com o uso desse sistema garante-se que o profissional da TI 

poderá ter algum tipo de vivência na área, podendo assim pôr em prática seu conhecimento. 

Somado a isso, deseja-se diminuir a taxa evasão dos alunos nos cursos da área 

tecnológica, ao passo que esse método se torna atrativo profissional e financeiramente para 

os alunos. Além de saírem com experiência comprovada de mercado, posto que serão 

supervisionados pelas empresas e receberão certificação destas, para atestar seu 

conhecimento prático. 

 

CONCLUSÕES 

 A ideia do Include Dev é propor uma forma de melhoria dos ingressantes da área de 

TI, que saem de seus cursos com deficiência em experiências práticas. Assim sendo, a junção 

entre academia e mercado pode produzir melhores profissionais para uma demanda mínima 

que constantemente aumenta o grau de exigência destes.  Todavia, não restringe-se somente 

a isso, dado o possível sucesso da ideia, pode-se passar por melhorias e assim, estender-se e 

passar a abranger outras áreas de ensino, como as mais diversas Engenharias, como química, 

mecânica, civil, em que muitos dos alunos só passam a ter experiências no período de estágio, 

fazendo do curso extremamente teórico, e diversas outras áreas. 
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RESUMO: Os dados são inseridos em nosso cotidiano de forma vertiginosa, isso se deve a 

utilização das mais diversas tecnologias. Sendo assim já é comum o interesse de usuários leigos 

em realizar o tratamento desses dados com a finalidade de utilizá-los para um melhor 

entendimento em uma determinada base de dados. O objetivo deste trabalho é apresentar uma 

proposta de desenvolvimento de uma interface capaz de realizar a conversão de uma consulta 

em banco de dados em linguagem natural para SQL de forma transparente ao usuário, 

utilizando-se de processamento de linguagem natural, o que resultaria no retorno dos dados 

necessário para o usuário, sem a necessidade que o mesmo aprenda a linguagem de 

programação do banco de dados. 

Palavras–chave: Inteligência Artificial, PLN;  

 

PROPOSAL OF INTERFACE FOR NATURAL LANGUAGE PROCESSING IN 

DATABASE 
 

ABSTRACT: The data are inserted in our daily lives so dizzying, it is due to the use of various 

technologies. Being that it is the common interest of lay users to perform the processing of such data 

for the purpose of using them for a better understanding in a particular database. The aim of this work 

is to present a proposal for developing an interface capable of converting a query in natural language 

database for SQL transparently to the user, using natural language processing, which would result in 

the return of the data required for the user, without the need to even learn the programming language 

of the database. 

KEYWORDS: Artificial Intelligence, NLP; 

 

INTRODUÇÃO 

Com a evolução das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs), o fluxo de dados 

teve um aumento gigantesco na sociedade contemporânea. As TICs possuem uma complexa 

rede de comunicação, na qual as informações são inseridas de maneira rápida, como é o caso 

de transações bancárias, fotos, vídeos, mensagens, imagens, entre outros, que são serviços 

utilizados por usuários em seu cotidiano por meio de computadores, tablets e smartphones 

(TECNOLOGIA, 2006). 

Porém, os usuários leigos que necessitam realizar processos que examinem esses dados 

para diversas finalidades, encontram uma grande dificuldade quanto a linguagem de 
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programação utilizada, pois é preciso um conhecimento prévio de estruturação dos dados no 

Banco de Dados (BD) e de Linguagem de Consulta Estruturada (SQL). 

O termo Processamento de Linguagem Natural (PLN), é uma área muito estudada da 

inteligência artificial, que normalmente é utilizada para descrever a função de componentes de 

software ou hardware em um sistema de computador que analisam e sintetizam linguagem 

falada ou escrita (JACKSON P. et al, 2002). Sendo empregada para a conversão da linguagem 

natural do usuário para uma linguagem de programação entendível, neste caso pela SQL. 

Apesar do PLN está sendo uma área bastante explorada para fins de pesquisas desde os 

últimos anos, ainda é encontrado um grande déficit de implementações de ferramentas voltadas 

para o idioma português. Observando esta carência, este trabalho propõe a criação de uma 

interface em Java para possibilitar que uma consulta de dados informada pelo usuário em sua 

linguagem natural (em língua portuguesa) seja transformada em uma consulta SQL, sem a 

necessidade de conhecimento técnico em banco de dados. Dessa forma, será possível suprir a 

ausência de uma ferramenta que auxilie na conversão de linguagem natural da língua 

portuguesa. 

O restante deste trabalho está dividido nas seguintes seções: Na segunda seção mostra-se 

os trabalhos relacionados. Na terceira apresenta-se o referencial teórico. Na quarta seção é 

apresentada a abordagem proposta por este trabalho. Na quinta é mostrado o processo de 

implementação e, finalmente, a sexta é a seção de conclusão e trabalhos futuros.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Processamento de Linguagem Natural consiste no estudo da geração e interpretação de 

textos em uma linguagem natural, neste trabalho será utilizado o idioma português. A 

abordagem proposta está fundamentada, principalmente, na conversão de uma consulta em 

banco de dados na língua portuguesa para uma linguagem de consulta SQL, que pode ser vista 

na Figura 1, no acesso a um grande volume de dados, que serão filtrados por data mining e 

utilizá-los para devolver a resposta por meio de consulta SQL ao usuário. Além do PLN em 

banco de dados, a abordagem também envolve o uso de compiladores com funções de 

interpretação léxica, sintática e semântica. 
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Figura 69. Exemplo de uma consulta em linguagem natural e sua conversão. 

 

2.1 Visão geral 

          O intuito deste trabalho é apresentar uma proposta de ferramenta que facilite a consulta 

de um usuário ao banco de dados, de modo que o mesmo não necessite ter o domínio da 

linguagem de consulta. Os passos citados abaixo mostram os papéis contidos em cada ramo 

da abordagem: 

 Interface do Usuário: Responsável por servir como “interface” entre as sentenças do usuário 

e o retorno dos dados em forma de consulta. 

 Analisador Léxico: Responsável por identificar e etiquetar as palavras (tokens) da sentença ou 

expressões isoladas, pontuação. As palavras identificadas são classificadas de acordo com sua 

categoria gramatical. 

 Analisador Sintático: Consiste em criar uma árvore de derivação para cada sentença obtida no 

analisador léxico e mostrar como as palavras estão relacionadas entre si. 

 Analisador Semântico: Consiste em analisar o sentido das palavras que foram agrupadas pelo 

analisador sintático.  
 Conversor: Utilização dos analisadores citados acima para a conversão da consulta em 

linguagem natural para SQL. 

 Banco de dados: A consulta SQL gerada pelo conversor é inserida no banco de dados e 

realizado o data mining para obter os dados requeridos. 

        Segue abaixo a Figura 2, que mostra uma visão geral da ferramenta. 
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Figura 70. Visão geral da ferramenta proposta 

 

Como pode ser visualizado na Figura 2, o usuário insere sua consulta em português na 

ferramenta, onde a consulta é enviada para o compilador que faz uma análise léxica, sintática e 

semântica para a conversão para linguagem SQL. Consequentemente, a ferramenta consegue 

realizar a consulta para o banco de dados e recebe a resposta referente a consulta inicial do 

usuário. Após esse conjunto de passos, os dados obtidos são mostrados em forma de tabela para 

o usuário, seguido de sua pergunta em linguagem natural e após a mesma pergunta em formato 

de linguagem SQL como pode ser visualizado na figura 2. 

2.2 Arquitetura da abordagem 

           Esta seção tem por objetivo apresentar processos importantes para a implementação 

da ferramenta de processamento de linguagem natural para banco de dados. 

2.2.1 Gramáticas 

           Segundo (RAMOS, 2008), as gramáticas consistem de uma série de regras que 

descrevem como formar palavras da linguagem. Um dispositivo desse tipo deve ser capaz de 

gerar toda e qualquer cadeia pertencente à linguagem definida pela gramática, e nada mais. 

Assim, as cadeias não pertencentes à linguagem não devem poder ser geradas pela gramática 

em questão. Essa forma de especificação é aplicável para linguagens finitas e infinitas. As 

gramáticas aqui utilizadas são encontradas nos analisadores por serem responsáveis pelas 

características. Um exemplo de gramáticas são as regulares, muito utilizadas nesta proposta por 
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ser bastante simples e facilmente reconhecidas, porém, apresentam um poder de expressão 

limitado, equivalente ao poder de expressão de um autômato finito. 

 

2.2.2 Etapas do pré-processamento 

          Após o usuário informar a sentença, a ferramenta realiza a leitura e iniciará o pré-

processamento que passará por quatro etapas: (i) tokenização, (ii) formação de n-gramas, (iii) 

validação de stop words e (iv) lematização. Essas etapas são realizadas com o intuito de deixar 

a sentença “melhor tratada” para ser realizada a conversão. 

 

2.2.2.1 Tokenização 

           O primeiro passo do pré-processamento é dividir o texto de entrada em unidades 

chamadas tokens, onde cada unidade é uma palavra, ou ainda um número ou uma marca de 

pontuação ou outros caracteres. Este processo é chamado “tokenização”. O tratamento da 

pontuação tem diferentes enfoques - enquanto deseja-se manter os limites das sentenças, 

normalmente as marcas de pontuação internas da sentença são descartadas. 

 

2.2.2.2 Formação de n-gramas 

           Segundo (PALAZZO, 1997) afirma que o texto não é um simples amontoado aleatório 

de palavras. A ordem da colocação das palavras no texto é que produz o significado. Isso pode 

indicar que as palavras estão relacionadas, diretamente por composicionalidade ou afinidade, 

ou indiretamente por semelhança entre os termos, ou seja, a combinação dos termos (tokens) 

no texto dá origem aos n-gramas, como pode ser visto na figura 3 abaixo. 

 

Figura 71. Exemplificação da divisão por n-gramas 

           A figura acima demonstra a lógica utilizada para a combinação dos n-gramas. O primeiro 

passo é o teste de todas as palavras individualmente, esta combinação de apenas uma palavra 

é o unigrama; no segundo as palavras são agrupadas de duas em duas (digramas) e assim 



 

1612 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos         Ciências Exatas e da Terra 

sucessivamente até um número n de combinações(n-gramas). Portanto, para a realização 

deste trabalho trabalhamos com até trigamas, ou seja, combinação de até três palavras. 

2.2.2.3 Stop words 

          As stop words são termos frequentes em um texto e que não carregam nenhuma 

informação de maior relevância. As stop words tipicamente são compostas por palavras das 

seguintes classes gramaticais: artigos, preposições, conjunções, pronomes e advérbios. A 

remoção de termos que iniciam ou terminam com stop words tem como objetivo principal 

eliminar termos que não são representativos ao documento. 

 

2.2.2.4 Lematização 

           A lematização é a última etapa do pré-processamento, onde ocorre a redução canônica 

das palavras que passaram pelos pontos anteriormente citados, geralmente são reduzidos os 

verbos ao infinitivo e os adjetivos e substantivos a forma masculina singular. 

 

2.2.3 Analisadores    

          Os analisadores são divididos em: (i) Analisador léxico; (ii) Analisador sintático; (iii) 

Analisador semântico, cujo objetivo empregado é de converter linguagem natural em 

linguagem SQL. Vale ressaltar que cada analisador tem sua devida função, que podem ser vistas 

abaixo: 

 Analisador léxico: Conforme (SARMENTO, 2011) a morfologia é uma parte da 

gramática que estuda a estrutura, processos de formação, flexão e classificação das 

palavras. Em um sistema de interpretação da linguagem natural isto é feito por um 

módulo chamado analisador léxico, cuja finalidade é de identificar palavras (tokens) ou 

expressões isoladas em uma sentença. Esse processo de identificação é chamado de 

tokenização, onde dada uma pergunta do usuário como entrada pela interface, o 

analisador percorre toda a frase, letra por letra e assim com o auxílio de delimitadores 

(pontuação e espaços em brancos) é possível saber onde começa e termina cada palavra.  

 Analisador sintático: A análise sintática em um sistema é feita através do analisador 

sintático ou parsing e depende diretamente da análise léxica, pois após receber as 

principais palavras presentes na sentença digitada pelo usuário, a análise sintática faz o 

processo de identificação destas palavras é o caso de sujeito e predicado, complemento 

verbal e nominal, classificação das orações, entre outros  
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 Analisador semântico: A estrutura do sistema responsável pela tarefa de analisar o 

sentido das palavras que foram agrupadas pelo analisador sintático é o analisador 

semântico. Pode-se mencionar a questão dos significados associados aos morfemas 

componentes de uma palavra, a questão da ambiguidade, ou a diferenciação entre 

significado e sentido. E com a ajuda de uma base de conhecimentos realizar a conversão 

da linguagem natural para SQL, por permitir um campo abrangente de domínios e assim 

enviar para o banco de dados onde é feito o data-mining. 

 

2.2.4 Consulta em SQL 

          Ao sair do compilador a sentença em linguagem natural já foi transformada em 

linguagem SQL, sendo assim esta seção explica os processos que estão relacionados com a 

consulta ao banco de dados. 

 

2.2.4.1 Dicionário de sinônimos 

          Neste momento ocorre a definição do dicionário de sinônimos onde são atribuídos 

sinônimos para a cláusula select, como também para todas entidades e atributos do sistema. 

Estes sinônimos são utilizados pelos analisadores como palavras-chave nas perguntas em 

linguagem natural para conseguirem a conversão. Para este cenário pode citar um exemplo 

com a própria palavra select cujos sinônimos podem ser: Selecionar, selecione, selecionando, 

eleger, escolher, trazer, entre outros.  

 

2.2.4.2 Padrão  

          O padrão é referente a estrutura que será feita a inserção da pergunta do usuário, 

normalmente este padrão segue de acordo com a construção da frase em língua portuguesa, 

porém pode ser alterado de acordo com as necessidades do desenvolvedor. Neste trabalho o 

padrão sugerido como “correto” pela aplicação seria de inicialmente um verbo que caracteriza 

o termo select, seguido por substantivo no qual poderia está se referindo tanto a tabela como 

os atributos e após uma palavra que significasse o comando where e suas condições, vale 

ressaltar que palavras ou termos considerado stop words já foram retiradas resultando assim 

nas palavras principais. 
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2.2.4.3 Base de conhecimento 

          A base de conhecimento é uma base de dados sobre um determinado assunto, neste 

trabalho optou-se por fazer o uso deste tipo de modelo por possibilitar a ampliação do 

domínio do banco de dados, consequentemente a ferramenta seria capaz de solucionar a 

problemática muitas vezes encontrada de outros desenvolvedores que é conseguir ter um 

domínio geral. 

 

2.2.4.4 Interface 

          Depois de feita a configuração do ambiente da ferramenta o usuário final pode fazer uso 

da mesma em linguagem natural. O objetivo desta subseção é conseguir apresentar a parte 

visual da ferramenta, como também os passos que serão realizados pelo usuário.  

           Ao entrar na ferramenta o usuário é apresentado a tela inicial do programa, onde existe 

um campo para a escrita da pergunta do usuário, após o término da frase o usuário aperta o 

botão OK, o que implicaria no envio da frase como objeto para o compilador. Como dito 

anteriormente é de extrema necessidade que o programa seja transparente para o usuário, 

no que implica que os passos realizados internamente na ferramenta não sejam de seu 

conhecimento. 

         Após o envio da pergunta a próxima tela mostrada para o usuário já é o retorno de sua 

pergunta, como se pode visualizar no exemplo contido na Figura 4. Onde é retornado dois 

campos referentes a consulta feita pelo usuário em linguagem natural e abaixo como seria a 

mesma consulta em SQL e logo abaixo é enviada a tabela com os devidos campos. 

 

Figura 72. Exemplificação de uma tela da interface proposta 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Esta proposta procura disponibilizar uma proposta para criação de uma interface de 

linguagem natural para que usuários leigos consigam realizar requisições a um banco de dados 

sem a necessidade de aprender a linguagem SQL. Com isso, espera-se implementar uma 

ferramenta que tenha como vantagem: 

 Diminuir o tempo gasto dos usuários com consulta de dados. 

 Conseguir um processo transparente para o usuário de tal modo que o mesmo não 

precise realizar muitas interações com o sistema para descobrir sua resposta. 

 Supra a falta de aplicativos na área em língua portuguesa. 

 Ganho de tempo em pesquisas. 

 Disponibilizar a ferramenta de interação e conseguir chegar a ideia de 

desenvolvimento de aplicações para novas iniciativas de criação. 

 

CONCLUSÕES 

         Após o estudo sobre problemas envolvidos no desenvolvimento de Interfaces que 

utilizassem Processamento de Linguagem Natural para a conversão entre linguagem natural 

para SQL, este trabalho apresenta uma proposta de desenvolvimento de uma ferramenta que 

é independente de um domínio específico devido ao uso de base de conhecimento nos passos 

do compilador, evitando que usuários tenham a necessidade de ter de aprender uma 

linguagem ou uma ferramenta que requer um treinamento mais específico, implicando assim 

em uma ferramenta transparente para o usuário. 

         O assunto desenvolvido neste artigo dá margem a outras pesquisas relacionadas a área, 

como podemos citar as cláusulas having, group by e order by, além de analisar o discurso do 

usuário para além de uma frase e a geração do plural das palavras como também no feminino.  
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RESUMO: Apresentam-se neste trabalho os estudos e resultados inicias para o 

desenvolvimento de um software tradutor de gestos da língua brasileira de sinais (LIBRAS) 

utilizando visão computacional e técnicas de aplicação de inteligência artificial. A proposta de 

desenvolvimento deste software está no fato de permitir a comunicação entre ouvintes e não 

ouvintes através de um celular, computador, tablete ou qualquer outro dispositivo que possua 

câmera e que permita o acesso ao software. Fundamentando-se em uma metodologia de 

pesquisa bibliográfica e científica de abordagem qualitativa, foi possível identificar softwares 

que permitem a comunicação através da conversão da língua portuguesa em LIBRAS dando 

oportunidade aos ouvintes reconhecerem e aprenderem palavras e até frases em LIBRAS, e 

possibilitando a comunicação com os deficientes auditivos. Portanto, com base em resultados 

iniciais, foi constatado que é possível o desenvolvimento do software responsável por traduzir 

os gestos comumente usados em LIBRAS, solidificando a construção de uma tecnologia 

assistiva que atenda a necessidade do deficiente auditivo, e melhorando a comunicação e a 

qualidade de vida destas pessoas em sociedade. 

Palavras–chave: comunicação, deficiente auditivo, língua portuguesa, tecnologia assistiva. 

 

PROPOSAL TRANSLATOR SOFTWARE LIBRAS GESTURES OF USING COMPUTER 

VISION AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE 
 

ABSTRACT: We present in this work the studies and initial results for the development of a 

translator software of gesture of the Brazilian signals language (LIBRAS) using computer vision 

techniques and artificial intelligence application. The proposal of development of this 

software is in fact allow communication between listeners and non-listeners through a mobile 

phone, computer, tablet or any other device with camera and that allows access to the 

software. Basing on a literature and scientific research of qualitative approach methodology, 

it was possible to identify software that enable communication through the conversion of the 

Portuguese language in LIBRAS giving opportunity to listeners to recognize and learn words 

and even sentences in LIBRAS, and allowing communication with the hearing impaired. 

Therefore, based on initial results, it was found that it is possible to develop the software 

responsible for translating the gestures commonly used in LIBRAS, solidifying the construction 

of an assistive technology that meets the needs of the hearing impaired, and improving 

communication and quality life of these people in society. 

KEYWORDS: assistive technology, communication, hearing impaired, portuguese language. 
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INTRODUÇÃO 

A evolução constante das tecnologias de comunicação e informação elevou a capacidade 

em que nos comunicamos a um novo patamar. Hoje, temos diversas formas de nos conectar 

com outras pessoas. Seja por uma chamada telefônica, seja por uma chamada em vídeo, seja 

por simples mensagens de texto em mensageiros instantâneos, é certo afirmar que nossas opções 

são diversificadas. 

Contudo, estas tecnologias de comunicação não são acessíveis a todos, principalmente a 

pessoas com deficiência auditiva. Recorre-se então a alfabetização de leitura da escrita 

tradicional e as linguagens de comunicação por gestos, levando o deficiente auditivo a aprender 

duas línguas de comunicação diferentes: a língua portuguesa escrita, e a língua brasileira de 

sinais. Isso transforma a experiência de aprendizagem e comunicação do sujeito, menos 

intuitiva e agradável.  

Segundo o IBGE (2000) são 5,7 milhões de pessoas com deficiência auditiva ou surdez 

no Brasil. Em nossos estudos encontramos alguns softwares que permitem a comunicação de 

nossa língua portuguesa em língua brasileira de sinais (libras) dando oportunidade aos ouvintes 

reconhecerem e aprenderem palavras e até frases em libras facilitando a comunicação deste 

com os não ouvintes. Mas e aqueles ouvintes que não sabem libras? Como uma pessoa não 

ouvinte poderia se comunicar com eles? 

A partir disso, surgem então software que tentam transformar a experiência de 

comunicação de pessoas sem deficiência auditiva com as que possuem deficiência possível e 

sem a necessidade do indivíduo sem deficiência entender ou dominar a língua de sinais. Tais 

softwares são usadas apenas para a comunicação de um lado: o da pessoa sem deficiência, já 

que traduzem os textos e áudios inseridos para processamento, em gestos exibidos por um 

avatar em 3D.  É certo que tal iniciativa estimula a comunicação entre as partes, além de 

incentivar o aprendizado de libras, mas infelizmente torna o diálogo menos proveitoso para a 

pessoa com deficiência, pois como o outro sujeito da conversa irá entender o que o deficiente 

está gesticulando? 

Sendo assim, avaliando a possibilidade de solucionar este problema, nos deparamos com 

a utilização das técnicas de aplicação de inteligência artificial (IA – chamaremos assim deste 

ponto em diante), como o aprendizado da máquina direcionado ao campo de visão 

computacional, especificamente, com a utilização da biblioteca OpenCV. Mas o que é uma IA? 

O conceito mais bem aceito para definir uma IA, é segundo Luger (2013, p. 02): 
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A inteligência artificial (IA) pode ser definida como o ramo da ciência da computação 

que se ocupa da automação do comportamento inteligente. Essa definição é 

particularmente apropriada [...] porque enfatiza nossa convicção de que IA faz parte 

da ciência da computação e que, desse modo, deve ser baseada em princípios teóricos 

e aplicados sólidos nesse campo. Esses princípios incluem as estruturas de dados 

usadas na representação do conhecimento, os algoritmos necessários para aplicar esse 

conhecimento e as linguagens e técnicas usadas em sua implementação. 

 

De tal forma que, alguns algoritmos de aprendizagem da máquina direcionados a visão 

computacional, fazem parte da biblioteca OpenCV, que possui algoritmos escritos em C/C++, 

Java, Python e Visual Basic (OPENCV, 2016). Estes possibilitam o desenvolvimento de 

aplicações que manipulam imagens e frames1. Este framework foi desenvolvido inicialmente 

pela empresa Intel, com algoritmos em código aberto e patenteados, disponíveis para uso 

acadêmico e comercial. Posteriormente, passou a receber contribuições da comunidade 

internacional de desenvolvedores e está a ser mantido pela Itseez. (OPENCV, 2016). 

Portanto, este estudo está sendo dirigido para a tentativa de desenvolvimento e/ou 

prototipação de um software baseado em inteligência artificial, mais especificamente, no campo 

da visão computacional trabalhando com a biblioteca OpenCV, que será capaz de interpretar e 

traduzir gestos exibidos em uma câmera de vídeo que captura frames em um espaço vetorial 

R22, com saída em texto e áudio dos gestos capturados pela câmera, assimilando-os em um 

banco de dados com o alfabeto e palavras em língua de sinais pré-definido. Além de manter o 

software de baixo custo computacional e financeiro, objetivando que este seja acessível a todos. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 No primeiro momento, foi feito um levantamento dos requisitos para o desenvolvimento 

de uma aplicação que utilizasse recursos de vídeo e  imagem, e também que garantisse níveis 

de processamento razoáveis e que favorecessem o baixo custo de recursos para a execução da 

pesquisa. Para tanto, o projeto de pesquisa contava com a possibilidade de utilizar a ferramenta 

kinect, que possui sensores poderosos de profundidade, e que serviriam para a reconstrução do 

ambiente de reconhecimento em 3D, assim garantindo que a analise dos gestos exibidos em 

vídeo, fornecesse resultados mais satisfatórios, já que trabalharíamos com um espaço vetorial 

tridimensional. Mas devido ao custo de aquisição desta ferramenta ser relativamente cara, 

descartamos a sua utilização. 

 

 
1Quando falamos de frames, especificamente direcionado a este projeto, estamos falando de quadros de matrizes 

de pixels(imagens) que são exibidas por segundo, e geram o vídeo. 
2Um espaço vetorial R2, é um espaço de apenas duas dimensões. Como exemplo, o plano cartesiano e uma Matriz.  
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 Prosseguindo com o levantamento dos requisitos, definimos a prioridade que o 

desenvolvimento deste software fosse de baixo custo financeiro e computacional, e que 

garantisse o fácil acesso para possíveis usuários, caso as etapas de seu desenvolvimento fosse 

concluída e este funcionasse corretamente.  

 Para isso, os requisitos disponíveis para o desenvolvimento deste software são: 

 

 Um notebook processador intel core i5 3ª geração e com 2 gb de memória RAM 

 Webcam de 5 (cinco) megapixels 

 Softwares de aceleramento gráfico da Intel 

 Biblioteca de visão computacional OpenCV 

 Sistema operacional Linux e Windows 8.1 

 Linguagem de programação C++ 

 

Levando em consideração que a biblioteca de visão computacional OpenCV, possuí um 

variado cardápio de algoritmos em código aberto, além de funções e métodos, indispensáveis 

para se trabalhar tanto com câmeras comuns, como com poderosos sensores. Além disso, possuí 

um poderoso algoritmo de reconhecimento de padrões e cores, conhecido como Camshift, que 

permite agilizar o processo de desenvolvimento do software proposto neste estudo. O Camshift, 

segundo Marengoni e Stringhini (2009, p. 147):  

 

Camshift (Continuously Adaptive Mean-SHIFT) é um algoritmo desenvolvido para o 

rastreamento de cor, possibilitando também o rastreamento de faces. É baseado numa 

técnica estatística onde se busca o pico entre distribuições de probabilidade em 

gradientes de densidade. Esta técnica é chamada de “média por deslocamento” (mean 

shift) e foi adaptada no Camshift para tratar a mudança dinâmica das distribuições de 

probabilidade das cores numa seqüência de vídeo. 

 

Em suma, a maioria dos algoritmos que estão em código aberto e são disponibilizados 

na biblioteca OpenCV, são codificados em C/C++, portanto, justificando a utilização desta 

linguagem de programação para a codificação do software que está sendo desenvolvido, pois a 

mesma fornece a comunicação baixo/médio nível com a máquina, tornando-se então ideal para 

utilizar os recursos de hardware com mais desempenho e economia de processamento. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A partir do estudo dirigido inicialmente aos requisitos, já foi possível obter informações 

que ocasionaram em testes iniciais e que geraram resultados precoces deste estudo. Entre eles, 
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o teste de compatibilidade do algoritmo Camshift, que durante sua fase de testes com o 

equipamento disponibilizado para tal, percebeu-se que mesmo sendo um protótipo 

desenvolvido para garantir a utilização de recursos de baixo custo computacional e agilidade 

nos processos de desenvolvimento de novas aplicações (Marengoni e Stringhini, 2001, p.147), 

ele acaba por consumir memória em demasiada. 

Como também, quando executamos junto do algoritmo Camshift algumas das opções 

de scripts da biblioteca OpenCV, que no caso, estamos falando dos scripts em XML Haar-

cascade, torna-se evidente que o protótipo consome muito recurso computacional, pois ele faz 

o rastreamento em tempo real no momento em que está sendo executado com uma câmera ou 

WebCam. Haar-cascade são scripts de classificação de pixels em preto e branco, baseando-se 

em técnicas de classificação de aprendizado da máquina (OPENCV, 2016), e que podem ser 

usados para rastrear deformações de pixels em imagens – Matrizes de pixels -, quanto em vídeo 

– Quadro de frames -, e determinar se estas deformações são objetos, e em seguida, aplicar a 

marcação na imagem ou vídeo. Tudo isso ocorre em milissegundos. OpenCV possuí uma 

variedade de scripts em XML Haar-cascade.  

Entretanto, estes não são os únicos problemas encontrados durante as fases iniciais de 

testes dos algoritmos, pois eles já não estão totalmente direcionados diretamente aos algoritmos, 

mas sim com os ambientes naturais em que a aplicação funcionária e mapeará. Esta 

provavelmente é a maior barreira para o desenvolvimento de uma aplicação em visão 

computacional que trabalhe em um espaço vetorial R2. 
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Figura 1. Demonstração do funcionamento do algoritmo.  

 

 Quando o algoritmo é executado, e ele possuí entrada de dados – por exemplo, quadros 

de frames (vídeo) -, para aplicar o rastreamento de objetos, é necessário fazer a conversão dos 

pixels de RGB, para a Escala Cinza, e em seguida, para binário (pretos e brancos), e então o 

script de classificação é chamado, e inicia o rastreamento. Na figura 1, é feita a demonstração 

do funcionamento do algoritmo, sem o script de classificação. 

 Para realizar a classificação de objetos, antes é necessário treinar o algoritmo, levando 

em consideração que precisamos fazer com que ele entenda o espaço em que ele vai ser 

executado, além dos objetos que ele deve identificar neste espaço.  

Por exemplo, vamos voltar a analisar a figura 1, nela temos uma região de interesse 

criada, tal região então é responsável por capturar parte do quadro de frames, e converter os 

pixels para binário. Note que a região de interesse possui muitos ruídos, se aplicarmos filtros, 

podemos diminuir os ruídos, mas também podemos diminuir as taxas de detecção da mão que 

está sendo capturada pela região de interesse. Então, na tentativa de aumentar as taxas de 

detecção, e aumentar a capacidade da aplicação, o algoritmo que fará o reconhecimento 

receberá imagens do ambiente em que ele será executado, levando em consideração dois tipos 

de imagens: imagens do ambiente em sequência e sem o objeto, e imagens do ambiente em 

sequência com o objeto.  
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A partir de todo o reconhecimento dos problemas que ocorreram durante as fases de 

teste deste protótipo, avaliando os requisitos iniciais, e os resultados já adquiridos, percebe-se 

que os princípios iniciais estão certos, mas torna-se extremamente necessário diminuir os níveis 

de processamento e consumo de recurso computacional. Para isso, utilizamos a função 

cv::destroyAllWindows(). Tal função tem o objetivo de fechar as janelas usadas pelo 

algoritmo, e de-alocar a memória utilizada, possibilitando a diminuição de consumo de 

memória e processamento (OPENCV, 2016). Assim, possibilita a diminuição do consumo dos 

recursos do hardware disponível e aumenta do desempenho da aplicação. 

 

CONCLUSÕES 

 Após as correções dos problemas encontrados durante a fase inicial de testes realizados 

com o protótipo do algoritmo de reconhecimento, iniciamos o desenvolvimento de nosso 

próprio algoritmo de reconhecimento de objetos, com ênfase na detecção de gestos feitos pela 

mão. Este algoritmo então será utilizado durante as próximas fases de testes, para verificar o 

comportamento quando ele for executado em tempo real. Caso os testes sejam satisfatórios, 

iremos então iniciar a fase de prototipação do software de reconhecimento de gestos. 

Portanto, a expectativa de êxito deste software está intrinsicamente ligado ao sucesso 

que teremos em corrigir os ruídos que são detectados durante a conversão dos pixels de RGB 

para binário em um espaço R2. Além disso, se necessário, será feito um estudo complementar 

e opcional, relacionado à possibilidade da construção de um algoritmo com a capacidade de 

adaptar automaticamente o ambiente para o software, ou seja, um algoritmo que identifique e 

remova os ruídos automaticamente no quadro de frames em tempo de execução, quando este 

estiver em modo binário. Finalizando, as expectativas acerca do sucesso deste projeto são muito 

grandes, levando em consideração a vasta quantidade de informações que foram adquiridas com 

os testes iniciais. 
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RESUMO: Este artigo apresenta relato da avaliação de um projeto de pesquisa conduzido com 
o objetivo de formular uma estratégia para a construção de pontes cognitivas entre questões 
de pesquisa, organização de amostras, métodos de coleta e os métodos estatísticos, com o 
apoio do Software Estatístico R, com foco específico aos estudantes que estão envolvidos com 
TCC em um campus do Instituto do Interior do Estado de Sergipe/Brasil. A pesquisa pretendeu 
desenvolver uma estratégia didática e metodológica, que ampliasse a efetividade dos testes 
estatísticos por meio da seleção de questões claras e da ligação dessas com a teoria e o 
método de análise. O contexto de capacitação foi adaptado para uma análise estatística 
utilizando o software estatístico R como base da estratégia de nivelamento e transferência de 
conhecimento via execução de oficinas, onde os discentes foram apresentados a base 
cognitiva para a utilização do R e os tipos de distribuição estatística essenciais para o 
desenvolvimento de seus projetos de conclusão. Finalmente apresentamos os resultados 
obtidos nesse processo, com uma análise qualitativa da percepção dos participantes após as 
oficinas e sua usabilidade em seus projetos de pesquisa.  
Palavra-chave: estatística, probabilidade, sistema R 
 

A PROPOSAL FOR USE OF SOFTWARE R IN THE COURSE FINAL PROJECT. 
 

ABSTRACT: This article presents report of the evaluation of a research project conducted in 
order to formulate a strategy to build cognitive bridges between research questions, 
organizing samples, collection and statistical methods, with the support of Statistical Software 
R, with specific focus on students who are involved with CFP in a campus of Institute Federal 
of Sergipe, located in the inner of the State of Sergipe/Brasil. The research intended to develop 
a didactic and methodological strategy that enhances the effectiveness of statistical tests by 
selecting clear issues and link these to the theory and the method of analysis. The training 
context has been adapted for a statistical analysis using the statistical software R based 
leveling strategy and knowledge transfer through implementation workshops, where students 
were given the knowledge base for the use of R and types of essential statistical distribution 
for the development of its project completion. At the end we present the results of this 
process with a qualitative analysis of the perception of the participants after the workshops 
and their usability in their research projects. 
KEYWORDS: statistics, probability , R system  
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INTRODUÇÃO 

Levantamento prévio junto aos alunos concludentes, que estão envolvidos com trabalhos 

de conclusão de curso, evidenciou estudantes concluintes do ensino médio profissionalizante, 

apresentam uma carência de disponibilidade de conhecimento e uso de ferramentas 

computacionais para análise estatística. 

Partido da premissa acima, buscou-se propor e validar uma estratégia didática para 

atender a esta demanda de formação acadêmica, tendo em vista que os elementos definidos no 

público alvo necessitarão efetuar análises estatísticas para os mais diversos fins, tanto em 

trabalhos de pesquisa desenvolvidos em laboratório quanto em campo, sendo extremamente 

importante ter proficiência em softwares de análise estatística. 

Com o objetivo principal de definir e validar uma estratégia para preencher esta lacuna e 

disponibilizar a oportunidade de ser apresentado a um ambiente de software livre para análises 

estatísticas e gráficas, utilizamos como elemento facilitador da aprendizagem o Software R 

(RIBEIRO JUNIOR, 2009). 

Durante a pesquisa, buscamos verificar qual a amplitude do ganho de aprendizagem 

relativas as análises estatísticas, usabilidade do software e grau de satisfação dos discentes 

envolvidos, inclusive com relação a definição de amostras, estrutura de coleta de dados, entre 

outros. O Sistema R se coloca como alternativa excelente para suprir a necessidade de uma 

ferramenta informatizada de análise estatística que abrangesse várias áreas de conhecimento, 

esperasse que a estratégia adotada nesta pesquisa seja passível de replicação e acrescente valor 

a este processo.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Para seu desenvolvimento esta pesquisa foi dividida em quatro etapas: Inicialmente foi 

realizado um estudo aprofundado sobre o software R, com o intuito de conhecer os recursos, 

sua interface e a linguagem utilizada, dotando os alunos bolsistas do conhecimento necessário 

para as outras etapas do projeto.  

Etapa intermediária disse respeito a divulgação, inscrições, seleção de alunos, construção 

de material didático de apoio e análise prévia do conhecimento dos participantes. 

Em seguida foram efetuadas atividades didáticas com o uso do sistema, na forma de 

oficinas, em que foi utilizado o material apostilado e slides de apoio à utilização do software. 

A seguir apresentamos a ementa abordada na capacitação ofertada nas oficinas: 

1. Aspectos Gerais do Sistema R; 

2. A Organização de Dados R; 
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3. Leitura de Dados Externos e Exportação de Dados; 

4. Armazenando os Resultados e o Histórico de Comandos de uma Sessão de Trabalho; 

5. Manipulando dados; 

6. Como usar as Funções R; 

7. Distribuições de Probabilidade e Números Aleatórios; 

8. Algumas funções úteis na Análise Exploratória dos dados; 

9. Gráficos; 

10. Escrevendo Funções R. 

Passo seguinte, foi realizada uma etapa de avaliação, com a aplicação de questionários 

junto os discentes, para a avaliar a validade da inserção de um software estatístico, sua 

contribuição no desenvolvimento de seus projetos de conclusão de curso bem como 

perspectivas futuras. 

A aplicação do questionário de avaliação do grau de satisfação foi realizada em três 

etapas: primeiramente, os alunos foram solicitados a informar o grau de importância de cada 

item do questionário na sua concepção de um atendimento de qualidade; em seguida foram 

solicitados a responder de acordo com  seu grau de satisfação, suas experiências da oficina. 

Finalmente, a etapa análise de resultados e verificação de atendimento aos objetivos, com 

a análise qualitativa dos dados coletados via instrumentos de coleta e também da percepção 

obtida pelos facilitadores durante a execução das oficinas, com o intuito de triangular e obter 

resultados mais confiáveis. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Realizamos um total de vinte inscrições, na oficina de software R, realizada em junho 

2016, das quais dezesseis participantes foram certificados. Foi realizada a divulgação por meio 

de sistema on-line após a divulgação em diversas áreas do campus, redes sociais, amigos e ou 

colegas. O público alvo foi definido como estudantes matriculados na disciplina de trabalho de 

conclusão de curso no Campus Itabaiana do IFS.. 

Para análise e quantificação dos valores utilizamos o método Likert, com escala de 1 a 

10, nas questões objetivas, para delimitarmos o sentido das respostas dos discentes 

(BRANDALISE, 2015). 
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Figura 1 - Importância do assunto abordado para sua atividade profissional/estudantil e 

a possibilidade de ser utilizado no dia a dia. 

 

Na oficina foi demonstrado como podemos utilizar a ferramenta R com o foco no 

Trabalho de Conclusão de Curso mas também apresentamos diversos exemplos como a 

Estatística pode ser implementada no dia a dia e posteriormente ser executadas no software R. 

43,75% responderam que é de grande importância o assunto abordado na oficina para suas 

atividades profissional/ estudantil. Já 56,25% atribuíram notas de 6 a 9, onde ficou claro que 

todos encontrar uma  possibilidade de utilização do software R com atividades do dia a dia. 

 

Figura 2-  Forma de divulgação do evento. 

 

A divulgação do evento foi feita na sala de aula para os alunos que cursar a disciplina de 

TCC, 68,75%, ficou sabendo por meio de informações de amigos, 12,5% por redes sociais e 

18,75% por outros. É evidente que a estratégia de divulgação foi atendida de tal forma que 
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apenas uma pequena minoria de 6,25% acha que o evento não foi bem de divulgado mas em 

virtude disso estamos procurando outros meios para que no próximo evento tenha uma 

divulgação mais ampla. 

 

 

Figura 3 - O material didático para o desenvolvimento das atividades do curso atendeu 

plenamente as necessidades. 

 

Utilizamos apostilas sobre os comandos básicos do R, assim como ferramentas audiovisuais 

com slides e o próprio software R que estava disponível nas máquinas do IFS, campus Itabaiana, 

laboratório 4, onde foi executada a oficina. 68,75% dos discentes afirmam que o material 

didático atendeu completamente as necessidades para o desenvolvimento da oficina. 

 

 

Figura 4 – Sinto-me seguro quanto à apreensão do conteúdo. 
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Gráfico 5 - Cumpri todos os compromissos da agenda.  

 

No questionário de autoavaliação percebemos que o desenvolvimento e apreensão do 

conteúdo por parte de uma parcela de alunos foi afetado principalmente pela ausência destes no 

evento como pode ser percebido da análise das figuras 5 e 6. Apenas 50% cumpriu toda carga 

horária na oficina, enquanto 12,5% não participou efetivamente de duas aulas completas. 

 

 

Figura 6 -  Participei efetivamente do evento. 

 

Podemos observar ainda que valores que se relacionam com insegurança quanto à 

apreensão do conteúdo, apresentou o mesmo conjunto característico de respostas aquela 

questão acerca dos estudantes que não participaram efetivamente da oficina. Já a resposta 

numérica aqueles que participaram completamente do evento mostra concordância com os dado 
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acerca das respostas positivas a que o conteúdo obteve clareza e compreensão de acordo com 

os participantes. 

 

 

Figura 7 - De maneira geral, como você se considera com relação a esse evento/curso? 

 

A experiência dos facilitadores com os discentes foi ótima para ambos os lados, 93,75% 

afirmaram que ficaram totalmente satisfeitos com a oficina, isso mostra que obtivemos 

resultados bastante satisfatórios sobre a participação desses alunos na oficina e sua apresentação 

a temática.  

 

CONCLUSÕES 

Conclui-se que a obtenção da capacidade de utilização de um software de análises 

estatísticas, com tal gama de atividades que o R pode atender, mostrou-se uma opção viável e 

bastante útil ao contexto do público-alvo definido. 

Um programa como o Software R é passível de aplicação nas áreas e trabalhos onde a 

estatística se mostre necessária, transferindo assim os conhecimentos básicos de sua operação 

aos discentes, ampliando sua capacidade e qualidade de análise bem como a construção de 

aspectos metodológicos dos projetos e relatórios de trabalhos de conclusão de curso no ensino 

profissionalizante.  

Evidentemente a metodologia e o cenário de atuação propostos necessitam de maiores e 

mais permanentes ocorrências, para que a mesma possa vir a ser considerada uma alternativa 

aceitável e necessária para os estudantes em período de conclusão e envolvidos com o Trabalho 

de Conclusão de Curso. 
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Finalmente, um ponto chave percebido na evolução do processo, foi o quanto é íngreme 

a curva de aprendizagem desta temática e desta solução informatizada em particular. Uma 

possibilidade para trabalhos futuros será a continuidade por meio de um estudo comparativo 

com a versão mais amigável do R, com base no software RStudio, além claro, de mais 

momentos como este para permitir que a metodologia proposta venha a ter mais robustez. 
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RESUMO: O presente trabalho teve por objetivo avaliar as contribuições de uma proposta 

didática baseada na produção de vídeos amadores de experimento de química por alunos do 

Ensino Médio, para isso foi estimulada a produção dos recursos supracitados e foi realizado 

aplicação de questionário. A atividade de produção de vídeo amador foi desenvolvida no 

Instituto Federal do Ceará - Campus Umirim, sendo realizado em duas turmas de alunos do 1º 

e 2º ano do Ensino Médio Integrado. As turmas do 1º ano produziram 15 vídeos e as turmas do 

2º ano produziram 10 vídeos. Todos os alunos participaram da proposta de produção de vídeo 

digital de experimento e os resultados evidenciam que os alunos recorreram à realização de 

experimentos com materiais simples e facilmente encontrados.  

Palavras–chave: Experimento, proposta didática, vídeo digital  

 

OFFER EDUCATIONAL PRODUCTION VIDEO EXPERIMENT OF CHEMISTRY 

STUDENTS - IFCE - UMIRIM 
 

ABSTRACT: This study aimed to evaluate the contributions of a didactic proposal based on the 

production of amateur videos of chemistry experiment for high school students, for it was 

stimulated the production of the above resources and was conducted questionnaire. The 

amateur video production activity was developed at the Federal Institute of Ceará - Campus 

Umirim. All students participated in the proposal for digital video production experiment and 

the results show that students resorted to conducting experiments with simple materials and 

easily found. 

KEYWORDS: Experiment, teaching Proposal, digital video 
 

INTRODUÇÃO 

O experimento pode contribuir para situações de aprendizagem significativa, desde que 

seja concebido e realizado em uma perspectiva que valorize o processo investigativo, 

envolvendo a pluralidade de metodologias e explicações, incentivando ainda a invenção, a 

criação e a discussão sobre a incerteza e o erro envolvido na atividade, bem como levando em 

consideração a avaliação de estratégias possíveis para a sua resolução (ALVES; MESSEDER, 

2011). Hodson (1994) complementa apontando que os experimentos realizados na escola 

precisam possibilitar mais reflexão a respeito da atividade realizada, pois a maior parte das 

vezes, os professores focam na obtenção de informações/dados para comprovação de 

mailto:pcco@ufal.edu.br
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fenômenos, e não consideram as ideias, conhecimento prévio, hipóteses levantadas pelos 

alunos. Deixando claro, que os discentes normalmente não estão envolvidos no projeto ou 

planejamento de estudos experimentais.  

Além da experimentação, no meio educacional, o vídeo e outros meios comunicativos 

foram sendo inseridos de forma gradativa nas práticas educativas, trazendo consigo 

alterações no campo cultural e comportamental dos indivíduos envolvidos no processo de 

ensino e aprendizagem, favorecendo ao surgimento de novos modelos de relações dos 

sujeitos (CORDEIRO, 2007). 

Morán e cols. (2013 p.47) destacam a importância do vídeo para ilustrar, contar e/ou 

tornar próximos temas complicados, oportunizando ao aluno visualizar e compor cenários, 

até então, desconhecidos aos mesmos. A escola deve estar preparada para utilizar a forte e 

intensa relação que as pessoas têm com a produção audiovisual e incorporá-la ao seu 

cotidiano. O potencial do vídeo ainda é, infelizmente, pouco explorado, pois, em geral, sua 

apresentação não é aproveitada como uma proposta metodológica, mas sim como mero 

entretenimento ou reprodutor da aula tradicional (PEREIRA, 2008). 

Assim, esse instrumento pedagógico implica em que o professor atue como 

condutor/estimulador/mediador da aprendizagem, auxiliando o aluno na tarefa de 

formulação e/ou de reformulação de conceitos, ativando seus conhecimentos prévios e 

articulando esses conhecimentos a uma nova informação que está sendo apresentada 

(SANTANA; BRITO, 2009). 

Nessa perspectiva o desenvolvimento do presente trabalho foi estimulado pela 

seguinte questão: Quais características emergem e podem ser significativas ao ensino e 

aprendizagem de química a partir da produção de vídeos amadores de experimentos por 

estudantes de Ensino Médio?  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O estudo foi desenvolvido no Instituto Federal do Ceará - Campus Umirim, sendo 

realizado com quatro turmas de alunos, sendo duas turmas de 1º ano e duas de 2º ano do 

Ensino Médio Integrado em Agropecuária, turmas estas em que a pesquisadora do estudo 

lecionava.  

Inicialmente, a proposta de produção de vídeos de experimentos foi apresentada à 

turma como uma das atividades de avaliação bimestral parcial, possibilitando aos alunos obter 

nesta atividade um % da nota do bimestre.  
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Para o desenvolvimento das atividades, a turma foi dividida em grupos. Foi solicitado as 

turmas do 1º ano que buscassem um experimento do cotidiano que pudessem realizar e 

explicar a química presente, já em relação as turmas do 2º ano foi definido apenas o assunto 

para a produção do vídeo sobre tema o qual se encontrava em estudo no momento da 

proposição da atividade. Para realização das atividades não foram apresentados/fornecidos 

roteiros ou informações, seja para a produção audiovisual ou para os experimentos, 

caracterizando liberdade de produção, à exceção da temática. Forneceu-se apenas algumas 

informações sobre fontes de experimentos para auxiliar o trabalho.  

Os estudantes tiveram um tempo de 3 semanas para a produção a partir da data de 

solicitação da realização da atividade. Neste tempo, os estudantes deveriam escolher o 

experimento e apresentá-lo à professora no intuito de se avaliar periculosidade e descarte de 

materiais. Ao final da produção, cada grupo exibiu os vídeos aos demais colegas, 

caracterizando um momento de discussão com a turma, tendo como foco o conteúdo 

abordado. Em seguida, os estudantes participantes responderam individualmente um 

questionário cujo intuito foi levantar informações relativas ao processo de produção, tais 

como a escolha dos experimentos, aspectos positivos e negativos, além das principais 

dificuldades durante a atividade. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Em relação às respostas ao questionário que visou ampliar as informações sobre a 

produção e aceitação da proposta didática, os resultados apresentados a seguir. 

Os primeiros questionamentos se basearam em saber se a produção do vídeo 

oportunizou o estudo envolvendo experimentos e se para a produção do vídeo foi priorizado 

experimentos com materiais simples, de baixo custo e fácil manipulação, sendo os resultados 

apresentados na Figura 1. 

Pode-se observar que a maior parte dos alunos concordou integralmente com as 

afirmativas supracitadas, indicando que a atividade de produção de vídeo oportunizou a 

realização de experimentos, e nesses experimentos foi priorizado a utilização de materiais 

simples, de baixo custo e fácil aquisição. Sendo possível afirmar que o uso de laboratórios 

alternativos é possível no ensino de química. A discussão acerca de um ambiente específico e 

com condições adequadas para as práticas experimentais versus os espaços alternativos é 

bastante ampla. Indiscutivelmente, a presença de laboratórios escolares para aulas 

experimentais é uma defesa inconteste para o provimento de melhorias na educação em 
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química. Ao mesmo tempo, conforme aponta Hodson (1994), é preciso recontextualizar o 

trabalho experimental.  

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
Concordo Integralmente – CI, Concordo – C, Indeciso – I, Discordo – D, Discordo Integralmente – DI 

 

Figura 1 – Quantitativo das respostas às perguntas: “A produção do vídeo oportunizou o 
estudo envolvendo experimentos” e “Para produção do vídeo foi priorizado experimentos 
com materiais simples, de baixo custo e fácil manipulação”. 

 

Pereira e Barros (2009) destacam que a escola média brasileira não tem tradição no 

desenvolvimento de atividades experimentais, pois para a realização das mesmas há habilidades 

necessárias aos mediadores, como: montagem da atividade prática, compreensão dos conceitos 

físicos envolvidos, utilização de instrumentos de medida, obtenção, registro e análise de dados, 

entre outros. Nessa perspectiva, no Brasil, em geral, as aulas de laboratório no ensino médio 

são caracterizadas a procedimentos pré-determinados em que os discentes usam equipamentos, 

realizam medidas, registram e relatam os resultados, havendo pouco incentivo à reflexão sobre 

a conceituação envolvida no experimento, ao desenvolvimento da própria atividade 

experimental, ao planejamento das medições, à exploração das relações entre grandezas 

avaliadas, aos testes de previsões ou à escolha entre diferentes explanações propostas para 

interpretação dos dados e explicação do fenômeno.  

Em seguida, avaliou-se a produção dos vídeos de experimento como uma ferramenta 

importante ao estudo dos conteúdos de química e se possibilitou compreender/aprofundar 

conceitos químicos, estando os resultados apresentados na Figura 2. 

Destaca-se que maior parte dos alunos considera que a produção de vídeos de 

experimento foi uma ferramenta importante ao estudo de conteúdo de química e oportunizou 

compreender/aprofundar os conceitos químicos estudados.  
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Concordo Integralmente – CI, Concordo – C, Indeciso – I, Discordo – D, Discordo Integralmente – DI 

 

Figura 2 – Quantitativo das respostas à afirmação: “A produção de vídeos de experimento foi 
uma ferramenta importante ao estudo do conteúdo de química” e “A atividade de produção 
do vídeo oportunizou compreender/aprofundar conceitos químicos”. 

 

A realização de atividades como a proposta e avaliada neste trabalho, foi uma 

oportunidade de discutir sobre conteúdos químicos, proporcionando aos mesmos, o 

aprofundamento dos assuntos estudados e a construção de uma base sólida sobre a 

linguagem química e a consequente formação científica por parte dos alunos. Pois, acredita-

se que a utilização adequada e planejada de experimentos pode oportunizar o aluno a engajar-

se cognitivamente, ativando a curiosidade crítica, cativando e prendendo atenção dos 

mesmos (LABURÚ, 2006; GONÇALVES; MARQUES, 2006). Aliada à atividade experimental, 

acredita-se que a produção dos vídeos amadores por alunos possibilite ao docente discutir os 

experimentos realizados por discentes de maneira mais profunda com a participação de todos 

eles, atuando ativamente como sujeitos participativos do processo de aprendizagem. Na 

elaboração dos vídeos os alunos expressam sem medo de errar, sem opressão por parte dos 

colegas e do professor, divertindo-se, como se estivessem brincando, mesmo que a atividade 

exija o máximo de seriedade, como realmente exige, com isso, há concentração dos alunos, 

rigor nas falas, trabalho em grupo, pesquisa, edição do próprio vídeo e de suas 

falas/argumentos, distintamente de uma tradicional aula experimental (CAVALCANTI, 2011).  

Além disso, pode-se observar que a realização da atividade de produção de vídeo foi 

uma alternativa positiva de relacionar os conceitos químicos estudados com o dia-a-dia e foi 

uma oportunidade de estimular aos alunos envolvidos com a atividade de explicar um 

fenômeno científico, sendo os resultados apresentados na Figura 3.  

Segundo Santos e Schnetzler (2010, p.15) “a presença da química no dia-a-dia das 

pessoas é mais do que suficiente para justificar a necessidade de o cidadão ser informado 

sobre ela”. No entanto, destaca-se que muitos jovens não se interessam pela química, 

questionando a necessidade de sua aprendizagem. Desta forma, verifica-se a necessidade da 

utilização de alternativas relacionadas ao ensino e/ou divulgação de química, com o intuito de 
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despertar o interesse e apresentar a importância de estudar/aprofundar os conceitos 

químicos. 

 

 
 
 
 

 
 

 

Concordo Integralmente – CI, Concordo – C, Indeciso – I, Discordo – D, Discordo Integralmente – DI 

Figura 3 – Quantitativo das respostas à afirmação: “A produção do vídeo oportunizou 
relacionar conceitos químicos estudados com o cotidiano” e “A produção do vídeo 
estimulou minha capacidade de explicar um fenômeno científico”. 

 

Além disso, pode-se observar através da Figura 4, que a maior parte dos alunos 

compreenderam que a produção do vídeo de experimento foi uma ferramenta positiva para 

o ensino e aprendizagem em química. 

 

 
 

 

 

 

 
Concordo Integralmente – CI, Concordo – C, Indeciso – I, Discordo – D, Discordo Integralmente – DI 

 

Figura 4 – Quantitativo das respostas à afirmação: “A produção do vídeo pode ser uma 
ferramenta importante para o ensino de química” e “A produção do vídeo pode ser uma 
ferramenta importante para a aprendizagem de química”. 

 

Segundo Almeida (2010) um conhecimento é aprendido quando o indivíduo sabe utilizar 

o mesmo em sua vida prática, ou seja, quando este exposto a situações do dia-a-dia consegue 

estabelecer relações com as informações retidas e integradas na estrutura cognitiva de 

maneira a buscar uma solução para uma determinada situação.  Para que esse tipo de 

aprendizagem ocorra, é necessário que o ensino possibilite ao aluno ir além da memorização. 

Freire (2011) já dizia que não há ensino quando não resulta em um aprendizado em que 

o educando não se tornou capaz de recriar ou de refazer o ensinado. O processo de ensino e 

aprendizagem não deve estar centrado no professor, nem nos alunos ou mesmo o conteúdo, 

mas sim nas interações discursivas, pessoais e sociais que ocorrem ao longo do processo de 

ensino e aprendizagem. Assim, a construção do conhecimento deve ser um processo 

dinâmico, no qual as interações entre as pessoas devem ser exploradas na sala de aula, 
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tornando esse ambiente interativo, possibilitando a atividade cognitiva dos sujeitos ser 

construída através do outro e através da linguagem (MACHADO; MOURA, 1995). 

Além da produção de vídeo de experimento ter sido considerada como uma ferramenta 

significativa no processo de ensino e aprendizagem em química procurou-se observar se 

através da proposta de produção dor recurso audiovisual emergiu alguma característica 

lúdica, sendo os resultados apresentados na Figura 5. 

 

 

 

 

 

 
Concordo Integralmente – CI, Concordo – C, Indeciso – I, Discordo – D, Discordo Integralmente – DI 

Figura 5 – Quantitativo das respostas às afirmativas: “A produção do vídeo foi uma 
atividade divertida”, “A produção do vídeo estimulou minha criatividade” e “A produção 
do vídeo estimulou o trabalho em equipe”. 

 

A utilização do lúdico na produção dos vídeos amadores possibilita estimular a 

criatividade dos alunos, por vezes escondida por um sistema de ensino que possui como 

característica principal o depósito de informações (CAVALCANTI, 2011). Assim, a partir desta 

atividade pode-se gerar oportunidade de tornar um ensino mais interessante e uma 

aprendizagem mais significativa para que os alunos pudessem desenvolver seu conhecimento 

científico e sua criticidade frente a situações de seu cotidiano. 

Destaca-se que ao final da produção dos vídeos, cada grupo exibiu os vídeos aos demais 

colegas, caracterizando um momento de discussão com a turma, tendo como foco o conteúdo 

abordado, sendo os resultados referentes a essa etapa apresentados através da Figura 6. 

 

 

 

 

 

 
Concordo Integralmente – CI, Concordo – C, Indeciso – I, Discordo – D, Discordo Integralmente – DI 

Figura 6 – Quantitativo das respostas às afirmativas: “Assistir aos vídeos produzidos 
oportunizou maior discussão sobre os experimentos de química” e “Assistir e discutir os 
vídeos em sala colaborou com minha aprendizagem de química”. 

 
Freire já destacava o importante papel da dialologicidade no processo didático-

pedagógica, considerando o diálogo como a força que impulsiona o pensar crítico-

problematizador em relação as condições humanas (ZITKOSKI, 2010).  
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CONCLUSÕES 

O uso de atividades experimentais simples, como as realizadas nos vídeos digitais 

amadores produzidos no presente trabalho, foram consideradas como uma proposta de 

estratégia positiva para aprofundamento do estudo do conteúdo químico. A produção de vídeos 

apresentou resultados importantes como prática pedagógica em aulas de química. A aceitação 

pela produção dos vídeos foi destacável, provavelmente em função da experiência prazerosa e 

ao mesmo tempo desafiante. 
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RESUMO: A Geometria está por toda parte, além de nos auxiliar diariamente na resolução de 

problemas em nosso dia a dia, e de maneira geral no desenvolvimento cognitivo humano. A 

importância de estudar os conceitos geométricos está no fato de que eles causam mudanças 

positivas na aprendizagem da matemática, permitindo a preparação das competências: resolver 

as situações-problemas. Ao ministrar geometria de maneira interdisciplinar em sala de aula, o 

professor instiga os alunos a buscar novos horizontes para a resolução de problemas, o que 

contribui no desenvolvimento da criatividade. Portanto, a geometria deve ser repassada com 

metodologias de ensino que estimulem e valorizem o aprendizado, despertando o interesse do 

aluno. O objetivo deste trabalho consistiu em fazer um levantamento sobre as metodologias 

utilizadas para o ensino da Geometria Plana com a utilização de materiais concretos como meio 

facilitador da aprendizagem e propor novas metodologias. Esta é uma pesquisa bibliográfica e 

exploratória, com abordagem qualitativa. Realizou-se um levantamento de diversas 

metodologias existentes que abordam a utilização de materiais concretos na Geometria Plana 

como meio facilitador no processo de ensino-aprendizagem. A partir da pesquisa realizada foi 

proposta a construção de materiais concretos alternativos de baixo custo. Após as análises das 

pesquisas e construções, considerou-se que a utilização de materiais concretos no ensino da 

Geometria Plana pode desenvolver no estudante seu próprio conceito sobre o conteúdo que está 

sendo abordado, gerando uma aprendizagem significativa. 

 

Palavras–chave: figuras geométricas, métodos de ensino, planificação 

 

METHODOLOGICAL PROPOSALS FOR TEACHING GEOMETRY 

PLANE IN BASIC EDUCATION USING CONCRETE MATERIALS 
 

ABSTRACT: Geometry is everywhere, and help us daily in solving problems in our day to 

day, and in general in human cognitive development. The importance of studying the geometric 

concepts is the fact that they cause positive changes in learning math, allowing the preparation 

of skills: resolving problem situations. To teach geometry interdisciplinary way in the 

classroom, the teacher reminds students to seek new horizons for problem solving, which 

contributes to the development of creativity. Therefore, the geometry must be passed along with 

teaching methods that stimulate and enhance learning, arousing the interest of the student. The 

objective of this study was to conduct a survey on the methodologies used for the teaching of 

plane geometry with the use of concrete materials as a facilitator of learning and propose new 

methodologies. This is a bibliographical and exploratory research with a qualitative approach. 

We conducted a survey of several existing methodologies that address the use of concrete 

materials in plane geometry as a facilitator in the learning process. From the survey it was 

proposed to build alternative concrete materials at low cost. After the analysis of research and 

mailto:aecio@ifto.edu.br
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construction, it was considered that the use of concrete materials in the teaching of plane 

geometry may develop in the student their own concept about the content that is being 

addressed, generating significant learning. 

 

KEYWORDS: geometric figures, teaching methods, planning 

 

INTRODUÇÃO 

A geometria que conhecemos hoje nem sempre foi deste modo. Assim como em outros 

ramos da matemática, a mesma nasceu de maneira intuitiva, se deu a partir da necessidade 

de sanar problemas cotidianos e da observação humana. A geometria é multifacetada quando 

se refere a sua gama de explorações, representações, construções e discussões. O aluno não 

só poderá desenvolver habilidade de investigação, mas também a de descrever e perceber 

propriedades.  

No ensino fundamental e médio o estudo da geometria é formativo, no entanto muitas 

vezes baseia-se apenas em axiomas e conceitos formais. Nesta fase é imprescindível que 

através de argumentos precisos e objetivos, esses conhecimentos se solidifiquem, os quais 

poderão eventualmente valer-se de fatos imagináveis que se relacione com a experiência 

intuitiva e que possam ser provados em outros níveis escolares. Para Freitas (2013), o ensino 

da geometria contribui para o processo de abstração e sistematização das relações percebidas 

no cotidiano, favorecendo a articulação entre o intuitivo e o formal. 

O problema da pesquisa foi pautado no estudo de pesquisadores que têm se mostrado 

apreensivos diante do abandono da Geometria nas escolas.  A falta de domínio em relação ao 

conteúdo é uma das causas determinantes para que muitos professores deixem de ensinar 

Geometria sob qualquer enfoque, priorizando apenas os conceitos formais e deixando de 

desenvolver suas mais variadas potencialidades (PAVANELLO, 1993). 

O objetivo geral foi realizar um estudo sobre metodologias no ensino de geometria 

plana na educação básica, abordando a utilização de materiais concretos. E os objetivos 

específicos foram conhecer as metodologias de ensino atuais que servem de suporte ao 

professor de matemática em suas aulas de geometria plana, analisar as metodologias que 

envolvem materiais concretos no estudo de geometria plana, construir materiais concretos 

geométricos por meio de recursos alternativos. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

Com o intuito de propor metodologias para o ensino da geometria plana com aplicação 

na educação básica, utilizando materiais concretos, o estudo priorizou a metodologia 

seguinte: em relação aos objetivos, os métodos foram caracterizados como uma pesquisa 

exploratória. Quanto à forma de abordagem, a pesquisa é qualitativa, onde a interpretação 

dos fenômenos e a designação dos significados se constituíram como pontos mais 

importantes do processo. Foi utilizada ainda a pesquisa bibliográfica. 

Este trabalho foi constituído das seguintes etapas, a serem dispostas da seguinte forma: 

Foi feito um levantamento bibliográfico das metodologias utilizadas no ensino de 

geometria plana. Foram construídos materiais concretos utilizando recursos de baixo custo e 

feito a análise didático-pedagógica de cada um abordando os pontos positivos e negativos, 

seguindo os critérios listados na análise didático-pedagógica.  

 

Análise didático-pedagógica dos materiais construídos 

 Questão orçamentária; 

 Pode ser utilizado em um conteúdo todo ou parcialmente? 

 Produto poder ser utilizado em quantas séries? 

 É de uso individual ou coletivo? 

 É de fácil manuseio?  

 Necessita de explicação para uso ou é auto- instrutivo? 

 Produto é atrativo ao publico alvo? 

 Produto possui resistência para o dia a dia da sala de aula? 

 Oferece riscos a saúde dos alunos? Quais possíveis riscos? 

 Produto oferece algum manual de uso ou pedagógico? 

 Se o produto explora o conhecimento matemático dentro da realidade do aluno, 

a fim de ele compreenda a Matemática como parte de sua vida cotidiana; 

 Se o produto valoriza a troca de experiências entre os alunos e o trabalho 

cooperativo; 

 Verificar se o produto valoriza diferentes formas e compreensão na resolução de 

situações-problema por parte do aluno; 



 

1645 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos         Ciências Exatas e da Terra 

 Se expõe situações onde a criança valoriza e usa a linguagem Matemática para 

expressar-se com clareza e precisão; 

 Se o produto valoriza o progresso pessoal do aluno e do grupo. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

No ensino da geometria, as dificuldades relacionadas à aprendizagem estão desde a 

interpretação dos conceitos geométricos à construção de métodos para resolução de problemas 

e na evolução do raciocínio lógico (LAMAS et al., 2012). As pesquisas realizadas por Secco 

(2007), Barros (2011), Monteiro (2013) apontam que essas dificuldades podem ser amenizadas 

quando os professores inovarem suas aulas com práticas metodológicas, que permitem ao aluno 

participar de forma ativa na construção do seu conhecimento. 

Pupio e Carvalho (2012) utilizaram como metodologia jogos matemáticos para o ensino 

da Geometria. Cujo objetivo era trabalhar o raciocínio lógico, a concentração e abordar os 

conteúdos de comprimento, perímetro e área das figuras geométricas, classificação dos lados 

e ângulos de um triângulo e a propriedade do soma dos ângulos internos de um quadrilátero 

e a diferença entre raio e diâmetro.  

Para trabalhar os conceitos geométricos, os autores utilizaram o material didático 

traverse, que é um jogo composto por um tabuleiro quadrado, dois triângulo, dois quadrados, 

dois losangos e dois círculos, o objetivo do jogo é movimentar todas as peças de sua posição 

inicial para o lado oposto do tabuleiro. Para a confecção do jogo, utilizaram cartolina 

americana e papel cartão, régua, compasso, tesoura. Inicialmente, entregaram aos alunos um 

texto com as informações sobre as regras e os recursos que seriam utilizados para a confecção 

do jogo. De acordo com a confecção das peças do jogo, os alunos estudavam cada uma 

individualmente, calculando área, perímetro, comprimento, os ângulos e lados, conforme a 

figura. Com o jogo já confeccionado, os alunos foram divididos em duplas para jogarem. 

Durante o jogo, tiveram muita liberdade para debates sobre as regras e questionamento sobre 

o jogo.  

Pupio e Carvalho (2012) certificam que o jogo traverse ajuda os alunos a 

compreenderem os conteúdos essenciais da Geometria, além de trabalhar com o raciocínio 

lógico e exigir criatividade e estratégias por parte de cada jogador. 

Fietz e Martins (2010) apresentam jogos para o ensino de Matemática. Uma das suas 

propostas é utilizar o jogo "O Mistério das Diagonais" para trabalhar a noções geométricas 
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através da construção de polígonos, utilizando régua, compasso, transferidor, lápis, barbante, 

martelo, pedaço de madeira e prego, para a construção do jogo.  

Primeiramente, ocorreu um sorteio para determinar que polígono os alunos devesse 

construir. Após, foram distribuídos os materiais utilizados na confecção. Um desafio desta 

proposta foi fazer com que os alunos descubram como separar os ângulos igualmente. Para a 

divisão igualmente dos ângulos foi necessário usar o transferidor para separar a circunferência 

em n partes iguais. A divisão dos ângulos da circunferência formaram diversos polígonos, 

todos divisores de 360º, o que tornou possível a observação dos alunos nas diferenças das 

figuras. Com a divisão completa, os alunos utilizaram o prego e o barbante para traçar todas 

as diagonais do polígono. Em seguida, os discentes contaram a quantidade de diagonais 

encontradas e estabeleceram uma relação do número de lados do polígono com o número de 

diagonais feitas. Após, estabelecida à relação, foi discutido a possibilidade dos alunos 

deduzirem a fórmula, para determinar o número de diagonais, através do material. 

Segundo Fietz e Martins (2010), a utilização de materiais manipuláveis permite a 

construção do conhecimento matemático, incentivando o aluno a pensar, analisar e formar 

seu próprio conceito sobre o conteúdo que está sendo abordado. 

 

Construções dos materiais 

De acordo com o levantamento realizado sobre as metodologias utilizadas como auxilio 

para o ensino da geometria plana foram construídos materiais concretos utilizando recursos 

de baixo custo.  

 

 Kit Geometria Plana com palitos e tubos de látex natural - GPTL 

O kit GPTL é um material que proporciona a construção de variadas figuras planas e 

espaciais. Para a construção deste recurso pedagógico foi utilizado uma tesoura, cola 

cianoacrilato, régua, tubo de látex natural com diâmetro externo 12 mm, diâmetro interno 6 

mm e espessura 3 mm e palitos de churrasco de tamanho médio e seguidos os passos a seguir, 

conforme a figura 1: 

 No primeiro passo, cortar os palitos nos tamanhos os palitos nos tamanhos 12 cm, 16 

cm e 20 cm e o tubo de látex natural em 4 cm. Em seguida, construir os conectores com os 

pedaços de tubo de látex natural, com duas, três, quatro, cinco e seis pontas. Para finalizar, 

colocar os palitos de churrascos nos conectores e construir as figuras planas. 
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Figura 1 - Passo a Passo: Construção de Figuras com o Kit GPTL 

           Fonte: Autor. 

 

Com este material, o professor pode abordar conceitos da geometria plana, tais como 

área, perímetro, número de lado, classificação quanto ao número de lados, classificação 

quanto ao número de ângulos, diagonais, altura, ângulos, mediana e bissetriz das figuras 

geométricas. 

 

Análise didático-pedagógica do kit GPTL 

Para confeccionar um kit GPTL com 50 palitos e 3 metros de tubo de látex natural 

demanda um custo de R$ 11,00, podendo ser formada diversas figuras geométricas, 

abordando todos os conteúdos citados no tópico anterior. Quanto a sua aplicação, pode ser 

tanto de forma individual quanto coletiva. È um material de manuseio simples, porém 

necessita de explicação para o uso. 

Por ser um recurso que proporciona o ensino de alguns conceitos da geometria plana 

de forma diferenciada do dia a dia em sala de aula, o torna atrativo para todo o público alvo. 

Os palitos de churrasco são feitos de bambu, porém por serem finos é fácil para quebrar, o 

tubo de látex natural é mais resistente para o uso constante em aula. 

Algumas ferramentas utilizadas para a confecção deste material são pontiagudas, é 

recomendável que o professor tire as extremidades agudas dos palitos e os leve cortados 

juntamente com os tubos de látex natural, nos tamanhos necessários para a construção, 

facilitando a aplicação em sala e diminuindo os riscos que afeta a saúde dos alunos. 
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Ao utilizar o kit GPTL, o professor aborda a geometria plana de modo que o aluno 

perceba que a matemática está presente no seu cotidiano, podendo assim elaborar situações 

como, pedir que construam figuras geométricas que são semelhantes com objetos de sua 

convivência, possibilitando que haja troca de experiência e conhecimentos entre os discentes 

e trabalhando a linguagem matemática de forma mais clara e objetiva.  

Podem ser propostos também desafios, como quem consegue construir determinados 

polígonos em menor tempo ou montar o maior número de figuras geométricas, trabalhando 

assim diferentes formas e compreensão na resolução de situações-problemas e valorizando o 

progresso pessoal do aluno e do grupo. 

 

Palitos de Picolé 

Os palitos de picolé foram utilizados para confeccionar os polígonos, os parafusos e 

porcas para fazer as conexões dos lados, a furadeira para furar as extremidades dos palitos e 

a tinta para pintar os lados dos polígonos. 

Para a construção do kit foram utilizados palitos de sorvete, parafusos, porcas, furadeira 

e tinta guache e seguidos os passos para a construção, conforme a figura 5. 

Primeiramente, fazer os furos nas extremidades dos palitos utilizando a furadeira. Em 

seguida, colorir os palitos com a cor de sua preferência. Após, construir as figuras planas 

utilizando os parafusos para fazer as conexões e as porcas para deixar as extremidades mais 

firmes.  

 
Figura 2 - Passo a Passo: Construção de Figuras Utilizando Palitos de Picolé                              

Fonte: Autor. 

Com este recurso pedagógico é possível ensinar os conteúdos como lados, ângulos, 

perímetro, área, classificação e nomenclatura das figuras planas, teorema de Tales e teorema 

de Pitágoras. 
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Análise didático-pedagógica da construção de materiais utilizando palitos de 

picolé 

 

Para montar um kit com 100 palitos e 100 parafusos e porcas demanda R$ 18,00. Este 

material poder ser utilizado no decorrer de todos os conteúdos mencionados no tópico 

anterior e aplicado em todas as modalidades de ensino da educação básica. A execução de 

atividades utilizando o kit pode ser tanto individual quanto coletiva.  

Para manusear este material o aluno só precisa conectar as extremidades dos palitos de 

picolé utilizando os parafusos para fazer a ligação. Se os alunos já conhecerem as figuras, a 

montagem se torna auto-instrutiva, caso contrário necessita de explicação durante a 

construção.  

É um recurso que possibilita a construção e o estudo dos polígonos regulares de forma 

atrativa e diferente do habitual em sala de aula. Os palitos são compostos por madeira, porém 

são frágeis, tornando-o pouco resistente para o uso constante. 

Pelo fato das peças, parafusos e porcas serem pequenos é recomendável que durante a 

aplicação o professor fique atento sobre a forma que os alunos estão utilizando os materiais, 

diminuindo assim os riscos a saúde dos discentes como, machucar o colega ou até mesmo 

engolir as pequenas peças. 

Para facilitar na aprendizagem do aluno, o professor pode orientá-los, inicialmente, a 

montar algumas figuras presentes no seu cotidiano e a partir deste ponto utilizar o recurso 

para mencionar aos discentes algumas propriedades geométricas planas explanando a 

linguagem matemática de forma simples e objetiva.  

Tanto o professor quanto o aluno pode elaborar situações-problemas, buscando 

soluções com este material pedagógico. Para que haja um melhor aproveitamento da 

atividade seria interessante se o professor trabalhasse em grupos, onde os alunos discutirão 

as possíveis soluções para os problemas abordados.  

 

CONCLUSÕES 

Diante das pesquisas realizadas, constatou-se que apesar de existir diversas metodologias, 

utilizando materiais concretos que auxiliam no ensino da geometria plana, não são utilizadas 

com frequência em sala de aula. 
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As construções realizadas demandaram pouco tempo e os materiais utilizados para a 

confecção foram de baixo custo monetário e de fácil acessibilidade. 

Durante a avaliação dos materiais concretos considerou-se que a utilização em sala 

torna a aula mais atrativa, trazendo a atenção do aluno para o conteúdo que está sendo 

estudado e ainda relaciona a matemática com o cotidiano do discente, facilitando o seu 

aprendizado.  

Considerou-se que a utilização de recursos metodológicos, como o material concreto, 

permite a compreensão e construção dos conhecimentos matemáticos, incentivando o aluno 

a pensar, analisar e formar seu próprio conceito sobre o conteúdo que está sendo abordado, 

gerando uma aprendizagem significativa. 
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RESUMO: O Congresso Norte e Nordeste de Pesquisa e Inovação (CONNEPI) tem sido 

importante difusor da pesquisa científica nos Institutos Federais de Educação Tecnológica 

(IFETS) das regiões norte e nordeste. A motivação para este projeto perpassa pela inexistência 

de uma plataforma web unificada de armazenamento e disponibilização dos artigos aprovados 

nas edições do CONNEPI, que consiste em um obstáculo para obtenção de dados concretos que 

podem ser substanciais para avaliar o potencial dos institutos federais na produção científica. 

O objetivo deste trabalho é apresentar o protótipo de um repositório digital para 

armazenamento, organização e disponibilização dos artigos publicados no CONNEPI, bem 

como para exibição de estatísticas acerca das referidas publicações. Inicialmente, foi realizado 

um levantamento documental para obtenção de todos os artigos publicados nas edições do 

CONNEPI. Em seguida, foi realizada a catalogação, bem como a extração dos metadados para 

criação de uma base de dados. E, por fim, após estudos e análises sobre repositórios similares 

e tecnologias de implementação, deu-se início a fase de desenvolvimento. Os resultados 

preliminares abrangem o desenho das primeiras telas e funcionalidades que permitem acesso às 

publicações utilizando chaves de busca, bem como dashboards para visualização de 

informações como, por exemplo, o quantitativo de publicações por área, por instituto e por ano, 

a fim de colaborar com futuras pesquisas e com a tomada de decisão dos gestores acerca de 

investimentos. 

 

Palavras–chave: connepi, institutos federais, repositório digital. 

 

PROTOTYPE OF A DIGITAL REPOSITORY FOR SCIENTIFIC PUBLICATIONS OF 

CONNEPI 
 

ABSTRACT: This work aims to develop a digital repository prototype for scientific papers that 

have been approved for publication and presentation in all editions of the North and 

Northeast Congress of Research and Innovation CONNEPI. The motivation for this project is 

embraced by the observation that there is still no unified storage to enable the provision of 

the articles approved in the editions of the event, since the files are spread on the Internet in 

different formats. Thus, a documentary survey was conducted to obtain all articles published 

in editions of CONNEPI, was later made cataloging these items, as well as the extraction of 

metadata to create a database that would serve to the repository. After studies and analysis 

of other existing repositories and implementing technologies, early gave up the 

implementation phase with the creation of the first screens and features that allow access to 

publications using search keys. The repository also provides dashboards for viewing 

quantitative information of publications by area, by institute and a year in order to collaborate 

with future research and the managers' decision-making about investments. 
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KEYWORDS: connepi, digital repository, federal institutes. 

 

INTRODUÇÃO 

A pesquisa é um instrumento enriquecedor de conhecimento científico, tecnológico e 

cultural. Pesquisas aplicadas são capazes de criar um link com os setores produtivos, que 

muitas vezes permanecem distantes da academia, e podem gerar novos conhecimentos que 

estimularão a curiosidade de novos pesquisadores. Além disso, os resultados obtidos podem 

indicar soluções inovadoras para problemas cotidianos da sociedade.  

O evento CONNEPI, que consiste no cenário da presente pesquisa, tem se consolidado 

como grande incentivador dos projetos científicos desenvolvidos pelos Institutos Federais da 

Rede NorteNordeste. O evento, que a cada edição, desde 2006, traz um tema diferente, tem 

reunido além da comunidade acadêmica, diferentes setores da sociedade, como empresários, 

governantes, grupos culturais, na expectativa de cumprir o papel da pesquisa: expandi-la além 

dos muros da academia. 

O presente trabalho foi motivado pela necessidade de organizar e disponibilizar 

facilmente, para a comunidade acadêmica e para os demais interessados, os artigos científicos 

que as instituições federais da Rede NorteNordeste têm publicado anualmente no CONNEPI. 

A inexistência de um sistema web (repositório) para armazenar os anais do referido evento 

dificulta sobremaneira a busca de informações sobre os artigos publicados, que podem ser 

consideradas importantes para a rede de pesquisadores, que refletem a memória de projetos 

de pesquisa desenvolvidos pelos professores ao longo dos anos, em especial desde que os 

Institutos Federais passaram a ofertar cursos de nível superior. Cabe ressaltar que foi 

identificada uma fragmentação e diversificação de mídias utilizadas para armazenar os anais 

das primeiras edições do evento, que não estão disponíveis na internet, bem como as 

produções das demais edições, que se encontram dispersas em vários sites, documentos 

isolados e fora do padrão oficial de classificação de áreas do conhecimento. 

Assim, reunir essas informações e disponibilizá-las publicamente através de um sistema 

web, de forma condensada, com chaves de busca, com indicadores para o acompanhamento 

da evolução das publicações, em termos quantitativos, por parte de cada instituto, cada 

edição e cada área do conhecimento, consiste em um desafio de pesquisa aplicada, uma vez 

que trata da utilização de recursos computacionais para solucionar um problema, uma lacuna 

identificada. 
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Resultados de pesquisas apresentados em grandes eventos como o CONNEPI mediam a 

comunicação científica. Porém, a inacessibilidade dos anais destes eventos prejudica o 

crescimento e a disseminação das pesquisas para a comunidade acadêmica. Com o advento 

da internet e a crescente busca por informação, o tradicional sistema de comunicação 

científica foi se tornando obsoleto e novos modelos de comunicação foram requisitados, 

sinalizando para um novo tipo de ambiente web: os repositórios digitais (MIRANDA, et al, 

2012).  

Para Crow (2012), os repositórios digitais produzem mudanças significativas no sistema 

de comunicação científica, expandindo o acesso à pesquisa, reafirmando o controle sobre o 

saber pela academia, reduzindo o monopólio dos periódicos científicos, tendo nesse caso o 

potencial de servir como indicadores tangíveis da qualidade de uma universidade e de 

demonstrar a relevância científica, social e econômica de suas atividades de pesquisa, 

aumentando a visibilidade, o status e o valor público da instituição. 

Os repositórios digitais (RIs) são sistemas de informação disponíveis na internet, 

auxiliados por ferramentas, estratégias e metodologias que caracterizam um novo modelo de 

comunicação científica. Estes assimilam dificuldades encontradas na internet, tais como a 

grande quantidade de informações não organizada e a suscetível indisponibilidade de acesso 

(MONTEIRO, 2008), como é o caso desta pesquisa. 

Para o desenvolvimento de um repositório digital é necessário conhecer e aplicar as 

boas práticas no desenvolvimento de repositórios institucionais (RI), que contemplam as 

seguintes etapas: planejamento, que engloba desde as políticas e a estrutura do repositório; 

implantação, relacionada a questão das interfaces, metadados, banco de dados etc; 

funcionamento, com o povoamento dos dados propriamente ditos, bem como geração de 

estatísticas sobre os mesmos (LEITE et al, 2012). 

OS RIs são estabelecidos para facilitar o acesso à produção científica e consistem em 

base de dados desenvolvidas que contemplam a reunião, armazenamento, organização, 

preservação, recuperação e, sobretudo, a ampla disseminação da informação científica 

produzida na instituição. RIs são relevantes porque maximizam a disseminação dos resultados 

da pesquisa, uma vez que tornam seus conteúdos disponíveis e acessíveis amplamente (LEITE 

et al, 2012). 

Para Marcondes e Sayão (2009) os RIs trazem para universidades e instituições de 

pesquisa a oportunidade de se fortalecerem institucionalmente a partir da visibilidade de sua 
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produção acadêmica organizada e disponível, como um retrato fiel de sua instituição, a partir 

de seu repositório institucional. Além disso, os dirigentes destas instituições podem 

considerar os dados produzidos pelo repositório digital como significativos para o 

desenvolvimento de políticas institucionais. 

No caso do CONNEPI, atualmente tem sido muito difícil localizar os artigos publicados 

para ler ou citar, o que dificulta o acesso ao conhecimento do que é produzido pelas 

instituições, a referenciação aos trabalhos publicados e até mesmo a apreensão de sugestões 

de continuidade dos mesmos, o que de fato alimenta a produção cientifica, o fazer ciência. 

Segundo Silva (2004), o número de vezes que um trabalho é referenciado pode ser usado para 

mensurar sua importância e qualidade. Se existe uma imensa dificuldade de encontrar os 

artigos publicados no CONNEPI, torna-se ainda mais difícil referenciá-los. Dessa forma, a 

inexistência de um repositório oficial, demonstra um ponto negativo que desmerece o esforço 

e o trabalho empenhado pelos pesquisadores. 

Enfim, é nessa vertente que este trabalho se posiciona, ao enxergar a lacuna da 

dispersão dos trabalhos publicados no CONNEPI ao longo dos 10 anos e tentar propor um 

repositório para reunir a produção científica das edições passadas e das vindouras. Para isso, 

pretende-se responder a pergunta de pesquisa: Como organizar e disponibilizar as publicações 

científicas aprovadas no CONNEPI? 

Cabe aqui explicar que o termo repositório institucional é utilizado nesta pesquisa, mas 

que a intenção não é criar um repositório de determinada instituição, e sim um repositório 

digital do evento CONNEPI, que segue a mesma premissa de implementação. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Esta pesquisa aplicada adota uma postura epistemológica positivista, com abordagem 

quantitativa. Trata-se da implementação de um protótipo de repositório digital, seguindo os 

padrões de arquitetura da informação e de desenvolvimento de interfaces 

humanocomputador.  

O primeiro passo do trabalho foi realizar uma pesquisa documental, com o intuito de 

obter todos os anais das edições do CONNEPI já realizadas. Para isso, foram enviadas 

solicitações via e-mail aos organizadores e/ou instituições organizadoras do evento, bem 

como realizadas buscas nos sites das edições do evento, além de solicitações dos anais em 

mídia eletrônica a participantes de algumas das edições do evento.  
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Após o levantamento dos anais, os artigos foram organizados por ano de edição e 

armazenados temporariamente no software de armazenamento em nuvem Dropbox. Com 

isso, deu-se início a catalogação dos artigos, que foram catalogados de acordo com a grande 

área do conhecimento seguindo a classificação oficial do CNPq57. Essa etapa, de fato, foi uma 

reclassificação, visto que as utilizadas nos primeiros anais do evento estavam obsoletas. 

Seguidamente, foram aplicadas duas ferramentas de extração de metadados, Mendley58 e 

JabRef59, para que fosse possível extrair os metadados de maneira automatizada dos PDFs dos 

artigos.   

Foi escolhido o banco de dados MySQL para criar a base de dados dos artigos, por 

possuir suporte no servidor de hospedagem, alta performance, confiabilidade e fácil 

manuseio. A figura 1 resume a sequência de ações executadas na primeira etapa da pesquisa. 

 

Figura 1 – Desenho da pesquisa – 1ª etapa. IFAL, 2016. 

 

Com a finalização da 1ª etapa foi feita uma pesquisa acerca de tecnologias para o 

desenvolvimento de repositórios digitais, ao mesmo tempo em que foram analisados outros 

repositórios existentes a fim de obter um melhor entendimento acerca dos repositórios digitais, 

bem como elencar suas principais funcionalidades.  

Foram analisados os seguintes repositórios: RepositoriUM60, o RIDI61 e o RI-Br. Dentre 

estes, o RI-Br, que é uma proposta de código aberto, chamou a atenção pela disponibilidade de 

dashboards e produção de relatórios personalizados, que seriam substanciais para a geração de 

dados estatísticos específicos para a realidade do repositório do CONNEPI. Outra caraterística 

importante é que o RI-Br permite uma customização diferenciada e livre, levando em 

                                                           
57 Disponível em http://www.cnpq.br/documents/10157/186158/TabeladeAreasdoConhecimento.pdf. 
58 Disponível em https://www.mendeley.com/. 
59 Disponível em http://www.jabref.org/. 
60 Repositório digital da Universidade do Minho de Portugal. Disponível em: 

https://repositorium.sdum.uminho.pt/ 
61 Repositório Institucional do Ibict. Disponível em: http://repositorio.ibict.br/ 
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consideração que o repositório pretendido por essa pesquisa é atípico aos demais, por não se 

tratar de um repositório de uma instituição específica e sim de um repositório de evento 

científico promovido por uma rede de instituições. 

Dessa forma, o RI-Br foi escolhido para implementação desse repositório, o mesmo 

possui seu código fonte disponibilizado no servidor compartilhado GitHub, fortalecendo o 

movimento de livre acesso que também é utilizado pelos repositórios digitais. Com isso o 

repositório foi implementado utilizando as tecnologias PHP, HTML5, CSS e JavaScript, que 

são tecnologias comumente usadas para desenvolvimento web. Foi utilizado o servidor Apache 

como servidor web do repositório. Para a geração de dados estatísticos em relação aos artigos 

depositados no repositório, foram customizadas telas de dashboards de fácil visualização com 

gráficos dinâmicos que facilitam comparações. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Na primeira etapa da pesquisa, buscou-se a obtenção dos anais de todas as edições do 

CONNEPI. Tendo em vista que cada edição foi realizada em um estado da rede Norte-Nordeste, 

a responsabilidade da organização e disponibilização dos anais do evento ficou por conta do 

Instituto Federal (IF) de um determinado estado. Ao realizar a pesquisa documental nos sites 

designados pelas instituições para a disponibilização dos anais foi constatado que os anais das 

primeiras 4 (quatro) edições se encontram indisponíveis na internet, devido a sites expirados e 

links quebrados.  

A coleta desses arquivos só pôde ser realizada mediante contato com alunos e servidores 

dos IFs que participaram dessas edições e disponibilizaram o CD contendo os anais do evento. 

A partir da quinta edição os anais foram normalmente publicados na internet pelos IFs 

responsáveis pela organização, porém sem nenhum padrão oficial de formato para 

disponibilização. O quadro 1 expõe a fonte de dados de cada edição dos anais. 

 

 

 

 

 

Quadro 1 – Fonte dos anais. IFAL, 2016. 

 

Ao realizar a busca nos anais disponibilizados, foi constatado que os links de alguns 

artigos nos anais encontravam-se quebrados, sendo impossível a sua obtenção. Nas primeiras 

Edição Fonte dos anais 

2006-2008 Disponíveis em CD. 

2009-2015 Disponíveis em página web. 
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quatro edições, os anais apresentaram classificações de grande área do conhecimento em 

desuso, inclusive, na edição de 2007 os artigos estavam dispostos sem nenhum tipo de 

classificação. Dessa forma, os artigos foram reclassificados de acordo com o padrão de grande 

área do CNPq. 

Os anais das edições também não adotavam um padrão de metadados nos artigos, o que 

dificultou bastante a aplicação de ferramentas de extração dos mesmos, bem como tornou essa 

etapa bastante custosa, pois demandou uma análise individual de todos os artigos, para a 

obtenção dos metadados. Nas edições onde havia um mínimo de padronização foi possível 

aplicar as ferramentas de extração de metadados Mendley e JabRef, porém nem todos os tipos 

de metadados essenciais para a implementação do repositório puderam ser identificados, como 

resumo e instituição, demandando também que esses dados fossem extraídos manualmente. 

Devido a essa falta de padronização de metadados e a necessidade do trabalho manual, até o 

fim deste artigo só foi possível extrair as informações das cinco primeiras edições do evento, 

que foram armazenadas inicialmente em planilhas Excel como exemplifica a figura 2. 

 
Figura 2 – Planilha com os metadados extraídos da edição de 2008. IFAL, 2016. 

 

Após a obtenção, catalogação e extração dos metadados, foi iniciada a fase de 

implementação e customização do repositório. Usando a base do RI-Br, anteriormente citado, 

o repositório foi desenvolvido usando o banco de dados MySQL. Na página inicial, o 

repositório possui um sistema de busca que utiliza como chaves: edição do evento, área do 

conhecimento, autor(es), título, instituto e palavras-chave. A figura 3 representa a página incial 

do repositório. 
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Figura 3 – Página inicial do repositório. IFAL, 2016. 

 

Na página inicial também foi colocado um menu de navegação, onde se pode encontrar 

informações sobre o CONNEPI e sobre o repositório, como também links para as páginas de 

estatísticas, ajuda e login que será usada pelos administradores de cada edição. 

Como faz parte do objetivo dessa pesquisa, a página de estatísticas foi desenvolvida com 

gráficos intuitivos e dinâmicos que poderão auxiliar usuários comuns e administradores a 

visualizar o crescimento do evento e da pesquisa através de vários critérios e comparações. Os 

gráficos apresentados cruzam informações sobre a quantidade de publicações por área, por 

instituto e por edição, tornando mais fácil a comparação das estatísticas do evento. Um exemplo 

dos gráficos dessa página é apresentado na figura 4. 

 

Figura 4 – Gráfico de quantidade de publicações por área em cada edição. IFAL, 2016. 
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A figura 4 exibe um gráfico dinâmico que permite fazer as comparações da quantidade 

de publicações por área do conhecimento de cada edição. É possível selecionar a exibição e 

comparação dos dados, por ano, apenas clicando no retângulo colorido correspondente. Dessa 

forma é possível visualizar e comparar dados de 2006 e 2009, de forma isolada, por exemplo. 

 

CONCLUSÕES 

Repositórios digitais são ferramentas que surgem para aperfeiçoar a comunicação 

científica, armazenando publicações de maneira organizada, disseminando os resultados da 

pesquisa e gerando estatísticas que servirão como indicadores de qualidade para a tomada 

decisão. Os repositórios surgem como potencializadores dos periódicos científicos, uma vez 

que a garantia do acesso aberto permitirá maior visibilidade da informação científica 

armazenada.  

Esse trabalho apresentou um protótipo de repositório para as publicações aprovadas e 

publicadas no CONNEPI tanto para manter as informações organizadas e disponíveis quanto 

para fornecer os dados estatísticos que poderão contribuir de forma precisa não só para 

crescimento do evento, como também para a rede de pesquisadores e gestores. O levantamento 

documental dos anais possibilitou resgatar parte do acervo de publicações no CONNEPI que se 

encontrava indisponível na web. Toda a fragmentação da informação e, por vezes, difícil acesso 

às mesmas, sinalizaram para a necessidade de adoção de um repositório oficial do referido 

evento, com diretrizes padronizadas para de disponibilização desses arquivos. 

Como passos futuros pretende-se finalizar a extração dos metadados das demais edições 

e consolidar o repositório digital do CONNEPI, disponibilizando assim plataforma para o uso 

para a administração do evento e demais interessados.  
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RESUMO: Nos dias atuais a busca constante por melhorias tecnológicas que permitam o 

desenvolvimento de tarefas rotineiras de forma ágil e otimizada, nos levam ao conceito de 

automação, que visa tornar automático processos antes manuais e dispendiosos. Em se 

tratando de automação veicular, estas tecnologias facilitam a vida dos condutores e 

passageiros, trazendo maior conforto e segurança. Seguindo esse princípio, este artigo propõe 

uma solução para um problema comum entre usuários e prestadores de serviço de moto-táxi, 

a falta de padrão na forma de cobrança sobre esse serviço. Nesse contexto, foi desenvolvido 

um dispositivo eletrônico, usando tecnologias de baixo custo, para servir de taxímetro, o qual 

poderá auxiliar na forma de cobrança de valores feita pelos profissionais que prestam este 

serviço. Para o desenvolvimento de tal protótipo, foi utilizada a plataforma de prototipagem 

eletrônica Arduino, que recebe pulsos elétricos captados por um sensor eletromagnético e 

atualiza o valor a ser pago pelo usuário em um display de LED de 7 segmentos. Espera-se que 

a utilização desse dispositivo auxilie na forma de cobrança sobre os serviços de moto-táxi, 

tornando-a mais justa e trazendo benefícios tanto ao usuário quanto ao profissional da 

categoria. 

Palavras-chaves: automação veicular, baixo custo, moto-táxi. 

 

PROTOTYPE OF A TAXIMETER FOR MOTORCYCLE, BY USING THE ARDUINO 

DEVELOPMENT PLATFORM. 
 

ABSTRACT: Nowadays the constant search for technological improvements that enable the 

development of routine tasks quickly and optimally lead us to the concept of automation, 

which aims to make automated processes, formerly manual and costly. In the case of vehicle's 

automation, these technologies make life easier for drivers and passengers, providing greater 

comfort and safety. Following this principle, this article proposes a solution to a common 

problem among users and motorcycle taxi service providers, lack of pattern in the form of 

collection of this service. In this context, an electronic device was developed using low-cost 

technologies, to serve as a taximeter, which may help in the form of collection of amounts 

made by professionals who provide this service. For the development of this prototype was 

used electronics prototyping platform Arduino, which receives electrical pulses picked up by 

an electromagnetic sensor and updates the amount to be paid by the user in an LED 7-segment 

display. It is expected that the use of this device contribute in the form of charging fees on the 
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motorcycle taxi services, making it more just and bringing benefits to both the user and the 

professional category. 

Keywords: automation, low cost, taxi motorcycle. 

 

INTRODUÇÃO 

A sociedade atual busca constantemente uma forma de facilitar e agilizar o 

desenvolvimento de tarefas rotineiras, além de otimizar os processos de produção em massa 

nas mais diversas áreas sociais e econômicas. Nesse contexto, surge então o conceito de 

sistemas de automação, que são capazes de automatizar as mais diversas atividades, antes 

desenvolvidas de forma manual e trabalhosa. Segundo Rosário (2009), a automação num 

processo produtivo, tem a finalidade de facilitar esses processos, acarretando a realização de 

sistemas otimizados capazes de produzir bens com menor custo, maior quantidade, em menor 

tempo e maior qualidade. 

Sistemas de automação podem ser utilizados nas mais diversas áreas, como, industrial, 

comercial, residencial e veicular. Esta última se tornou bastante comum com o crescimento 

do número de veículos e o avanço exponencial das tecnologias computacionais.  A automação 

veicular possibilita automatizar quase todas as funcionalidades dos veículos, facilitando assim 

o manuseio e trazendo mais conforto, comodidade e segurança aos seus condutores e demais 

usuários. “A automação veicular, além de proporcionar ao motorista segurança em situações 

críticas, pode também auxiliá-lo dando-lhe informações necessárias para que possa executar 

manobras, ou mesmo automatizar algumas das tarefas relacionadas a dirigibilidade” 

(CORREIA, 2007, pag. 36). 

O serviço de taxi convencional, por exemplo, utiliza-se de um sistema automatizado que 

tem por finalidade registrar o valor a ser pago pelo usuário do mesmo. Esse sistema, porém, 

ainda não foi implementado pelo serviço de moto-táxi, pois é relativamente novo em 

comparação com o serviço de taxi convencional, tendo seu início por volta do ano de 1995. 

Desta forma, notamos que o serviço funciona de maneira não padronizada, onde os valores 

cobrados são fixos, independentes da distância percorrida. Surge então, a necessidade do 

desenvolvimento de um dispositivo eletrônico para servir de taxímetro, o qual poderá auxiliar 

na forma de cobrança de valores feita pelos profissionais que prestam este serviço. 

A presente pesquisa está inserida no contexto da cidade de Tauá-CE, onde o número de 

vagas permitidas para a prestação de serviço de moto-táxi é proporcional ao número de 

habitantes da cidade, como define a Lei Municipal Nº 1368 de dezembro de 2005, que institui 
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que para cada 255 habitantes exista 01 (um) vaga. Com base nessa regulamentação, existem 

atualmente 212 profissionais cadastrados, que prestam serviços de moto-taxistas, sendo hoje 

o principal meio de transporte popular existente na cidade, levando em conta que a mesma é 

de pequeno porte e não dispõe de serviços de transporte coletivo.  

Com a falta de padronização da cobrança de tarifas relativas a este serviço, caso o 

usuário necessite fazer uma pequena viagem terá que pagar o mesmo valor que pagaria ao 

deslocar-se de um extremo ao outro da cidade. No projeto que está sendo proposto são 

estudadas as cidades de menor contingente, onde os transportes coletivos como ônibus e 

metrô são inviáveis e as pessoas necessitam se locomover por pequenas e médias distancias.  

O serviço de moto-taxi, na ausência de um serviço de transporte em massa, ganha força 

e passa a ser o principal meio de transporte nas cidades menores, no entanto nota-se que há 

uma falta de padrão na prestação desse serviço principalmente no que diz respeito à forma 

de cobrança. A presente proposta tem como objetivo desenvolver um protótipo de um 

dispositivo eletrônico que possa auxiliar na padronização da cobrança de tarifas sobre os 

serviços de moto-táxi, tornando-a mais justa tanto para os usuários, como para os prestadores 

de serviços desta categoria. 

 

REQUISITOS DO DISPOSITIVO 

A presente pesquisa consiste no desenvolvimento de um dispositivo eletrônico baseado 

em um taxímetro, adotado no serviço de taxi convencional, adaptado para motocicletas, com 

intuito de padronizar e tornar mais justa a cobrança pelos serviços de moto-taxi na cidade de 

Tauá-CE. O dispositivo realizará a cobrança do valor pelo serviço prestado, tanto pela distância 

percorrida quanto pelo tempo ocioso em que o moto-taxista tenha que aguardar pelo passageiro. 

Aspectos como baixo custo, portabilidade, fácil utilização e confiabilidade no processo 

de tarifação tiveram que ser levados em consideração nessa proposta, visto a inviabilidade de 

um dispositivo com custo elevado nesse contexto assim como a necessidade de usabilidade e 

de medições exatas que resultem em tarifações coerentes e justas às duas partes envolvidas, 

usuários e prestadores de serviços de moto-taxi. A observação desses requisitos possibilitou um 

melhor processo de escolha dos componentes e tecnologias a serem utilizadas. Todos os 

componentes utilizados atendem ao requisito de baixo custo e apresentam dimensões reduzidas, 

ideais para o contexto em que estarão inseridos. 
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COMPONENTES E TECNOLOGIAS UTILIZADOS  

O dispositivo foi desenvolvido com uso da plataforma de prototipagem eletrônica 

Arduino, que segundo (LIMA e VILAÇA, 2012) é uma plataforma de prototipagem eletrônica 

de código aberto (open-source), em que qualquer pessoa pode produzi-la. É fácil de programar 

e usar, além de possuir preço acessível e ser facilmente encontrada. O Arduino possui o 

microcontrolador ATmega328, além de prover um ambiente de programação simples e um 

maior nível de abstração de hardware possibilitando um processo de comunicação com 

sensores e atuadores de forma menos complexa. Estas características tornam o Arduino ideal 

para o tipo de dispositivo aqui proposto, principalmente pelo seu baixo custo de aquisição, 

ajudando assim a manter o baixo custo final de desenvolvimento do protótipo.  

Diversos tipos de placas Arduino estão disponíveis no mercado, diferenciando em 

algumas características como, capacidade de memória, número de portas de comunicação 

digitais e analógicas, entre outras. A Figura 1 mostra a placa Arduino UNO, que foi utilizada 

nessa proposta por apresentar melhor custo benefício, tendo baixo custo e desempenho 

suficientemente bom para o projeto proposto. 

 

 

Figura 1. Placa Arduino UNO, INSTRUCTABLES62. 

Foram utilizados nesse projeto dois displays de LED de 7 (sete) segmentos, destinados a 

representar o valor cobrado pelo serviço e a bandeira corrente, são duas opções de tarifação 

pelo serviço, representados pelas bandeiras 1 (um) e 2 (dois). Para representar o valor a ser pago 

pelo usuário foi utilizado um display de LED de 7 (sete) segmentos de 4 (quatro) dígitos, capaz 

de representar valores até R$ 99,99 (noventa e nove reais e noventa e nove centavos).  

A tarifação corrente é representada por um display de 1 (um) dígito apenas, pois só existe 

dois valores possíveis: bandeira 1 (um), para uma tarifação menor e bandeira 2 (dois), para uma 

maior tarifação. A Figura 2 apresenta o display de 4 (quatro) dígitos, enquanto a Figura 3 

                                                           
62 Disponível em: <http://www.instructables.com/id/Beginner-Arduino/> Acesso em set. 2016 
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apresenta o display de 1 (um) dígito, utilizados no desenvolvimento do protótipo do moto-

taxímetro. 

 

 

Figura 2. Display de LED de 7 segmentos de 4 dígitos, ELETRODEX63. 

 

 

Figura 3. Display de LED de 7 segmentos de 1 dígito, ELETRODEX64. 

 

O dispositivo ficará fixado no guidão da motocicleta com uma abraçadeira de ferro e terá 

um cabo conectado a ele que irá receber pulsos eletromagnéticos que serão captados por um 

sensor que ficará fixado na “bengala” da motocicleta. Esses pulsos serão gerados de acordo 

com o número de voltas que o pneu realiza. O sensor utilizado para mensurar a distância 

percorrida através do número de voltas realizadas pelo pneu da motocicleta é o Reed Switch 

acoplado a uma estrutura plástica. Este sensor atua como um interruptor, onde seus contatos se 

tocam ao sofrer ação de um campo magnético externo, permitindo a passagem de uma corrente 

elétrica. O mesmo pode ser visualizado na Figura 4. 

 

                                                           
63 Disponível em: < http://www.eletrodex.com.br/display-7-seg-pt-4-dig-0-56-vermelho-catodo.html> Acesso 

em set. 2016. 
64 Disponível em: < http://www.eletrodex.com.br/display-7-segmentos-pt-0-56-vermelho-catodo-2.html> Acesso 

em set. 2016. 
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Figura 4. Sensor de campo magnético Reed Switch, GUGA PRODUCTS65. 

 

Para a geração dos pulsos elétricos, utilizados na mensuração das voltas realizadas pelo 

pneu da motocicleta, será fixado no cubo da mesma um imã, que ao se aproximar do sensor, 

fará este fechar seus contatos internos conduzindo corrente a uma entrada digital da placa 

Arduino. Cada pulso captado corresponde a uma volta completa da roda da motocicleta.  

Foram coletadas as medidas do diâmetro de um aro 18 por ser o mais comum entre os 

utilizados pelos moto-taxistas, chegando ao valor de 58,92 cm. Com base nessa medida foi feito 

o cálculo da circunferência do pneu, chegando a medida de 1,85 m, correspondente a distância 

percorrida em cada volta. Como o número de pulsos captados pelo sensor equivale ao número 

de voltas, é possível medir a distância total percorrida pela motocicleta e assim realizar o cálculo 

do valor a ser cobrado, levando em consideração a tarifação adotada. 

Além de calcular o valor a ser pago em função da distância percorrida, o dispositivo 

passará a calcular em função do tempo ocioso, caso o veículo fique parado por mais de 3 (três) 

minutos à espera do passageiro. 

O modo de cobrança é dividido em duas tarifas (“bandeiras”), com valores distintos, 

bandeira um, de segunda a sábado das 6 às 21h, apresentando o valor padrão de cobrança, e 

bandeira dois, padrão adotado para noite, domingos e feriados, onde há um acréscimo à taxa 

padrão de cobrança, a ser estabelecido em comum acordo entre os profissionais e órgãos 

competentes pela regularização dos mesmos. O equipamento dispõe de um botão comutador 

entre as duas formas de tarifação, permitindo ao profissional alternar entre uma e outra, de 

acordo com os regulamentos que serão estabelecidos para aplicação dessas tarifas. 

 

 

 

                                                           
65Disponível em: <http://www.gugaproductos.com/ec/reed-switch-interruptor-magnetico-

408739303.html> Acesso em set. 2016 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Algumas dificuldades foram encontradas durante o desenvolvimento do protótipo aqui 

apresentado. O dispositivo opera recebendo e mensurando o número de pulsos recebidos pelo 

sensor Reed Switch ao mesmo tempo em que calcula o valor a ser pago e atualiza o display que 

o representa. Esses dois processos ocorrem de forma simultânea. Inicialmente, ao desenvolver 

a programação do dispositivo com a plataforma Arduino, verificou-se que a mesma não provê 

suporte nativo a processos rodando paralelamente. Se tornou necessário a utilização de uma 

biblioteca de Thread para contornar esse problema, possibilitando ao Arduino executar duas 

funções simultaneamente. 

Outra dificuldade percebida no processo de implementação do dispositivo está 

relacionada ao número limitado de portas de comunicação digital oferecidas pelo Arduino 

UNO, que dispõe de um total de 14 portas digitais. Essa quantidade se mostrou insuficiente 

para a conexão de todos os componentes utilizados no projeto, pois não comportaria se quer os 

displays utilizados. Para contornar essa situação, foi necessário o uso de um circuito integrado 

(CI) que possibilita conectar mais componentes utilizando um número menor de portas digitais. 

O CI utilizado no protótipo foi o MAX7219, que pode ser visualizado na Figura 5. 

 

Figura 5. CI MAX7219, MERCADO LIVRE66 

 

Inicialmente foram adotados, para efeito de testes do equipamento, valores de tarifas 

baseados na distância entre os pontos extremos da cidade, tempo médio gasto durante esse 

percurso e valores atualmente cobrados pelo serviço de moto-táxi. A Tabela 1 mostra de forma 

detalhada os valores inicialmente adotados, levando em consideração as duas formas de 

tarifação supracitadas. 

 

  

                                                           
66Disponível em: <http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-699263993-kit-4-max7219-display-7-

segmentos-arduino-pic-_JM> Acesso em set. 2016. 
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Tabela 1. Valores tarifários inicialmente estabelecidos no projeto. AUTOR, 2016. 

 

Tarifa Valor inicial 
Valor de incremento por 

distância 

Valor de incremento 

por tempo 

01 R$  1,00 R$ 0,10 a cada 100 metros R$ 0,40 por minuto 

02 R$  1,00 R$ 0,10 a cada 75 metros R$ 0,50 por minuto 

 

Os valores apresentados na Tabela 1 foram utilizados apenas para efeito de testes do 

dispositivo, podendo ser alterados de acordo com o estabelecido entre a classe representante 

dos profissionais e o órgão responsável pela regulamentação desse serviço.  

Foi desenvolvida uma case para acomodar os componentes do equipamento, tornando-o 

mais compacto e apresentável. A Figura 6 apresenta o protótipo finalizado. 

 

 

Figura 6. Protótipo finalizado, AUTOR, 2016. 

 

CONCLUSÕES 

A presente pesquisa poderá trazer melhorias não apenas aos usuários do serviço de moto-

táxi, mas também aos profissionais que prestam este serviço, tendo em vista que proporciona 

uma cobrança de forma justa atraindo assim, mais usuários e consequentemente aumentando a 

renda desses profissionais. 

O protótipo aqui apresentado passou por uma bateria de testes de laboratório, porém para 

sua validação faz-se necessário a realização de testes práticos em um contexto real de operação. 

Contudo, alguns aspectos podem ser melhorados em trabalhos futuros, como, por exemplo, a 
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mudança da tarifa de forma automática de acordo com regulamentos preestabelecidos, evitando 

assim possíveis fraudes no sistema de cobrança.  
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RESUMO: Possibilitar que seus clientes utilizem a sem problemas de conexão, com a melhor 

imagem possível do negócio: é o desejo de todos os provedores de serviço de internet. Para isso 

é essencial que tenham uma infraestrutura de rede capaz de suportar a demanda solicitada pelos 

seus clientes e ainda se posicionar favoravelmente no mercado. Esse artigo tem por objetivo 

analisar comparativamente a infraestrutura dos provedores de acesso à Internet com sede no 

município de Itabaiana – SE, produzindo categorias como conectividade, segurança e relação 

comercial entre cliente e provedor para comparar os provedores estudados. Toda a conjuntura 

da coleta e análise de dados foi realizada por intermédio de questionários de cunho investigativo 

e visitas técnicas nos principais provedores de acesso do município pesquisado, definição de 

uma proposta de categorização dos elementos constitutivos do conjunto de dados e também da 

normatização de seus valores para a criação de um quadro comparativo de cunho gerencial para 

otimizar a compreensão e a usabilidade dos dados e dos indicadores de desempenho propostos. 

 

Palavras–chave: internet, rede de dados, categorias, serviços 

 

INTERNET PROVIDERS WITH HEADQUARTERS ITABAIANA / SE: A 

COMPARATIVE STUDY OF INFRASTRUCTURE AND SERVICES. 
 

ABSTRACT: Enabling its customers to use the connection without problems, with the best 

possible business image: it is the desire of all internet service providers. For this it is essential 

that they have a network infrastructure capable of supporting the demand requested by their 

customers and still position themselves favorably in the market. This article aims to 

comparatively analyze the infrastructure of the Internet service providers based in the city of 

Itabaiana - SE, producing categories such as connectivity, security and business relationship 

between client and provider to compare the studied providers. The whole environment of the 

collection and analysis of data was carried through investigative nature of questionnaires and 

visits in key municipal service providers surveyed, defining a proposal for categorization of the 

elements of the data set and also the normalization of its values, to create a comparative table 

of managerial nature to optimize understanding and usability of the proposed data and 

performance indicators. 

 

KEYWORDS: Internet, data network, categories, services  
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INTRODUÇÃO 

Historicamente, a Internet surgiu como uma estratégia militar e só depois de algum 

tempo foi implementada em instituições acadêmicas e científicas. Na época da criação era 

impossível imaginar que a Internet fosse ser um serviço responsável por globalizar o planeta 

e mudar a história das telecomunicações, além de mudar o comportamento e os hábitos dos 

seus usuários. O acesso à Internet oferece, aos usuários domésticos, conectividade a 

computadores remotos (TANENBAUM; WETHERALL, 2011). 

Nesse cenário os responsáveis por fornecer serviços de acesso à rede de comunicações 

são os provedores de acesso à Internet. Os provedores adquirem um canal de comunicação 

chamado de link junto a uma empresa provedora, e por meio do canal, faz a distribuição dos 

seus serviços de Internet banda larga aos seus clientes. Para isso os provedores utilizam um 

processo de distribuição de endereços lógicos (IP´s), que permitem a interligação dos seus 

usuários com a rede Internet. 

Os link’s ofertados pelos provedores aos seus clientes podem variar de acordo com os 

planos de acesso comercializados pelos mesmos. As velocidades de transmissão desses link´s 

podem iniciar em 256 Kbps chegando a atingir 100 Mbps, dependendo do provedor e da 

distância entre o provedor e o usuário. Em Itabaiana, a velocidade dos planos de Internet 

banda larga variam de acordo com o provedor. O pacote ou plano mínimo de Internet na 

cidade é de 400 Kbps e o máximo é de 20 MB. 

Diante desse cenário, a infraestrutura dos provedores de acesso à Internet precisa 

contar com equipamentos de alta tecnologia e redundantes, a fim de tornar a rede mais 

robusta, segura e disponível aos seus usuários 24 horas por dia e 7 dias por semana (WHITE, 

2012). 

Outro ponto que merece destaque com relação aos provedores de Internet é a questão 

de crescimento e expansão de sua rede. Os mesmos, antes de iniciarem as suas transações 

comerciais com os seus futuros clientes, precisam verificar com cautela se a sua infraestrutura 

permitirá o recebimento desses novos usuários, sem afetar a qualidade e o desempenho da 

rede.  

Além disso, a infraestrutura de um provedor precisa ser pensada e desenvolvida de 

forma a garantir o crescimento e alterações na rede de maneira rápida e eficiente. Nesse 

contexto, este projeto tem como objetivo analisar a infraestrutura dos provedores de acesso 
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à Internet do município pesquisado, produzindo categorias e indicadores para comparação da 

infraestrutura dos provedores de Internet.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O elemento primordial de coleta de dados desta pesquisa foi um questionário 

investigativo aplicado ao gestor de infraestrutura de dois provedores de Internet, Provedor A 

e Provedor B, com sede em um município de Sergipe. O questionário foi composto por 27 

perguntas, sendo 21 perguntas de múltipla escolha e 06 perguntas em formato de texto, para 

respostas livres por parte dos entrevistados.  

Como estratégia complementar e de validação dos dados coletados, foram realizadas 

visitas técnicas aos provedores de Internet pesquisados para delimitar e situar suas 

respectivas infraestruturas de tecnológicas para a provisão de serviços, em pleno 

funcionamento.  

Após as etapas de coleta e validação, os dados foram tabulados, analisados, dispostos 

de maneira que permitisse a construção de indicadores, com inclusão de pesos e notas, 

comparados após normalização e os resultados foram, em seguida apresentados em um 

gráfico comparativo de notas, mostrando de forma objetiva os dados relacionados à 

infraestrutura de redes de cada provedor analisado, considerando que somente os dois 

provedores pesquisados possuem sede e atuação munícipio, linha de corte da definição da 

população, esta pesquisa obteve 100% de cobertura ao universo proposto. 

Foram definidas três categorias para aglutinar os resultados: Conectividade, segurança e 

relação comercial entre cliente e provedor. Consoante as categorias foram elencadas questões 

nos questionários pertenciam a cada uma das categorias, sendo atribuídas um peso e uma escala 

de valor permitir a construção de indicadores quantitativos mesmo para questões 

eminentemente qualitativas.  

Os critérios e a estratégia para aplicação dos pesos e dos valores foram estabelecidos 

pelos autores segundo o grau de conhecimento adquirido durante a revisão da literatura. O peso 

de cada elemento varia em uma escala de 0 até 2 e o valor global de cada categoria de 0 até 10.   

Depois de coletados os dados e seu devido tratamento, atribuindo todos os pesos e os 

valores das questões, foi realizada uma média ponderada, a título de normalização, para ser 

atribuído uma nota final para as categorias, buscando uma melhor apresentação dos dados em 

seu mais alto nível e também otimizar a interpretação por parte de gestores e analistas. A Figura 

1 apresenta as questões que foram apresentadas aos respondentes. 
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Figura 01. Elementos de questionário - Questões. 

01) Quantidade de link´s de backbone. 

02) Capacidade dos link´s do backbone. 

03) Redundância dos link´s do backbone. 

04) Transmissão utilizada no backbone de saída. 

05) Equipamentos utilizados na infraestrutura. 

06) Redundância nos equipamentos de rede. 

07) Equipamentos em caso de falta de energia elétrica. 

08) Fornecimento do link de Internet para os clientes. 

09) Capacidade máxima de clientes suportada com a atual infraestrutura. 

10) Clientes ativos atualmente. 

11) Oferta de pacotes ou planos de velocidade diferenciados para os clientes. 

12) Quais os planos ou pacotes de velocidade ofertados pela empresa. 

13) Existência de contratos de fidelidade. 

14) Fornecimento de equipamentos na contratação do plano ou pacote de velocidade. 

15) Taxa percentual mínima de download. 

16) Taxa percentual mínima de upload. 

17) Contrato de prestação dos serviços garantindo a banda contratada pelo cliente. 

18) Realização de pesquisa de satisfação. 

19) Canal direto para reclamações. 

20) Tempo médio para atendimento de reclamações. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O universo pesquisado foi totalmente contemplado, haja visto que dentre as entidades 

definidas como público alvo da pesquisa, todos responderam ao questionário e forneceram 

dados para a análise. A Tabela 01 apresenta o compilado das informações fornecidas. 
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Tabela 01. Comparativo entre os provedores do município de Itabaiana – SE. 
 

Perguntas 
Respostas 

Provedor A Provedor B 

01) Quantidade de link´s de 

backbone. 

02. 01. 

02) Capacidade dos link´s do 

backbone. 

1,5 GB + 500 MB. 1 GB. 

03) Redundância dos link´s do 

backbone. 

Possui. Não possui. 

04) Transmissão utilizada no 

backbone de saída. 

Rádio. Rádio. 

05) Equipamentos utilizados na 

infraestrutura. 

Servidores, switches, 

roteadores, firewall, proxy e 

OLT (Terminal de Linha 

Óptica). 

Servidores, switches e 

roteadores. 

06) Redundância nos 

equipamentos de rede. 

Sim. Sim. 

07) Equipamentos em caso de falta 

de energia elétrica. 

Geradores de energia, 

Nobreak e Banco de baterias. 

Nobreak e geradores de 

energia. 

08) Fornecimento do link de 

Internet para os clientes. 

Fibra ótica, cabo par trançado 

e rádio. 

Cabo par trançado e 

rádio. 

09) Capacidade máxima de clientes 

suportada com a atual 

infraestrutura. 

De 1.000 à 10.000 clientes. De 1.000 à 10.000 

clientes. 

10)   Clientes ativos atualmente. 5.000 clientes. 2.000 clientes. 

11) Oferta de pacotes ou planos de 

velocidade diferenciados para os 

clientes. 

Sim. Sim. 

12) Quais os planos ou pacotes de 

velocidade ofertados pela 

empresa. 

De 600 Kbps à 20 MB. De 400Kbps a 5MB e 

10MB para empresas. 

13) Existência de contratos de 

fidelidade. 

Não. Não. 

14) Fornecimento de 

equipamentos na contratação do 

plano ou pacote de velocidade. 

Sim. Roteador e ONU – 

equipamento que recebe a 

fibra. 

Não. 

15) Taxa percentual mínima de 

download. 

60% do link. 50% do link. 

16) Taxa percentual mínima de 

upload. 

30% do link. 50% do link. 

17) Contrato de prestação dos 

serviços garantindo a banda 

contratada pelo cliente. 

Sim. Sim. 

18) Realização de pesquisa de 

satisfação. 

Sim. A cada 05 meses. Não. 
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19) Canal direto para reclamações. Sim. SAC e CallCenter. Sim. Apenas por 

telefone. 

20) Tempo médio para 

atendimento de reclamações. 

24 horas. 24 horas. 

Fonte: Elaborado pelos Autores. 

Passo seguinte, apresentamos os dados categorizados e normalizados, da Tabela 2 até 

a Tabela 4, com seus respectivos valores. Na Tabela 2 temos a categoria Conectividade, na 

Tabela 3 Segurança e na Tabela 4 Relação comercial entre Provedor e Cliente.  

 

Tabela 02. Categoria Conectividade. 
 

  Provedor A Provedor B 

Questão Peso Valor Valor 

01 1,0 8 6 

02 1,5 7,5 3,75 

03 1,0 10 0 

04 1,5 7 7 

08 1,0 9 6 

09 0,5 8 8 

10 0,5 8 5 

15 1,5 7,5 6,25 

16 1,5 3,75 6,25 

Fonte: Elaborado pelos Autores. 

 

Diante dos dados determinados entre os autores na Tabela 02, a Média Ponderada para 

o requisito de categoria Conectividade do Provedor A teve como valor de 7,36 e para o 

Provedor B teve como valor de 5,33. 
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Tabela 03. Categoria Segurança do Provedor A e B. 
 

  Provedor A Provedor B 

Questão Peso Valor Valor 

05 5 9 4 

06 2 9 6 

07 3 10 9 

Fonte: Elaborado pelos Autores. 

 

Através dos valores da tabela 03, a Média Ponderada para o requisito de categoria 

Segurança do Provedor A teve como valor de 9,30 e a Média Ponderada para o requisito de 

categoria Segurança do Provedor B teve como valor de 5,90.  

 

Tabela 04. Categoria relação comercial entre provedor e cliente 
 

  Provedor A Provedor B 

Questão Peso Valor Valor 

11 1,0 10 10 

12 1,5 7 9 

13 0,5 0 0 

14 1,5 9 6 

17 1,0 10 10 

18 1,5 10 0 

19 1,5 10 5 

20 1,5 10 10 

Fonte: Elaborado pelos Autores. 

 

Por consequência dos valores recebidos das questões citadas na Tabela 04, a Média 

Ponderada para o requisito de categoria relação comercial entre cliente e provedor do 

Provedor A teve como valor de 8,90 e do Provedor teve o valor de 6,50.  
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Finalmente foi possível elaborar um painel gráfico comparativo entre os provedores, a 

título de protótipo de um painel de controle de indicadores, permitindo uma visão mais 

resumida, porém mantendo o significado dos dados coletados e permitindo uma análise 

comparativa mais imediata e visualmente mais acessível entre os provedores pesquisados. 

 

Figura 02. Análise Categórica Normalizada. 

 
Fonte: Elaborado pelos Autores. 

 

Verificou-se ainda que o Provedor A possui uma melhor infraestrutura, por possuir 

serviços de fibra ótica, ótimos equipamentos de segurança de rede, maior redundância de 

energia elétrica e redundância nos link´s de backbone de saída para a Internet, levando sua 

classificação como um bom provedor de internet nos termos definidos. 

O Provedor B foi analisado com sendo um provedor regular. Em todas as categorias 

analisadas o mesmo não atingiu notas satisfatórias para o atendimento aos usuários, o que 

indica que o mesmo precisa realizar melhoras na conectividade, segurança e na relação 

comercial entre cliente e provedor.  

Na categoria conectividade, o Provedor B recebeu o conceito regular, devido ao fato do 

mesmo possuir uma menor quantidade e capacidade dos link´s de backbone. Além disso, o 

Provedor B, não possuir nenhuma redundância e ainda não utilizar cabo de fibra ótica como 

meio de transmissão. Outro ponto a ser destacado é a falta de conformidade da lei que 

garante taxas percentuais mínimas de download e upload. Na categoria segurança sua baixa 

nota está relacionada com a falta de equipamentos de segurança de redes, tais como: firewall 

e proxy. Por fim, na relação comercial entre cliente e provedor, a atribuição do conceito 
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regular teve como fundamento a falta de pesquisas de satisfação e também um canal direto 

de reclamações apropriado para os seus clientes. 

O Provedor A recebeu o conceito bom nas categorias conectividade e relação comercial 

entre cliente provedor e ótimo na categoria segurança. Percebe-se que esse provedor obteve 

melhores conceitos que o Provedor B. No entanto, esse Provedor Ainda precisa melhorar na 

conectividade e relação comercial cliente provedor. No quesito conectividade, notou-se que 

o mesmo não cumpre com as normas estabelecidas pela ANATEL para a taxa percentual 

mínima de 80% de download e upload.  

Na categoria relação comercial entre cliente e provedor, o Provedor A precisa ofertar 

uma maior flexibilidade dos planos ou pacotes de Internet ofertados aos seus clientes. Na 

segurança esse provedor se destaca, pois, o mesmo possui todos os equipamentos e 

redundâncias necessárias para a infraestrutura da rede. 

Vale destacar que os dois provedores que atendem ao município precisam se adequar 

as normas da ANATEL referente à velocidade mínima da banda de Internet, que é de 80% para 

download e 20% upload da banda contratada pelo cliente. Atualmente, os valores praticados 

pelos provedores estão abaixo do recomendado pela ANATEL, podendo ser penalizados pelo 

órgão. 

 

CONCLUSÕES 

Sabemos que problemas na rede como lentidão no acesso à Internet nem sempre são 

ocasionados por falhas nos dispositivos usados pelos usuários. Por esse motivo, é preciso 

conhecer melhor a infraestrutura de cada Provedor, investigar de maneira continuada o 

comportamento dos equipamentos que eles utilizam, como se faz a segurança da rede, como 

é feito a distribuição de banda para seus usuários e também avaliar os serviços prestados pelo 

mesmo a outros clientes. Dessa forma é possível situar o nível de qualidade dos serviços bem 

como permitir aos clientes escolher o provedor que os atenderá. 

Este trabalho apresenta uma estratégia de avaliação de provedores de internet, aplicada 

a aqueles que atuam fora da grande fatia de mercado representada pelas cidades de maior 

porte, situados em municípios de médio porte e que possuam sua sede e praticamente toda 

sua base de clientes em nível mesoregional. 

Foi possível concluir após a execução da pesquisa que a necessidade de 

acompanhamento e monitoramento, tanto de ativos de rede, quanto de fatores gerenciais é 
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um campo bastante promissor. O painel comparativo demonstra que diversos pontos podem 

ser aproveitados, bem como outros necessitam de maior atenção por parte dos 

administradores e técnicos dos provedores. 

Como trabalhos futuros, sugerimos a ampliação do universo pesquisado para a inclusão 

da percepção de qualidade dos usuários dos provedores; o levantamento probabilístico da 

fatia de mercado efetiva compartilhada entre os provedores de ação local e os de cobertura 

mais ampla e também a criação de um painel de instrumentos ou dashboards que apresentem 

essas informações em nível gerencial para otimizar a tomada de decisão. 
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RESUMO: O presente artigo pretendeu apresentar e discutir os dados coletados através de 

estudo realizado por professor e alunos de um instituto federal de ensino. A temática escolhida 

foi o planeta recentemente descoberto por astrônomos, chamado Proxima b. O planeta parece 

ter características semelhantes às do planeta Terra e, em virtude de suas particularidades, 

apresentar água na forma líquida. Desta forma, nosso grupo decidiu dedicar-se ao estudo desse 

tema tão contemporâneo e conhecer mais sobre as características desse planeta recém-

descoberto. Percebemos que a astronomia tem um forte potencial motivador entre os jovens e 

que isto pode ser um ponto de partida para conquistá-los para conteúdos físicos e científicos. 

Também entendemos que a ideia de ser possível habitar novos planetas, além do nosso, parece 

estar cada vez mais próximo para nossa geração. 

Palavras–chave: astronomia, exoplaneta, física 

 

PROXIMA B: IS THIS OUR NEW EARTH? 
 

ABSTRACT: The present article intended to present and discuss the data collected through the 

study conducted by teacher and students at a federal institute of education. The theme was 

chosen planet recently discovered by astronomers, called Proxima b. The planet seems to 

have characteristics similar to Earth and by virtue of their particular, present water in liquid 

form. Thus, our group decided to focus the study on this very contemporary theme and learn 

more about the features of this newly discovered planet. We realize that astronomy is a strong 

motivating potential among young people, and that this can be a starting point to win them 

to physical and scientific content. We also understand that the idea can inhabit new planets 

of our ale it seems is getting closer and closer to our generation.. 

KEYWORDS: palavras-chave em inglês. Deixar uma linha em branco após as Keywords. 

 

INTRODUÇÃO 

A complexidade do Universo e seus mistérios despertam a curiosidade humana e, por 

vezes, o homem assume um papel de buscar respostas para questões quase inexplicáveis nesse 

infinito meio. Grandes investimentos são feitos por todo o mundo em busca de descobertas e 

conhecimentos que possam nos fazer repensar até mesmo sobre nossa existência.  

No último dia 24 de agosto uma notícia bastante interessante foi lançada a público sobre 

um possível planeta habitável que orbita a estrela mais próxima do Sol, a anã vermelha Proxima 

Centauri. Batizado de “Proxima b”, ele é o exoplaneta – planeta localizado além dos limites do 

sistema solar – mais perto da Terra a ter temperaturas que permitem a existência de água líquida 

e, portanto, vida em sua superfície. 
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Proxima b orbita a estrela Alfa Centauri C e também pode ser denominada Alfa Centauri 

Cb (IAU, 2016). 

O presente trabalho vem sendo desenvolvido em nosso instituto federal de educação com 

a finalidade de despertar o interesse de alunos e professores por astronomia, incentivando 

estudos mais profundos na área. 

 Muito recentemente, após astrônomos brasileiros descobrirem aglomerados estelares no 

halo galáctico, foi posto para a sociedade a descoberta de um planeta fora do sistema solar que 

tem grandes possibilidades de ser semelhante ao planeta Terra. Partindo desta inspiração, nosso 

grupo voltou os olhos ao estudo destas informações e tivemos a ideia de publicar nossa 

compreensão para as demais pessoas do meio estudantil e acadêmico. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Para a realização deste trabalho, iniciamos nossa procura utilizando os sites “Google” e 

“Google Acadêmico” digitando inicialmente os termos “new planet”, “Proxima Centauri”, 

“planeta descoberto” e “Proxima b”, entre outros. Na página do “Google Acadêmico” foram 

encontrados artigos em línguas estrangeiras e relacionados a Proxima Centauri. Maiores 

resultados foram encontrados através da ferramenta de busca “Google”, onde diversas 

informações noticiadas em revistas e jornais on-line foram coletadas, A descoberta foi 

publicada na Nature, revista de grande impacto no meio científico e que também foi utilizada 

como base para nossas pesquisas. 

Como procedimento de escolha das referências, adotamos os seguintes passos: primeiro, 

elegemos as informações que de fato tratavam de Proxima b, depois, procuramos identificar se 

as referências eram confiáveis e pertenciam a instituições que possuíam prestígio na sociedade. 

Assim, após uma intensa reflexão, comparações e leitura dos textos encontrados, selecionamos 

as referências, em geral, notícias de revistas eletrônicas. Sabemos da preferência acadêmica por 

publicações em revistas e anais de eventos científicos, porém, devido ao fato deste tema ser 

expressivamente recente, há ainda pouca literatura sobre o tema. Vale ressaltar o uso da 

publicação existente na Nature como base. 

Realizou-se a leitura exaustiva das referências elegidas buscando achar semelhanças e 

divergência nas informações sobre o Proxima b. Seguimos em nossa revisão literária sobre este 

tema contemporâneo da astronomia e os resultados e as discussões serão apresentados na seção 

seguinte. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Recentemente, um grupo de pesquisadores do European South Observatory (ESO) 

(Figura1), liderados pelo astrônomo Guillem Anglada-Escudé  da Universidade Queen Mary 

de Londres (Reino Unido), descobriram um exoplaneta, localizado na zona habitável da estrela 

mais próxima do Sol, Proxima Centauri C. Tal descoberta é fruto do trabalho de dezesseis anos 

de uma equipe de mais de trinta cientistas e foi possível graças às observações feitas pelo 

complexo de telescópios da ESO, no Chile, que faz parte do projeto internacional Pale Red Dot, 

lançado para buscar um planeta parecido à Terra na estrela mais próxima do Sistema Solar (EL 

PAÍS, 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Estudos anteriores haviam sugerido a existência de um planeta em torno Proxima. A partir 

de 2000, um espectrógrafo do ESO procurou mudanças na luz das estrelas causadas pela força 

gravitacional de um planeta em órbita. As medições sugerem que algo estava acontecendo com 

a estrela a cada 11,2 dias. Mas os astrônomos não podiam excluir se o sinal foi causado por um 

planeta em órbita ou outro tipo de atividade, tais como erupções estelares (WITZE, 2016).  

Até o momento, o planeta mais parecido ao nosso descoberto pelos astrônomos era 

Kepler-452b, um planeta 60% maior do que a Terra que poderia ter vulcões ativos, oceanos, 

Figura 73 – Observatório Europeu Sul (ESO). 

Fonte: ESO/M. Kornmesser. Disponível em: 

<http://www.space.com/33825-earthlike-planet-proxima-b-

discovery-in-pictures.html> 
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gravidade, luz do sol como a nossa, e um ano com duração de 385 dias. Porém a 1.400 anos-luz 

(VEJA, 2016). A proximidade do novo exoplaneta oferece uma oportunidade para se estudar 

mais detalhadamente suas características e buscar os primeiros sinais de vida extraterrestre (EL 

PAÍS, 2016).   

Encontrar planetas distantes é uma tarefa difícil, já que não possuem luz própria. Guillem 

Anglada-Escudé e sua equipe suspeitavam da existência de Proxima b desde 2013, porém 

precisavam de mais evidências para prová-la. Eles notaram sua presença observando a estrela-

mãe (ÉPOCA, 2016). Uma pequena anomalia em sua órbita, provocada pela influência 

gravitacional do planeta, serviu para deduzir sua presença e algumas das suas características 

(EL PAÍS 2016).  

“Proxima b provavelmente será o primeiro exoplaneta visitado por uma sonda feita por 

seres humanos”, disse Julien Morin. (VEJA, 2016). 

Acredita-se que Proxima b apresente condições favoráveis para a presença de água no 

estado líquido, devido a sua proximidade a Proxima Centuri C, mesmo esta sendo bem menor 

e mais fria que o Sol. O planeta estaria a uma distância de 7,5 milhões de quilômetros – 

equivalente a 5% daquela que separa a Terra do Sol – de sua estrela-mãe (AGÊNCIA 

SPUTINICK, 2016). A presença de água é considerada um importante e fundamental requisito 

para a existência de vida. 

O exoplaneta apresenta superfície rochosa e dimensões apenas um pouco maiores que a 

Terra como pode ser observado na Figura 2. Tem massa 30% maior que a do nosso planeta e 

está localizado na chamada “zona habitável” da órbita estelar, isto é, fica a uma distância de 

sua estrela, a anã-vermelha Proxima Centauri C a qual encontra-se a 4,2 anos-luz de distância 

da Terra. (ESTADÃO, 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 74 - Ilustração do que seria a vista da superfície de Proxima b. 
Fonte: Y. Beletsky (LCO)/ESO/ESA/NASA/M. Zamani.  Disponível em: 

<http://www.space.com/33825-earthlike-planet-proxima-b-discovery-in-

pictures.html> 
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As anãs-vermelhas como Proxima Centauri — com massa equivalente a apenas 12% do 

Sol — consomem seu combustível nuclear com muita parcimônia, a tal ponto que, em 13 

bilhões de anos de história do Universo, nenhuma delas morreu. Com tais características, o 

novo planeta teria uma temperatura de -40 oC, sem contar o efeito estufa de uma possível 

atmosfera, que poderia elevar a temperatura na superfície daquele mundo a mais de 0 oC. A 

estrela tem aproximadamente 14% do diâmetro do Sol. Isso significa que é um pouco mais fria 

e menos brilhante que o astro (EL PAÍS, 2016). 

Cerca de 3.500 exoplanetas foram descobertos desde a primeira observação confirmada, 

em 1995. Porém, muitos deles são gasosos, como Júpiter e Netuno, o que faz com que sejam 

inóspitos. Os cerca de 10% que têm superfícies rochosas são, em sua maioria, muito frios ou 

quentes demais para conter água na forma líquida. Até hoje, os poucos que estão em uma zona 

ideal e seriam, portanto, habitáveis, estão a distâncias consideráveis da Terra (VEJA, 2016). 

Embora essa possa ser uma das maiores descobertas de todos os tempos, pesquisadores 

contestam a presença de vida no planeta. Em entrevista ao site Gizmodo, o astrônomo da 

Universidade de Harvard, Avi Loeb afirma que ainda há controvérsias sobre a possibilidade de 

existência de vida em sistemas de estrelas de baixa massa, como Proxima Centauri e que alguns 

estudiosos ainda não estão convencidos que tais planetas possam apresentar uma atmosfera 

(GIZMODO, 2016). 

Observações apontam que o corpo celeste é submetido a um fluxo de raios-X, emitidos 

pela estrela, 400 vezes maior do que o recebido pela Terra, o que poderia ser um obstáculo à 

existência de atmosfera. No entanto, o cientista alemão Ansgar Reiners ressalta que tudo 

depende do tempo em que o exoplaneta foi formado. Caso tenha se formado quando estava a 

uma distância maior do seu sol, é provável que tenha atmosfera. (AGÊNCIA SPUTINICK, 

2016). 

Além disso, atmosferas são capazes de se recompor por meio de atividades vulcânicas, e 

em planetas com fortes campos magnéticos, ela tem menos chances de escapar. Porém, ainda 

pouco se sabe sobre a atividade vulcânica de Proxima b e de seu campo magnético, restando 

apenas se fazer mais observações para constatar ou não a presença de uma atmosfera 

(GIZMODO, 2016). 

Com a tecnologia atual, seriam necessários 30.000 anos para se chegar a Próxima b. No 

entanto, um grupo de cientistas e filantropos afirma que se pode fazer chegar naves até o sistema 

planetário mais próximo da Terra em poucas décadas. O projeto Breakthrough Starshot, 

apoiado pelo cientista Stephen Hawking; o fundador do Facebook, Mark Zuckerberg, e o 

magnata russo Yuri Milner, pretende desenvolver nanonaves de alguns poucos gramas. Esses 
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artefatos se moveriam à base de laser e seriam capazes de chegar ao astro em uns 20 anos. 

Antes disso, é possível que se leve outros 20 anos para o desenvolvimento de toda a tecnologia 

necessária. A iniciativa está sendo financiada com 100 milhões de dólares (324 milhões de 

reais) (EL PAÍS, 2016). 

 

CONCLUSÕES 

O planeta recém-descoberto abre para o mundo novas possibilidades. Com características 

semelhantes à Terra, o Proxima b motiva os astrônomos cada vez mais a reafirmarem todas 

estas descobertas para enfim decretar se esse exoplaneta seria habitável e muitas suposições 

norteiam sobre a presença ou não de uma atmosfera capaz de permitir a existência de vida. .  

Como pode ser visto no texto, ainda há muito para se estudar e observar, mas a ideia de que 

nosso planeta seria o único capaz a abrigar vidas, parece está sendo refutada. 

Dentre os humanos muito se discute com relação a existência de vida extraterrestre. Muito 

embora esta descoberta ainda não tenha alcançado elevados números de pessoas pelo mundo 

(visto que é bem recente e a maioria da população não está atualizada cientificamente), surge 

no nosso trabalho a oportunidade de aumentar esta divulgação, no intuito de despertar a 

sociedade para temas tão importante como este. 

Diante deste trabalho de pesquisa, iniciado de modo espontâneo pôde-se perceber que 

assuntos contemporâneos e do cotidiano são bons motivadores para a aprendizagem de 

conceitos de física. Nossa equipe despertou interesse em questões de astronomia que, devido a 

gama de conteúdos destinados ao ensino médio escolar, por diversas vezes é colocado às 

margens dos trabalhos em sala de aula. Podemos também indicar que este trabalho foi um 

momento único de crescimento e envolvimento com a disciplina de física, despertando em nós 

o interesse por outras pesquisas de mesmo gênero. 
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RESUMO: Conjugar a aula teórica de Física com a parte prática é um desafio constante para 

qualquer professor de Física na maioria das Escolas (tanto públicas quanto privadas). O desafio 

consiste em superar a inexistência de laboratórios por parte das escolas, seja por falta de espaço 

físico, seja por falta de recursos financeiros para montagem e manutenção dos mesmos. Diante 

desta demanda, o LIT do IFSUDESTE-MG procura desenvolver produtos de baixo custo e 

visualmente atrativos para atender essa necessidade, e um desses Produtos é o Quadro Didático 

AC. Ele permite ao usuário realizar simulações de ligações elétricas, em série e em paralelo, 

simular a utilização de uma resistência variável e mostrar o funcionamento de um foto-sensor 

com uso de corrente alternada. É um facilitador para as aulas de Física que abordam o tema: 

Eletricidade. O Quadro possui peso aproximado de 8,0 kg, alça para transporte, compartimento 

para guarda de dispositivos e dimensões compatíveis que facilitam sua mobilidade. Sua 

utilização otimiza as aulas de Física no terceiro ano do Ensino Médio bem como as aulas de 

Laboratório de Física III no Curso de Licenciatura em Física. É muito positivo o resultado 

observado em relação à atitude dos alunos quando, após a colocação da teoria que abrange 

Circuitos Elétricos como corrente elétrica, resistência elétrica, lei de kirchhoff, associação de 

resistores, instrumentos elétricos de medidas e outros conceitos relativos à eletricidade, a 

efetivação da parte prática com o manuseio do Quadro. O Quadro possui dispositivo de 

segurança que garante seu manuseio impedindo a ocorrência de acidentes (choques elétricos). 

É um produto com registro no INPI. 

Palavras–chave: simulador, eletricidade, ligações elétricas  

 

QUADRO DIDÁTICO AC, AN EDUCATIONAL BOARD 
 

ABSTRACT: Combining theoretical physics class with the practical part is a constant challenge 

for any Physics teacher at most schools (both public and private). The challenge is to overcome 

the lack of laboratories in the schools, either by no physical space, or shortage of financial 

resources for setting up and maintenance of the same. In view of this demand, the Innovation 

Lab (LIT) of the IF Sudeste MG seeks to develop low-cost and visually attractive products to 

attend this need, and one of these products is the “Quadro Didático AC”. The board enables 

the user to learn and perform simulations of electrical connections in series and in parallel, 

the use of a variable resistor and show the operation of a photo-sensor which uses alternating 

current. It weighs approximately 8.0 kg and has a place to store components that were used 

in the experiments, handle, and dimensions that make it easy to transport to the classroom. 

A safety device is present on the board to ensure its handling without the occurrence of 

accidents (electric shock). The “Quadro Didático AC” was developed to facilitate the Physics 

classes that discuss the electricity topics and making the most effective the high school classes 

and the experimental classes of the Physics courses. It is very positive the results that are 

observed in relation to the students' attitude when, after teaching the theory that includes 



 

1689 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos         Ciências Exatas e da Terra 

several concepts related to electricity as electrical circuits, current, resistance, kirchhoff's law, 

resistors association, electrical measuring instruments and others, the effectiveness of the 

practical part with the handling of the educational board. This is an educational product 

registered in INPI. 

KEYWORDS: educational board, electricity, electric connections 

 

INTRODUÇÃO 

Uma das maiores dificuldades encontradas pelos Professores de Física do Ensino Médio 

e até mesmo de alguns Cursos de Licenciatura em Física é a ausência ou a ineficiência (por 

falta de material de reposição e ou de manutenção) de laboratórios de Física para colocar em 

prática a teoria recebida pelos alunos em sala de aula. 

O LIT – Laboratório de Inovação Tecnológica do IF SUDESTE MG – Campus Juiz de 

Fora em parceria com o PET-Física (Programa de Educação Tutorial) também dessa mesma 

Instituição, trabalham em soluções inovadoras, que surgem das demandas oriundas de 

empresas, de escolas (públicas e privadas) e de Instituições de Ensino Superior, demandas estas 

que impulsionam esses parceiros para o desenvolvimento e elaboração de produtos diversos e 

dispositivos de baixo custo e visualmente atrativos para facilitar o Ensino da Física.  

O Quadro Didático AC é um desses produtos. Ele foi desenvolvido para tornar as aulas 

de Física do terceiro ano do Ensino Médio e as aulas de Laboratório de Física III dos Cursos de 

Licenciatura em Física mais objetivas, atrativas e, principalmente, mais interativas.  A 

utilização do Quadro faz com que o aluno se revele um “investigador” que busca solucionar o 

problema ao qual foi submetido, como por exemplo, efetuar uma ligação em paralelo, em série, 

mista ou responder a questões relacionadas ao foto-sensor ou ao potenciômetro, a partir de um 

esquema impresso em papel, ou realizar o processo inverso; colocar no papel o croqui das 

ligações efetuadas no Quadro e responder aos questionamentos feitos pelo Professor da 

disciplina. 

Por ser um produto que envolve corrente elétrica, e, portanto, suscetível a acidentes 

(choques elétricos), o Quadro possui um sistema de segurança que impede a ocorrência de 

acidentes dessa natureza. Um dos objetivos principais na criação do Quadro Didático AC, além 

de reduzir a aversão dos alunos pelas aulas de Física, foi o de desenvolver um laboratório que 

pudesse ser levado até a sala de aula durante a exposição da teoria que abrange Circuitos 

Elétricos como corrente elétrica, resistência elétrica, segunda lei de kirchhoff ou lei das malhas, 

associação de resistores, instrumentos elétricos de medidas e outros conceitos, já que muitas 

escolas, principalmente as de Ensino Médio, possuem poucos recursos financeiros para 

montagem e manutenção de um laboratório fixo. A mobilidade desses produtos (outros estão 
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em fase de desenvolvimento pelo LIT e pelo PET-Física), também leva maior comodidade ao 

Professor, pois na ausência de obstáculos à boa performance da sua aula, sente-se motivado a 

introduzir a parte prática após a teoria. As fotos 01 e 02 mostram a exposição do Quadro 

Didático AC e de outros produtos em um evento da área de Ensino de Física. Pode-se notar o 

grande interesse dos alunos pelos objetos ali apresentados. 

              

Fotos 01 e 02: Apresentação de Produtos em um Evento 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O Quadro é confeccionado em madeira (MDF), foi projetado para ser construído com 

materiais de baixo custo e possui vários componentes, como mostra a foto 03. Podemos 

observar também tanto na foto 03 quanto na foto 04 que o produto possui tamanho compatível 

com uma sala de aula de dimensões medianas e é de fácil transporte (seu peso é de 

aproximadamente 8,0 kg). 

Na foto 03 temos a vista frontal do Quadro. Nela podemos observar as cinco lâmpadas 

(spot prata) utilizadas para realizar as ligações em série, em paralelo ou de forma mista; a 

lâmpada (spot preto) utilizada a partir do acionamento do potenciômetro; o foto-sensor, o 

voltímetro para realização das medições e sua respectiva bateria, localizada na parte inferior do 

mesmo. Em cada lâmpada temos dois plugs maiores que são utilizados nas ligações e dois plugs 

menores onde são realizadas as medições com o voltímetro. Notamos que a cada par de plugs 

existe um par de LEDs (um verde e um vermelho). São sinalizadores. Indicam que há corrente 

elétrica naquele local. 
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                          Foto 03: Vista frontal do Quadro  

O Quadro é de fácil acomodação dentro da sala de aula, pois demanda pouco espaço. Uma 

pequena mesa (como as usadas para computadores), é suficiente para colocá-lo em posição de 

poder ser utilizado pelo professor. 

                     

                  Foto 04: Acomodação do Quadro na mesa 

A foto 04 mostra o Quadro na posição de utilização e a foto 05 fornece um exemplo de 

ligação em série, o funcionamento dos LEDs, a medição da tensão em cada lâmpada ligada em 

série, a rede de alimentação de energia e o acionamento do dispositivo de segurança pelo 

operador que está realizando o experimento. 
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                           Foto 05: Exemplo de ligação em série 

     

Foto 06: Vista traseira do quadro  

 

          A foto 06 mostra a vista traseira do Quadro com o compartimento para guarda dos 

componentes necessários durante a realização das ligações e a foto 07 os respectivos 

componentes. 
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Foto 07: Componentes para utilização no Quadro 

           O quadro pode ser transportado pelo docente para a sala de aula e ocupa pouco espaço 

físico (pode ser guardado e transportado com facilidade) possui uma alça na sua parte inferior 

e foi dimensionado para ser acondicionado no porta-malas de um carro popular. O aspecto mais 

marcante da invenção é o fato de a escola não necessitar mais de um laboratório de Física para 

realização desses tipos de aulas. O quadro é composto de todos os instrumentos de um 

laboratório tipo “sala de aula”.   

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O Ensino de Física, no que se refere à eletricidade e mais especificamente na parte onde 

há a necessidade de mostrar ao aluno, na prática, os resultados esperados na teoria, encontra um 

grande obstáculo quando essa prática necessita de um laboratório de eletricidade.  

No mercado nacional são encontrados vários “Kits” que ajudam os professores na hora 

da prática, mas não há, nesse mercado, um produto que seja prático no seu manuseio, transporte 

e instalação, ou seja, não há disponibilidade de um equipamento que já venha montado, de fácil 

transporte (peso reduzido e compacto) e de instalação rápida, isto é, que não demande tempo 

de montagem. 

Existem laboratórios para o ensino de física na área de eletricidade. Esses laboratórios 

são situados em locais específicos (salas) e os experimentos são realizados em bancadas fixas, 

situadas no interior dessas salas. Dispositivos como o Quadro Didático AC possui a 

característica marcante de já chegar montado na sala de aula. Basta ligá-lo à tomada e iniciar 

os trabalhos.  
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O PET-Física do IF SUDESTE MG – Campus Juiz de Fora é parceiro do LIT e 

desenvolve um trabalho de extensão junto às Escolas Públicas e Privadas de Juiz de Fora 

denominado “PET-Física vai à Escola”. O trabalho de extensão consiste em levar às Escolas 

palestras motivacionais relacionadas à área da Física e das Ciências em geral. Esse trabalho de 

extensão é avaliado permanentemente através de questionários que são aplicados antes e depois 

de cada visita e o resultado é sempre bastante positivo.  

O Quadro Didático AC é uma das ferramentas utilizadas nesse trabalho de extensão e 

atrai bastante a atenção dos alunos e o interesse dos professores em utilizar dispositivos dessa 

magnitude no fortalecimento de suas aulas. A foto 09 mostra uma dessas apresentações no IF 

SUDESTE MG. As apresentações abrangem diversas áreas da Física como a Astronomia, O 

Eletromagnetismo, a Física aplicada às Aeronaves etc. As  atividades experimentais durante o 

Ensino de Física, o entendimento dos fenômenos, a elaboração de hipóteses, o manuseio de 

equipamentos e dispositivos formam um ligação muito sólida entre a teoria e a prática. Isso 

mostra a importância da utilização de métodos visualmente atrativos para a fixação e o 

aprendizado. 

 

Foto 09: Apresentação para alunos de Licenciatura em Física do IFSUDESTE-MG 

 

CONCLUSÕES 

A criação de ferramentas facilitadoras do ensino da Física, como é o caso do Quadro 

Didático AC, utilizado após a introdução teórica de temas relacionados a Circuitos Elétricos 

como corrente elétrica, resistência elétrica, lei de Ohm, associação de resistores, instrumentos 
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elétricos de medidas e outros conceitos relativos à eletricidade, fornece ao aluno a oportunidade 

de interagir com a teoria. Colocar na prática aquilo que foi visto na teoria aumenta 

substancialmente o entendimento da matéria e motiva o Professor no sentido de dar 

continuidade a este tipo de aula (teórico-prática).  O Laboratório de Inovação Tecnológica e o 

PET-Física do IF SUDESTE MG trabalham na pesquisa e no desenvolvimento constante de 

produtos com a finalidade de tornar o Ensino da Física e das Ciências em geral uma atividade 

mais motivada e consequentemente mais produtiva. Outros produtos se encontram em fase final 

de desenvolvimento e testes para que sejam levados ao “Projeto PET-Física vai à Escola” com 

a finalidade de serem avaliados e corrigidos, quando necessário. Tais produtos também serão 

submetidos ao registro no INPI.  

O Quadro Didático AC recebeu em 17/11/2015, o Certificado de Registro de Desenho 

Industrial, emitido pelo INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial, sob o número 

BR302012002737-3 e sob o título de Configuração Aplicada em Quadro.  
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RESUMO: A água é apresentada como um recurso natural finito e essencial para qualidade e 

existência de vida, logo a sua deterioração deve ser combatida, bem como seu desperdício. Este 

trabalho objetiva monitorar a qualidade da água, através de análises físico-químicas e 

microbiológicas do rio Cuiá- João Pessoa-PB. Para tanto, coletou-se amostras em quatro pontos 

ao longo do seu percurso, da nascente à foz. Com isso, os dados apresentam índices 

relativamente altos e o que pode evidenciar além da interferência antrópica, como criação de 

animais e lançamento de esgotos domésticos, a ausência do poder público em combater as 

fontes de poluição. As análises estão em andamento e apresentam resultados preliminares, 

tendo como base a Resolução CONAMA n° 357/05  

Palavras–chave: monitoramento ambiental, sustentabilidade, socioambiental, crise hídrica  

 

RIVER WATER QUALITY IN CUIÁ JOÃO PESSOA – PB  
 

ABSTRACT: The water is presented as a finite natural resource, essential to quality of life and 

existence, so the deterioration must be combated, and its waste. This study aims to monitor 

water quality through physical-chemical and microbiological analyzes of the river Cuiá- João 

Pessoa-PB. Therefore, samples were collected on four points along its path from the source 

to the mouth. Thus, the data show relatively high rates and which can show beyond human 

interference, such as breeding and release of wastewater, the absence of government to 

combat pollution sources. Analyses are ongoing and have preliminary results, based on 

CONAMA Resolution No. 357/05. 

KEYWORDS: environmental monitoring, sustainability, environmental, water crisis 

 

INTRODUÇÃO 

A crise hídrica que compromete a região do semiárido brasileiro, especificamente nos 

Estados de Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará, é um reflexo de uma má gestão 

de recursos hídricos. Outrossim, é a preocupação que surge com a quantidade e qualidade de 

água ofertada para a sociedade, visto que a quantidade é a mesma, cuja garantia advém do ciclo 

hidrológico, entretanto a qualidade vem se deteriorando à medida que aumenta a população, 

que também aumenta a poluição seja por meio de lançamento de esgoto doméstico, seja por 

lançamento de resíduos sólidos no meio ambiente.  
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De fato, se houvesse interesse político para financiar projetos de políticas públicas que 

barateiem os custos de produção de energia alternativa, como as placas fotovoltaicas providas 

da energia solar, logo asseguraria os nordestinos em suas regiões diminuindo o êxodo rural e 

consequentemente aumentaria os recursos financeiros tanto para o cidadão, quanto para o 

Estado.  Desta forma, subentende-se que o semiárido é uma região muito rica a qual possibilita 

extrair outras alternativas se não do uso da água para consumo humano.  

O desenvolvimento urbano, industrial e agrícola implicou em prejuízos na qualidade da 

água para abastecimento humano, uma vez que foi motivado pela ausência do poder público 

em fiscalizar o uso da água em diversas atividades socioeconômicas (CORDEIRO, 2014). 

A água é um fator limitante no crescimento econômico por fazer parte de todas as 

atividades humanas, seja direta ou indiretamente, este que por vezes pode reproduzir 

conflitos pelo seu uso. Uma análise da crise hídrica não se restringe apenas a sua quantidade 

ofertada, mas também com as inter-relações ambientais estabelecidas pela população à luz 

da conservação dos recursos naturais, em especial a água, o solo e a vegetação (FARIAS, 2011). 

Portanto, enfatiza-se o objetivo da pesquisa a partir o quadro de banco de dados 

fomentados pelo monitoramento ambiental, a eficiência dos órgãos gestores para tomada de 

decisão. Este trabalho tem como objetivo evidenciar a importância da qualidade da água do 

rio Cuiá, através dos parâmetros físico-químicos e microbiológico, tendo em vista o uso 

previsto pela Resolução CONAMA nº 357/2005. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Inicialmente foi mapeada toda a área na qual está inserido o reservatório do rio Cuiá 

através do software Quantum GIS 2.4.0, este que por sua vez é um programa de 

geoprocessamento bastante útil para especializar o objeto de estudo e demarcar os pontos 

amostrais. Para o diagnóstico da qualidade da água deste reservatório coletou-se a água em 

pelo quatro pontos, sendo eles distribuídos da seguinte forma, e ainda de acordo com a Figura 

1:  

Ponto 1 (P1): Nascente do rio;  

Ponto 2 (P2): Dentro da Área de Preservação Ambiental, o Parque Cuiá;  
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Ponto 3 (P3): 500 m à montante do ponto de lançamento da estação de tratamento de 

efluentes da CAGEPA;  

Ponto 4 (P4): 500 m à jusante do ponto de lançamento da estação de tratamento de efluentes da 

CAGEPA. 

 

 

Figura 1. Localização dos pontos de coleta de água no rio Cuiá. IFPB, 2016. 

Fonte: Autor. 

As coletas de amostra de água seguiram os padrões sugeridos pela CETESB (1987) e 

aconteceram com periodicidade mensal. As amostras serão analisadas de acordo com as 

metodologias do Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (APHA et 

al., 1995).  

Analisou-se os parâmetros físicos: temperatura, turbidez, cor e condutividade; 

químicos: alcalinidade, cloreto, dureza total e cálcio, acidez total e carbônica e físico-químicos: 

potencial hidrogeniônico (pH).  

O parâmetro microbiológico, coliformes termotolerantes e seguiu recomendação dos 

tubos múltiplos descrita em CETESB L5:202 (CETESB, 1993).  

As análises foram realizadas nos laboratórios do Programa de Monitoramento de Águas 

– PMA do Instituto Federal da Paraíba – campus João Pessoa. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados dos pontos coletados estão ilustrados na Tabela 1,    cujos parâmetros físico-químicos e 

microbiológicos seguem a base da Resolução CONAMA (2005):Tabela 1. Parâmetros físicos, 

químicos e microbiológicos avaliados do rio Cuiá. IFPB, 2016. 

Parâmetros  Maio Junho Julho Agosto 

 P1 P 2 P 3 P 4 P1 P 2 P 3 P 4 P1 P 2 P 3 P 4 P1 P2 P3 P4 

Temperatura [°C] 24 29 29 29 23,3 25 25 25 23 25 27 28 23,8 24 23,9 24,2 

pH 5,04 7,24 7,3 7,3 5.5 6.93 7.5 7 5,83 6,7 7,4 7,69 5,83 7,25 7,19 7,38 

Cor [UC] 2,5 80 40 200 1 90 50 70 0 40 45 70 0 20 50 90 

Condutividade 176,2 170,6 173,5 113,5 219,8 183 205 320,8 257 150,8 189 203 211,1 158,8 207,6 291,1 

[us/cma]                 

Turbidez 0,88 30 12,4 2.3 0,47 5.9 15,4 2.3 10 10,8 13,9 13,3 10,1 10,8 8 16,3 

(NTU)                 

Cloretos [mg/L] 33 17 33 22 37 28 28 37 40 25 18 33 40 20 30 44 

Dureza cálcio [mg/L] 22 56 90 110 42 50 44 42 38 26 67 80 18 38 80 32 

Dureza total [mg/L] 108 100 84 124 68 164 84 132 68 88 84 92 68 61 92 137 

Alcalinidade 19 64 74 45 13 54 68 86 11 46 71 73 14 48 80 110 

[mg/L]                 

Acidez total [mg/L] 12 8 84 49 88 19 10 29 54 22 43 78 41 41 35 36 

Acidez carbônica  5 8 84 88 58 19 10 29 54 22 43 78 38 41 35 36 

[mg/L]                 

Coliformes _ _ _ _ >2400 420 >2400 >2400 23 34 _ 1600 350 >2400 >2400 >2400 

totais [NMP]                 

Coliformes  1600 22 1600 350 44 33 920 350 23 17 920 1600 2 >2400 1600 >2400 

termotolerantes [NMP]                                 

  

A partir das considerações da Tabela 1, observa-se que a temperatura nos pontos 2, 3 e 

4 no mês de maio foram os maiores valores com 29 °C; os meses de junho e julho no ponto 1 

foi o o valor mais baixo com 23 °C, segundo Mendonça (2007), a faixa de terra da zona litorânea 

oriental possui clima úmido e quente, com isso a região litorânea garante temperaturas elevadas 

durante o ano inteiro, em destaque no período de primavera-verão nos meses de Setembro à 

Março e com pequena queda nos meses de Outono-Inverno sendo Abril à Agosto, havendo 

variação na região Nordeste, especificamente na zona litorânea da Paraíba, do período chuvoso, 

ou seja, com maior predominância de chuvas nos meses de Maio, Junho, Julho e Agosto; com 

o período de estiagem a partir de Setembro até Dezembro, com menor incidência pluviométrica, 

mas com algumas pancadas de chuvas em Janeiro. 

O pH com os pontos 3 e 4 foram os mais básicos com valores 7,3 a 7,69 nos meses de 

junho e julho. O ponto 1 apresentou os valores mais ácidos com 5,04 a 5,83 durante maio a 
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agosto; O pH possui relação direta com a degradação da matéria orgânica, assim o incremento de DBO5 

no corpo aquático, decorrente da atividade antrópica, pode ter causado essa alteração (ALVES, 2008).  

A cor apresentou os menores valores na nascente (ponto 1) e maiores no ponto 4, o qual 

verifica o baixo índice de autodepuração do rio. A cor preconiza a diluição dos resíduos sólidos 

e se deve diferenciar entre cor aparente cuja coloração é após o processo de centrifugação e a 

cor verdadeira que foi utilizada neste estudo (ESTEVES, 1998). 

A condutividade teve os maiores valores no ponto 4 no mês de julho e agosto, com 320,8 

e 291,1 respectivamente, informando a transição dos elétrons livres no corpo hídrico. Já a 

turbidez cogita, de acordo com Von Sperling (1998), representa as partículas sólidas em 

suspensão conferindo uma passagem turva à mesma. Nos meses de maio, junho e julho o valor 

da turbidez foi baixo, mas quando verificado o mês de agosto o valor foi de 10,1 no ponto 1.  

Os cloretos tiveram maiores valores em julho no ponto 1 e agosto no ponto 1, com 40 

mgL-1; estão presentes em todos ecossistemas aquáticos como íon [Cl-], o mesmo também é 

influenciado na condutividade. A sua presença depende da dissolução de rochas calcárias, 

também por descarga de esgoto doméstico. 

A dureza de cálcio teve maior valor no ponto 4 em maio com 110 mgL-1 e a dureza total 

o ponto 3 em junho corresponde justamente composição indireta da água em produzir espumas 

além de incrustações nas tubulações hidráulicas (VON SPERLING, 1998).  

A alcalinidade é causada pela presença de bicarbonatos, hidróxidos e carbonatos. Deste 

modo, os maiores valores foram no ponto 4, 86 mgL-1 em junho no e 100 mgL-1 no ponto 4 em 

agosto.  

A acidez carbônica se manifestou nos meses de maio, junho, e agosto, a qual 

corresponde com valor máximo no ponto 4 em julho 78 mgL-1; sendo a capacidade da água em 

resistir a mudança de pH. 

Por fim, os coliformes termotolerantes apresentou no ponto 4, resultado de >2400 NMP 

sendo o maior valor. Este último parâmetro atesta a presença de fezes humanas.   

Convém salientar que o crescimento desordenado juntamente com o aumento do 

consumo hídrico para o abastecimento agrícola, uso industrial e doméstico comprometeu 

ainda mais a gestão municipal em níveis alarmantes, imbuídos muitas vezes por 
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contaminantes, metais pesados e diversos poluentes que degrada o meio ambiente (RUBILAR 

et al, 2013).  

Mas também, observa-se que a sua extensão e a nascente do rio Cuiá é desprotegida, 

contraponto o próprio Código Florestal que dispõe uma largura mínima de 50 metros de APP, 

além do cercamento com fiscalização e monitoramento das suas águas. Também, o 

lançamento, muitas vezes, de esgoto clandestino diretamente no rio compromete ainda mais 

a sua recuperação, além dos resíduos sólidos depositados inadequadamente no rio. O rio Cuiá 

possui uma estação de tratamento de efluentes sendo efetivamente lançada diretamente no 

rio, sendo que pela AESA (2012) o rio é enquadrado em dois trechos: Classe 1 e Classe 2. 

 

CONCLUSÕES 

Portanto, os resultados apresentados demonstraram a necessidade de mais estudos 

espaço-temporal para assim poder comparar os resultados em condições climáticas diferentes 

(seco e chuvoso).  

 É importante a continuação do processo de monitoramento da qualidade da água do rio 

Cuiá, para corresponder ao enquadramento impetrado pela AESA (2012), com Classe 1 no 

ponto 1 e Classe 2 nos pontos 2, 3 e 4. 

Com isso, os valores de pH; cor; coliformes termotolerantes estão fora dos padrões do 

seu enquadramento de acordo com os meses analisados, excetuando-se os cloretos.  
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RESUMO: Poluentes atmosféricos são principalmente provenientes da queima de 

combustíveis fósseis e da atividade industrial, sendo responsáveis por muitos efeitos negativos 

a saúde humana. Particularmente, neste trabalho foi avaliada a qualidade do ar no Município de 

São Gonçalo do Amarante, Estado do Ceará, o qual possui cerca de 47% de seu território na 

área do Complexo Industrial do Pecém. Experimentalmente foram realizadas coletas do 

material particulado total (PTS), NO2, SO2, O3 usando amostradores de grande volume para o 

PTS e de pequeno volume para o SO2 e NO2. O O3 foi determinado por absorção no ultravioleta. 

Os resultados mostraram níveis de PTS (24 h) entre 32,6 e 75,3 µg/m3 e de ozônio (1 h) entre 

63,8 e 165,6 µg/m3. As concentrações de SO2 e NO2, por sua vez, apresentaram-se muito abaixo 

dos valores estabelecidos pela resolução CONAMA 03/90. Em geral, os valores obtidos 

mostraram que a qualidade do ar na área estudada pode ser considerada boa para os parâmetros 

ambientais analisados.  

Palavras–chave: área industrial, legislação, poluição atmosférica 

 

AIR QUALITY IN SÃO GONÇALO DO AMARANTE CITY ABOUT INFLUENCE OF 

INDUSTRIAL COMPLEX OF PECÉM-CE 
 

ABSTRACT: Air pollutants when present in the atmosphere has negative effects on human 

health, causing diseases such as asthma, cancer, allergies, etc. The city of São Gonçalo do 

Amarante is situated in the metropolitan area of Fortaleza and has in its territory 47% of the 

area of Industrial Complex of Pecém (CIP). In this context, this study aims to evaluate the air 

quality in São Gonçalo do Amarante, Ceará state, from the parameters of particulate matter 

(TSP), NO2, SO2, O3. The analysis of the particulate materials was carried out on a high volume 

sampler and for SO2 and NO2 was used a small volume sampler. Ozone (O3) was determined 

by ultraviolet absorption (254 nm). The results showed TSP levels (24 h) between 32.6 and 

75.3 µg/m3 and ozone (1 h) between 63.8 and 165.6 µg/m3. SO2 and NO2 concentrations 

showed very below the values established by brazilian legislation for these atmospheric 

pollutants (CONAMA resolution 03/90). In general, the values obtained show that the quality 

of air in this area studied can be considered good for all environmental parameters analyzed. 

KEYWORDS: atmospheric pollution, industrial area, legislation 
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INTRODUÇÃO 

A qualidade do ar em áreas urbanas está fortemente relacionada a uma interação complexa 

de diversos fatores, os quais incluem os parâmetros meteorológicos, o clima, as condições 

sociais de demanda de bens e consumo e principalmente de fontes antropogênicas de emissões 

(BAGIEŃSKI, 2015).  

Vários estudos demonstram que os poluentes atmosféricos geram sérios problemas à 

saúde humana, como: decréscimo da função pulmonar, alterações no sistema imunológico, 

danos ao trato respiratório, desde irritações até câncer, asma, bronquites e alergias, além de 

provocar mortes intrauterina e neonatal (SILVA et al., 2014; CARVALHO, 2015).  

Muitos países enfrentam problemas relacionados à poluição industrial causada por 

substâncias orgânicas (VOCs, BTEX, PAHs, aldeídos e cetonas, etc), SO2, NOx, material 

particulado, entre outros (DASSONVILLE et al., 2014, LIU et al., 2015). 

Segundo Rama Krisnha et al. (2005), a deterioração do ar em áres urbanas é ainda mais 

rápida em função da rápida industrialização e do crescimento do tráfego veicular, 

principalmente veiculos pesados a Diesel, que emitem quantidades expressivas de gases e 

aerossóis. Indústrias ligadas a geração de eletricidade, gás natural, óleo cru e petroquímica, 

carvão, fundamentais ao desenvolvimento da sociedade, são, por outro lado, fortemente 

associadas a impactos bastante negativos sobre o meio ambiente, principalmente aqueles 

ligados aumento do aquecimento global e formação do ozônio troposférico (MOLINA et al. 

2007, VEGA et al., 2011).  

No Brasil, a legislação vigente (CONAMA, 1990) estabeleceu os padrões nacionais de 

qualidade de ar, dividindo-os em padrões primários (que afetam a saúde da população) e 

secundários (que exercem efeito sobre a população, fauna e flora), os quais são representados 

pelos parâmetros de: partículas totais em suspensão (PTS), partículas inaláveis (MP10), 

fumaça, SO2, NO2, CO e O3. O material particulado (PTS e MP10) podem causar sérios 

problemas ao meio ambiente e saúde humana pelo seu longo tempo de permanência na 

atmosfera e pela capacidade alta de adsorção de orgânicos e metais (Ni, Pb, Cr, Fe, Mn, etc) 

em sua superfície (ZENG, 2016).   

Particularmente, o município de São Gonçalo do Amarante possui em seu território cerca 

de 47% da área do Complexo Industrial do Pecém (CIP), o qual foi projetado tecnicamente 

para abrigar um conjunto de indústrias do tipo: siderúrgica, termelétrica, cimenteiras, entre 

outras, compreendendo uma área de 13.000 ha. Essas indústrias utilizam diversas matrizes 
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energéticas e processos de combustão que deverão emitir gases e partículas na bacia área 

local. Em tempo, a cidade de São Gonçalo do Amarante e seus distritos se destacam por sua 

atividade turística decorrente da gastronomia típica, praias e dunas existentes na região.  

O Complexo Industrial do Pecém (CIP) juntamente com o Complexo Portuário do Pecém 

(CPP) formam o Complexo Industrial e Portuário do Pecém (CIPP). O CPP foi inaugurado em 

2002 e no CIP encontra-se em operação indústrias de produção de cimento, produção de 

concreto e duas termoelétricas. Neste contexto, o presente estudo tem como objetivo avaliar a 

qualidade do ar no município de São Gonçalo do Amarante, Estado do Ceará, para os 

parâmetros de partículas totais em suspensão (PTS), SO2, NO2 e O3, referenciando-os aos 

limites estabelecidos pela legislação vigente. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

As amostragens foram realizadas segundo a legislação brasileira vigente tomando como 

diretriz a Resolução CONAMA 003/1990. O monitoramento foi executado em um período de 

três meses, entre outubro e dezembro de 2015. As coletas, (15) quinze em sua totalidade, 

apresentaram duração de 24 horas com frequência de seis dias entre elas. Dessa forma o dia de 

coleta varia obrigatoriamente a cada semana, contemplando todos os dias, tornando as 

amostragens mais representativas (EPA, 1987). Os equipamentos foram dispostos considerando 

as recomendações das distâncias mínima e máxima entre cada um deles, de forma a evitar 

interferências entre os mesmos (LIMA, 2015). A coleta dos parâmetros meteorológicos de 

temperatura, umidade relativa, precipitação, pressão, velocidade e direção do vento foram 

realizadas simultaneamente utilizando estação meteorológica da marca Instrutemp modelo 

ITWH1080.  

Para coleta dos materiais particulados tipo PTS foi utilizado um amostrador de grande 

volume (Hivol HVS 3000) da Ecotech. Foram usados filtros de fibra de vidro da marca Sartorius 

Stedim com dimensões de 203 mm de largura e 254 mm de comprimento e 52 g/m² de 

gramatura para a retenção das partículas. Para análise de dois gases inorgânicos: SO2 e NO2 

utilizou-se um amostrador de pequeno volume (Trigás) da empresa Energética. Os gases foram 

analisados conforme metodologias padronizadas, considerando a Resolução CONAMA 

003/1990. O SO2 foi determinado segundo o método da pararrosanilina de acordo com US-EPA 

EQS-0775-002/1975 (EPA, 1975) e NBR 9546/1986 (ABNT, 1986) e o NO2 foi determinado 

com base no método do arsenito de sódio conforme US-EPA – N° EQN-1277-026 (EPA, 1977). 
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Para a determinação de O3 foi utilizado um analisador de Ozônio Modelo 202 da 2B 

Technologies.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A temperatura média diária durante o monitoramento apresentou baixa amplitude, 

variando entre 28 e 29 °C (média de 29 °C) durante o período de amostragem. 

Diferentemente, as variações diárias foram elevadas, podendo atingir diferenças de até 10 °C 

quando comparamos aos períodos da madrugada e da tarde. A umidade relativa registrada 

variou entre 67% e 80%, sendo observado um incremento nas últimas coletas. O período 

estudado foi caracterizado ainda pela ausência de chuvas (precipitação pluviométrica nula).  

A análise das rosas dos ventos no período estudado mostra uma maior frequência dos ventos 

nos setores leste e sudeste, havendo também predominância na direção sul nos meses de 

outubro, novembro e dezembro, totalizando 66 % dos ventos nos meses de outubro e 

novembro e 68% dos ventos no mês de dezembro. Tal característica reflete o perfil do 

comportamento das massas de ar no litoral cearense, onde predominam os ventos de 

nordeste, sudeste e, sobretudo, leste, tal como foi verificado nos estudos de Lima (2015), 

Azevedo (2014), Leite e Frota (2010) e Silva et al. (2010).  

Na Figura 1 observa-se que a as concentrações de material particulado (PTS) amostrado 

(média de 48,8 µg/m³) não excederam em nenhuma coleta os valores diários de padrão 

primário (240 μg/m3) e de padrão secundário (150 μg/m3) estabelecidos pela Resolução 

CONAMA 03/90. Segundo LIMA (2015) a frequência dos ventos mais intensos em Fortaleza/CE 

no mês de outubro de 2014 foi (faixa de 5,7 m/s a 8,8 m/s), correspondente à temporada dos 

ventos mais intensos no estado (FUNCEME, 2014), pode ter favorecido a dispersão dos PTS, 

refletindo no declínio das concentrações dos mesmos. Este autor detectou níveis de PTS entre 

60 e 90 µg.m-3 (média de 81,7 µg.m-3) no mesmo mês no ano de 2014, os quais são bem 

superiores aos observados neste estudo. 
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Figura 1. Concentrações médias de PTS (24 h) observadas durante o período de outubro a 

dezembro de 2015 na área em estudo no município de São Gonçalo do Amarante. 
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Particularmente, todas as coletas apresentaram concentrações de PTS menores que os 

valores definidos pela Resolução CONAMA 03/90 para padrão primário e secundário. Os 

resultados indicam que a qualidade do ar na área de estudo é boa, apesar da proximidade da 

estação de coleta à rodovia CE 085 que possui intensa circulação de veículos automotores, e 

que se constitui na principal via de acesso às praias do litoral oeste de estado do Ceará.  

Na Tabela 1 observa-se que as concentrações encontradas foram superiores as 

observadas nos estudos anteriores disponibilizados pela SEMACE (Superintendência do Meio 

Ambiente do Estado do Ceará) para os anos de 2011 a 2014 na área em estudo, considerando 

o provável impacto das emissões poluentes provenientes do Complexo Industrial do Pecém. 

Em geral os valores encontrados de particulados podem estar associados às alterações das 

condições climáticas e aumento das edificações na área, bem como as obras de duplicação e 

recapeamento na entrada da cidade no período do estudo.  

Tabela 1. Concentrações médias anuais de PTS (µg.m-3) no município de São Gonçalo do 

Amarante disponibilizadas pela SEMACE e a observada nesta pesquisa (trimestral). 

  
SEMACE  

2011 

SEMACE   

2012 

SEMACE   

2013 

SEMACE 

2014 

Este estudo 

2015 

PTS (µg.m-3) 28 34 36 31 48,8 

 

Com relação aos gases inorgânicos SO2 e NO2 os valores encontrados permaneceram 

bem abaixo dos limites estabelecidos pela Resolução CONAMA 03/90 para padrão primário e 
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secundário e aos valores estabelecidos pela EPA, Comunidade Europeia e CETESB. Os dados 

mostram um aumento das concentrações de SO2 nos anos de 2011 a 2014; os quais coincidem 

com o período de início dos testes pré-operacionais da Energia Pecém, termelétrica que utiliza 

como matriz energética o carvão mineral e também com as obras de duplicação e 

repavimentação da CE 085.  

Particularmente neste estudo os resultados encontrados no período de monitoramento 

foram considerados ainda menores que os relatados pela SEMACE, indicando que a qualidade 

do ar na área de estudo é boa para o parâmetro de SO2 e NO2. As coletas de NO2, assim como 

os outros poluentes, foi medido em 24 horas, sendo os valores de referência estabelecidos 

em legislação consideram medidas de 1 hora ou anual, inviabilizando a comparação dos 

resultados com a legislação. Porém, vale salientar que em todas as quinze coletas foram 

encontradas concentrações abaixo do limite de detecção.  A análise comparativa dos dados 

do auto-monitoramento ambiental disponibilizado pela SEMACE com esta pesquisa está 

apresentada na Tabela 2.  

 

Tabela 2 - Concentrações médias anuais de SO2 e NO2 (µg.m-3) no Município de São 

Gonçalo do Amarante disponibilizadas pela SEMACE e as observadas nesta pesquisa 

(trimestral). 

  
SEMACE  

2011 

SEMACE   

2012 

SEMACE   

2013 

SEMACE   

2014 
Este estudo 2015 

SO2 (µg.m-3) 3,0 6,0 13 26 2,83 

NO2 (µg.m-3) 37 11 28 32 < 9 (LMD)a 

aLMD = Limite mínimo de detecção. 

 

Para o ozônio em 1 h concentração média de encontrada foi de 94,3 µg.m-3 com valores 

mínimos de 68,3 µg.m-3 e máximo de 165,6 µg.m-3. A Resolução CONAMA 03/90 estabelece 

uma concentração máxima para 1 h de 160 µg.m-3, assim observou-se que na terceira coleta 

este limite foi ultrapassado, o que é preocupante. Nas demais coletas os valores 

permaneceram dentre dos limites aceitáveis para este poluente atmosférico. Em geral para o 

O3 (1 h) a qualidade do ar permaneceu boa na quase totalidade do monitoramento realizado.  

A Figura 2, por sua vez, apresenta a comparação entre os valores encontrados e os 

padrões internacionais (mais restritivos) referenciados pela US EPA e pela OMS. 
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Figura 2. Concentrações horárias de O3 (1 h) observadas durante o período de outubro a 

dezembro de 2015 na área em estudo no município de São Gonçalo do Amarante. 
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CONCLUSÕES 

Em geral foi observado que a concentração dos poluentes se manteve dentro dos limites 

estabelecidos pelas resoluções CETESB (2013), EPA (2012), EC (2015) E WHO (2005) em 

praticamente todo o período amostrado. Os parâmetros meteorológicos como temperatura e 

umidade relativa do ar tem influência direta nas concentrações de ozônio encontradas no 

período analisado.  

As concentrações SO2 e NO2 ficaram muito abaixo dos valores de referência apresentados 

pela resolução CONAMA 03/90 utilizado para comparação. Não foi verificada relação das 

concentrações dos gases analisados com os dias da semana coletados, o que pode demonstrar a 

influência do tempo de permanência de cada composto na atmosfera. A implantação de um 

Complexo Industrial no município de São Gonçalo do Amarante torna imprescindível o 

monitoramento da qualidade do ar na área de influência do projeto, a compreensão da dispersão 

dos poluentes atmosféricos e de ações de controle de emissões. 
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RESUMO: Esse trabalho trata do estudo da variação morfológica das praias da Barreira do 

Inferno e Cotovelo (município de Parnamirim/RN), localizadas aproximadamente 5 km ao sul 

da cidade de Natal e que são caracterizadas geológica e geomorfologicamente pela presença de 

importantes relevo de falésias formadas pelos sedimentos areno-argilosos da Formação 

Barreiras, couraças ferruginosas, recifes de arenitos, sedimentos siliciclásticos de duna e de 

praia. Para a execução desse estudo foi realizado um monitoramento topográfico mensal 

durante os noves meses de setembro de 2015 a abril de 2016, com de amostragem de sedimentos 

e levantamento de variáveis oceanográficas (ondas e correntes de deriva litorânea). Tal 

metodologia permitiu gerar perfis de praia, que possibilitou entender o comportamento das 

variações morfológicas, decorrentes dos fenômenos erosionais e deposicionais que atuam nas 

referidas praias e como as variáveis oceanográficas e climatológicas modificam essa dinâmica 

costeira. A praia da Barreira do Inferno é caracterizada por ser uma praia aberta, com dinâmica 

costeira mais intensa, sem muitos obstáculos, predominou erosão com volume de 363,80 m3/m. 

Por sua vez, a praia de Cotovelo-RN, protegida a sul por pontais de crostas ferruginosas, 

predominou deposição com volume de 570,88 m3/m. 

 

Palavras–chave: monitoramento, perfil de praia, morfodinâmica 

 

QUANTIFICATION EROSION AND SEDIMENTATION OF HELL 

BEACHES BARRIER AND ELBOW, SOUTH COAST OF NATAL / RN 
 

ABSTRACT: This work deals with the study of morphological variation of the Barreira do 

Inferno beaches and Cotovelo (municipality of Parnamirim / RN), located approximately 5 km 

south of Natal and which are characterized geological and geomorphologically by important 

relief cliffs formed by sandy-clay sediments of the Barreiras Formation, ferruginous 

breastplates, sandstones reefs, siliciclastic sediments dune and beach. For the execution of this 

study was a monthly topographic monitoring during the nine months to September 2015 to 

April 2016, with sampling of sediment and lifting oceanographic variables (waves and currents 

of longshore drift). This methodology allowed generate beach profiles, which made it possible 

to understand the behavior of morphological variations, resulting from erosional phenomena 

and depositional operating in these beaches and as oceanographic and climatological variables 

change this coastal dynamics. The Barreira do Inferno beach is characterized by being an open 

beach, with more intense coastal dynamics without many obstacles, erosion prevailed with 

volume of 363.80 m3 / m. In turn, the Cotovelo beach, protected on the south by spits of 

ferruginous crusts, predominated deposition volume of 570.88 m3 / m. 

 

KEYWORDS: monitoring, beach profile, morphodynamics 
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INTRODUÇÃO 

As zonas costeiras são ambientes instáveis às variações ambientais, influenciados tanto 

por processos naturais, dentre eles o vento, chuvas, as ondas, as correntes e as marés, como 

também por intervenções antrópicas, capazes de modelar o relevo, devido a vulnerabilidade 

dos sedimentos inconsolidados característicos deste ambiente.  

O trecho costeiro possui falésias compostas por sedimentos da Formação Barreiras, 

além de recifes, dunas e praias que sofrem continuamente a ação dos ventos, das ondas, das 

correntes de deriva litorânea e das marés, que são erodidos, e consequentemente, 

comprometem o equilíbrio natural das praias estudadas modificando totalmente o espaço 

geográfico. 

A complexidade da morfologia de uma praia é justificada de acordo com Swales (2002) 

pelas variações espaciais e temporais na energia de ondas, no suprimento de sedimentos, no 

tamanho e composições destes, e na ocorrência de características estruturas naturais, como 

recife, e construídas, como quebra-mares, que influenciam localmente a magnitude e direção 

do transporte de sedimentos. 

Esta pesquisa é constituída por um monitoramento topográfico mensal através de perfis 

de praia e levantamento de dados oceanográficos (ondas e correntes) nas praias da Barreira 

do Inferno e Cotovelo, compreendendo o trecho costeiro a sul da cidade de Natal, no 

município de Parnamirim-RN, cujo objetivo principal é estudar e compreender e quantificar 

os fenômenos deposicionais e erosionais, bem como as consequentes variações morfológicas, 

nas referidas praias. 

Localização e caracterização das áreas em estudo 

As praias estudadas fazem parte da zona costeira a sul da cidade de Natal no município 

de Parnamirim, inseridas na Zona Metropolitana de Natal, cujo acesso é realizado através da 

RN-063. O trecho costeiro estudado apresenta uma extensão aproximada de 4 km e 

contempla as praias da Barreira do Inferno e Cotovelo (Figura 1). 

As praias de interesse para estudo são, geologicamente, constituídas segundo Araújo 

(2004) por sedimentos arenosos argilosos com níveis conglomerático e crostas ferruginosas 

da Formação Barreiras e que ocorrem ao longo da zona costeira do Rio Grande do Norte, além 

de arenitos de praia, de sedimentos recentes de dunas e praia. 
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Figura 1: Mapa de localização do trecho litorâneo em estudo, especificamente, as Praias de Barreira 

do Inferno e Cotovelo-RN. Adaptado da CPRM, 2006. 

 

A composição, a estrutura e a gênese dos sedimentos da Formação Barreiras têm sido 

estudadas por Alheiros e Lima Filho (1991), Araújo (2004), Araújo et al. (2006), ao longa da 

zona costeira, principalmente no Nordeste do Brasil. Segundo Araújo (2004) o litoral oriental 

potiguar é constituído por sedimentos siliciclásticos terciários da Formação Barreiras, os 

arenitos de praia, os sedimentos de praia e dunas. 

A faixa sedimentar litorânea segundo Prates et al. (1981) abrange os campos de Dunas 

sobrepostas aos Tabuleiros Costeiros, as planícies marinhas e fluviomarinhas quaternárias. A 

área em estudo é constituída por falésias da Formação Barreiras com mais 20 metros de 

altura, dunas fixas e recentes, recifes e praias.  

Segundo Cosmo e Costa Neto (2015) ao longo da faixa costeira entre a praia da Barreira 

do Inferno e Cotovelo é gerada uma corrente de deriva litorânea que durante quase todo o 

ano transporta sedimentos no sentido longitudinal de sul para norte, a qual é formada pela 

ação das ondas. Essas ondas, segundo Ferreira Jr (2005) são geradas predominantemente 

pelos ventos alísios de sudeste, além de ventos de E e NE, confirmado por dados da estação 

Metar-SBNT do CPTEC/INPE (2016). Portanto, Ferreira Jr (2005) define ondas, 
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predominantemente, de direção E e SE alturas médias entre 1 e 1,5 m e períodos de 5 a 7 

segundos, ao longo do ano. 

Os levantamentos de perfis praiais segundo Swales (2002) são geralmente usados para 

determinar em níveis quantitativos as mudanças na morfologia da praia, e 

consequentemente, utilizados para validar modelos de previsão de sedimentos quanto ao seu 

transporte, como também, para possíveis mudanças no estado da praia. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Inicialmente foi realizada uma revisão bibliográfica sobre a geologia, geomorfologia, 

oceanografia e morfodinâmica do litoral oriental potiguar, especificamente no trecho entre 

as praias de Barreira do Inferno e Cotovelo-RN. 

Posteriormente, foi realizado um monitoramento topográfico mensal a partir de um perfil 

de praia perpendiculares a face de praia, compreendendo os ambientes de pós-praia, estirâncio 

e antepraia, durante o período de setembro de 2015 a abril de 2016, totalizando oito meses de 

estudo. Foram monumentados marcos de concreto na base das falésias de cada praia estudada, 

os quais representam o início de cada perfil (ponto zero), com cota arbitrária. Foram coletadas 

as coordenadas UTM de cada marco utilizando o sistema GPS, a partir do datum WGS 84. O 

monitoramento topográfico foi realizado durante a baixa-mar da maré de sizígia de lua cheia 

conforme Birkemeier (1981) apud Costa Neto (2009) que utiliza nível topográfico, régua e 

trena. Paralelamente foram levantados dados de ondas (altura, período, número de 

arrebentações e ângulo com a praia) e correntes (velocidade e sentido). Também foram 

coletados dados da inclinação do estirâncio. 

Os dados de campo foram tabulados em planilhas que em seguida serviram para gerar 

perfis topográficos mensais. Posteriormente, esses dados foram utilizados para calcular os 

volumes de material depositado e erodido ao longo dos perfis em uma faixa de 1 metro de 

largura, permitindo a quantificação dos volumes em m3/m. Os volumes foram calculados 

utilizando software específico, a partir da subtração do volume do mês posterior pelo anterior, 

de forma que a deposição apresenta sinal positivo e a erosão sinal negativo. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As praias da Barreira do Inferno e Cotovelo apresentam diferentes característica 

morfológicas, e de uso e ocupação. A praia de Barreira do Inferno está sob a proteção do 

Centro de Lançamento de Foguetes da Barreira do Inferno, portanto, sem intervenção 
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antrópica, mostrando um perfil com pós-praia limitado por uma falésia, estirâncio e antepraia 

bem definido, além de berma (Figura 2).  

 

 

Figura 2. Perfis de topográficos da praia da Barreira do Inferno (Parnamirim-RN) no período 

de setembro de 2015 a abril de 2016. IFRN, 2016. 

 

Quanto à morfologia, as poucas variações mensais nas falésias foram devido a 

desmoronamentos, seja por gravidade ou por pluviosidade, assim como resultou também no 

encurtamento da pós-praia. Em relação à berma, as altas inclinações da sua face voltada pro 

mar e o seu avanço em direção ao pós-praia foram resultante da ação das ondas nas marés  

preamar que modificam constantemente a sua forma, principalmente nos meses de 

novembro/2015 a abril/2016. Referente ao estirâncio, as alterações mensais ocorreram de 

acordo com o regime de onda mais calmo provocando sedimentação, enquanto nos meses de 

ondas de maior altura e maior energia ocorreu erosão, consequentemente influenciando na 

morfologia da praia e variando os volumes de sedimentos depositados e erodidos. Na 

antepraia, as modificações mensais ocorreram pela energia das ondas e marés, capaz de 

erodir e transportar os sedimentos, assim como depositá-los na zona do estirâncio. 

Por sua vez, a praia de Cotovelo constitui um importante ponto de lazer com hotéis, 

bares e barracas, sendo limitada por uma falésia com blocos e matacões de crosta ferruginosa, 

além do estirâncio e antepraia bem definidos. 
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Quanto à morfologia, a zona do estirâncio na praia de Cotovelo apresenta pouca 

variação morfológica, caracterizando-se por um perfil suave e regular. Entretanto percebe-se 

que entre os meses de setembro a dezembro/2015 ocorreu uma erosão mês a mês, e que a 

partir de janeiro até abril predomina deposição (Figura 3). Na antepraia, as modificações 

mensais ocorreram pela energia das ondas e marés, porém a proteção das crostas 

ferruginosas que ocorrem a sul do perfil reduz a energia das ondas e incrementa o processo 

deposicional. 

O cálculo dos volumes depositados (+) e erodidos (-) nas duas praias durante os oito 

meses de monitoramento e tomando como referência setembro/2015 mostraram os valores 

que estão apresentados nas Tabelas 1 e 2. 

A tabela 1 apresenta os volumes de sedimentos depositados e erodidos na praia da 

Barreira do Inferno-RN e que serão utilizados nas considerações a seguir. A deposição ocorreu 

nos meses de outubro/2015 e janeiro/2016, enquanto a erosão predominou ao longo do 

período estudado, sendo registrada nos meses de novembro e dezembro/2015, fevereiro a 

abril/2016. 

 

 

Figura 3. Perfis de topográficos na praia de Cotovelo (Parnamirim-RN) no período de setembro 

de 2015 a abril de 2016. IFRN, 2016. 
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Tabela 1. Volumes de sedimentos depositados e erodidos (m3/m) no período de setembro de 

2015 a abril de 2016 na praia de Barreira do Inferno-RN. IFRN, 2016 

MESES 
VOLUME 

TOTAL 
DEPOSIÇÃO (+) EROSÃO (-) 

set/15 1.166,58 0,00 0,00 

out/15 1.293,01 126,43 0,00 

nov/15 1.284,79 0,00 - 8,22 

dez/15 873,64 0,00 - 411,15 

jan/16 1.028,49 154,86 0,00 

fev/16 1.024,92 0,00 - 3,58 

mar/16 980,40 0,00 - 44,52 

abr/16 802,78 0,00 - 177,61 

TOTAL - 363,80 281,29 - 645,08 

 

Os maiores volumes de deposição e erosão foram registrados nos meses janeiro/2016 e 

dezembro/2015, respectivamente. O volume total depositado e o erodido foram de 281,29 e 

645,08 m3/m. Durante os meses de monitoramento ocorreu predominância de erosão com 

um volume de material na ordem de 363,80 m3/m. 

As ondas na praia da Barreira do Inferno apresentam altura significativa média de 0,76 

m e período de 8,6 s. A corrente de deriva litorânea apresenta velocidade máxima de 20 m/s 

no sentido NW, porem nos meses de novembro/2015 e fevereiro e março/2016 apresentou-

se nula. 

A tabela 2 apresenta os volumes de sedimentos depositados e erodidos na praia de 

Cotovelo-RN e que serão utilizados nas considerações a seguir. Portanto, ocorre deposição 

nos meses de outubro e dezembro/2015, bem como janeiro e março/2016, enquanto a erosão 

ocorre em novembro/2015 e fevereiro e abril/2016. 

Os maiores valores depositados e erodidos ocorreram em outubro/2015 e 

novembro/2015, respectivamente. O volume total depositado e o erodido foram de 922,34 e 

351,46 m3/m. Durante os meses de monitoramento ocorreu predominância de deposição com 

um volume de material na ordem de 570,88 m3/m. 
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Tabela 2. Volumes de sedimentos depositados e erodidos (m3/m) no período de setembro de 

2015 a abril de 2016 na praia de Cotovelo-RN. IFRN, 2016. 

MESES 
VOLUME 

TOTAL 
DEPOSIÇÃO (+) EROSÃO (-) 

set/15 964,33 0,00 0,00 

out/15 1.293,87 329,54 0,00 

nov/15 1.070,69 0,00 - 223,18 

dez/15 1.222,34 151,65 0,00 

jan/16 1.362,90 140,56 0,00 

fev/16 1.274,42 0,00 - 88,48 

mar/16 1.575,01 300,59 0,00 

abr/16 1.535,21 0,00 - 39,80 

TOTAL 570,88 922,34 - 351,46 

 

Na praia de Cotovelo as ondas apresentam altura significativa média de 0,75 m e período 

de 8,5 s. A corrente de deriva litorânea apresenta velocidade máxima de 14 m/s, porem nos 

meses de novembro/2015, fevereiro e março/2016 apresentou-se nula. 

 

 

CONCLUSÕES 

Ao longo dos oito meses de monitoramento topográfico das praias da Barreira do 

Inferno e Cotovelo foi possível acompanhar às variações do relevo. A praia de Barreira do 

Inferno-RN é caracterizada por ser uma praia aberta, e consequentemente, a dinâmica 

costeira é mais intensa, sem muitos obstáculos, que refletiu na predominância de um volume 

sedimentar negativo (erosão), influenciado por fatores hidrodinâmicos com velocidade de 

correntes variando de 0 a 0,20 m/s. Enquanto que a praia de Cotovelo-RN, por ser protegida 

a sul por pontais de crostas ferruginosas, refletiu numa predominância de volume sedimentar 

positivo (deposição), com velocidade de corrente variando de 0 a 0,14 m/s. 

Tal estudo permitiu contribuir na geração de um banco de dados que subsidiará os 

estudos de planejamento e gestão ambiental em zonas costeiras, porém torna-se necessário 

a continuidade do projeto para um melhor entendimento da morfodinâmica nas praias 

estudadas. 
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RESUMO: Este trabalho apresenta resultados de um projeto aplicado pelo grupo de atividades 

pedagógicas. O mesmo teve como objetivo procurar formas inovadoras de utilizar materiais 

alternativos para armazenar a água gerada pelos aparelhos de ar condicionado que antes era 

totalmente desperdiçada na escola em algo útil dentro do próprio âmbito escolar. O projeto foi 

desenvolvido com a ajuda alguns estudantes de Ensino Médio, na escola Estadual. Esse projeto 

foi estruturado em alguns passos antes de sua aplicação; ao início foram feitas medições da 

escolar em termos de estrutura para a instalação dos canos, logo após a canalização dessa água 

foi analisado seus parâmetros físico-químico para se observar se a mesma agua poderia ser 

utilizada com os fins desejados. Trata-se de um trabalho experimental onde foi implantado um 

modelo teórico de encanação para essa agua gerada nos aparelhos de ar condicionado. Os dados 

físico-químicos foram obtidos através de uma coleta de acordo com os padrões exigidos e a 

partir desses números podemos construir uma tabela com todos só dados analisados da agua 

utilizada. Conclui-se que essa água retirada dos aparelhos de ar condicionado teria boas 

propriedades e que a mesma poderia sim ser utilizada para os fins necessários como, irrigação, 

descarga e limpeza da escolar. Levando com o passar do tempo com que a escola venha a partir 

dessa iniciativa gerar uma conscientização dos alunos com relação ao meio ambiente, e até 

mesmo por consequência gerar uma economia financeira para a conta de água.  
Palavras–chave: CONSCIENTIZAÇÃO, QUÍMICA, REUTILIZAÇÃO, SENSIBILIZAÇÃO, 

SUSTENTABILIDADE 

 

CHEMISTRY OF WATER AND CTSA: REUSING WATER AIR CONDITIONING 

APPARATUS FOR LEARNING SUSTAINABLE. 
 

ABSTRACT: This paper presents results of a project implemented by an educational activities 

group called. The objective of the project was to search for innovative ways of using 

alternative materials for storing water generated by industrial machines, which were 

otherwise completely wasted, into something useful for the school. The project was 

developed with the help of some high school students in the state school. This project was 

divided into a few steps before application; First, measurements were taken to find the 

structure in the school for the installation of pipes. Immediately after this, water was analyzed 

using physic-chemical parameters to be noted that the same water can be used for the desired 

purposes. This is an experimental study where a theoretical model of tubing for the water 

generated in the air conditioners was implemented. The physicochemical data was obtained 

through a collection according to the required standards, and from these figures we can build 
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a table with all data analyzed only according to the water used. In conclusion, it was found 

that this removal of water from air conditioners had good properties and that it could be used 

for productive purposes for the school such as irrigation, discharge and school cleaning. 

Overtime, this could lead to benefits for the school including increased student awareness 

about the environment, and financial savings on the water bill. 

KEYWORDS: AWARENESS, CHEMISTRY, REUTILIZATION, SENSITIZE, SUSTAINABILITY 

 

INTRODUÇÃO 

 É sabido que no nosso país dispomos de grandes reservas naturais de água cristalina, 

mas o que vem se observando é que nosso planeta vem passando por várias alterações 

climáticas, oriundas do aquecimento global. Portanto, a reutilização da água é um assunto 

importante e de tamanha importância para o Brasil, em especial a região nordeste, castigada por 

vários períodos de estiagem.  

De uma maneira geral, observa-se que existe um desperdício de água com relação aos 

aparelhos de ar-condicionado, despertando um interesse, por parte de diversas comunidades 

escolares, na reutilização dessa água. Em geral, observa-se que a população, no caso na escola, 

não busca soluções de reaproveitamento  

 Esse trabalho foi desenvolvido motivado pela observação do desperdício de água 

proveniente dos condensadores dos aparelhos de ar-condicionado em uma escola EEFM 

TENENTE MÁRIO LIMA, localizado no município de Maracanaú, região metropolitana de 

Fortaleza, Ceará. O início do projeto foi composto por uma parte de medição das estruturas 

da escola onde seria implantado o sistema de captação de água liberada pelos aparelhos para 

uma cisterna. A partir dessa captação essa água seria utilizada para a limpeza, irrigação e 

preenchimento da descarga do banheiro da escola.   

 Diante do trabalho em parceria do PIBID, Programa Institucional de Bolsas de Iniciação 

à Docência e a escola podemos observar o quanto essa parceria com projetos de iniciação 

cientifica, aulas expositivas e de práticas de laboratório pode gerar frutos produtivos para o 

futuro social em comum com o aprendizado dos alunos. O seguinte projeto associou o 

conhecimento químico com as práticas feitas na água para análise se a mesma poderia ser 

utilizada para a limpeza e com a estruturação para capacitação para uma melhoria do 

processo de ensino e aprendizagem na instituição, a reutilização de água para se evitar o 

desperdício e gerar futuramente uma economia econômica para a escola.  

 Antes de se aplicar essas ações, é indispensável que haja uma análise química da água 

que é gerada pelos aparelhos de ar condicionado para se entender se a mesma pode ser 
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utilizada para as atividades desejadas. Vendo que a água apresentou resultados significantes 

foi decidido que essa água seria utilizada com o fim de limpeza, irrigação e descarga.  

 Os encanamentos foram confeccionados com canos, para coletar a água e destina-las 

ao uso tais como irrigação, limpeza da escola e para as descargas. Esses encanamentos vão 

para reservatórios colocados em pontos estratégicos na escola e dessa maneira serão 

utilizados levando uma nova utilização para essa água que era desperdiçada.  Com os valores 

apresentados nos resultados das análises feitas na água, conclui-se que a mesma tem um total 

potencial para utilização por conta que está encaixada nos parâmetros aceitáveis para o uso 

de forma consciente. Todas as atividades desse trabalho foram desenvolvidas com a ajuda 

alguns estudantes de Ensino Médio, da referida escola.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Contagem dos Aparelhos de ar-condicionado 

Foi realizada na escola Tenente Mário Lima a contagem de todos os aparelhos de ar-

condicionado para se avaliar onde seriam posicionadas as cisternas para implantação do projeto. 

A partir dessa contagem podemos avaliar que a escola tinha uma quantidade viável para a 

aplicação desse tipo de projeto onde o número de aparelhos permite a aplicação do projeto. 

 

Medição física e instalação dos canos e cisternas 

 As medições foram observadas de modo a adaptar as instalações dos canos. Com a 

medição, foi aproximado em 55 metros à quantidade de canos que seriam utilizados para a 

instalação. Lembrando que também foram utilizados na instalação do projeto matérias 

recicláveis como garrafas pet na sustentação, borrachas de câmera de ar para a junção dos canos 

e as cisternas são 2 baldes grandes reaproveitados, um de 220L e outro de 45L. 

  

Análises físico-química de qualidade da água proveniente dos aparelhos de ar-condicionado 

Sólidos Suspensos: Para determinação da concentração de sólidos em suspensão 

seguiu-se a proposta descrita em Wetzel e Likens (1991). A coleta de água para determinação 

da concentração de sólidos em suspensão foi realizada, de acordo os procedimentos previstos 

em APHA (1998) Para determinar a Turbidez e TDS, foram realizadas análises no campo e 

laboratório onde as amostras de água coletadas em cada um dos principais afluentes da 

referida bacia hidrográfica, foram condicionadas em frascos plásticos de 100 ml.  
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 Turbidez: foi retirada uma amostra de 100 ml, logo após esse processo foi colocado no 

aparelho devidamente calibrado com dois reagentes padrões anteriormente e logo após foi 

medido a turbidez.  

 Condutividade: Foi retirada uma quantidade da amostra de aproximadamente 100 ml, 

logo após a calibração do aparelho foi inserido o aparelho na parte interior do Becker onde o 

mesmo fez a leitura da nossa amostra de água.  

 Nitrito: adiciona-se o reagente colorimétrico e logo a pós foi lido no 

espectrofotômetro onde foi analisado as quantidades de nitrito na amostra.  

 Cor aparente: A cor aparente foi avaliada de uma maneira simples onde foi observado 

se tinha corpo presente na solução.  

pH: A medida de pH foi estabelecida a partir do aparelho. O aparelho de avaliação do 

pH foi calibrado com solução padrão e após essa limpeza foi colocado 100 ml de água em um 

Becker para essa avaliação. 

  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O projeto tem como o objetivo mostrar que iniciativas simples podem levar a escola a 

resultados incríveis mostrando preocupação com o meio ambiente e por consequência gerando 

uma economia financeira que vem por consequência. Que ainda será calculada com um prazo 

estimado pela comissão observadora. Diante da grande quantidade de água gerada pelos 

aparelhos de ar condicionado (em média 10 a 15 litros em um período do dia) podemos associar 

que com o passar do tempo podemos obter para a escola uma economia que de início pode não 

ter um valor tão significativo mas com o passar do tempo podemos adaptar essa ideia e gerar 

uma economia até maior com uma instalação de um motor para jogar essa agua para outras 

áreas da escola. 

 O Cálculo da economia foi: 154 no mês de agosto, no mês de outubro foi de 143. Diante 

de problemas de vazamentos nas estruturas dos canos da escola, no mês de setembro houve 

um aumento desacerbado da conta de água. Após o reparo desses canos o valor de água 

voltou ao normal. Entretanto, temos uma economia de 7.14 % no consumo de água. 

 A água proveniente dos aparelhos de ar condicionados foram submetidas a análise 

físico-química de qualidade e obtivemos os seguintes resultados de acordo com a Tabela 1. 
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Tabela 1. Resultados das análises físico-química da água proveniente dos aparelhos de ar 

condicionado 

ANÁLISES Ar Condiconado 
Conama 

1 2 3 4 

Sólidos Suspensos (mg.L) 86.38 200 200 200 200 

Turbidez ( UNT) 3.96 40 100 100  

Condutividade ( mS) 72.76     

Nitrito ( mg.L) 0.2985 1 1 1  

DBO 1 ( mg. L) 6,775 3 5 10 0 

DBO 5  ( mg. L) 5,735 3 5 10 0 

Nitrogênio total ( mg.L) 0.337 10 10 10 10 

Fósforo total ( mg.L) 0.007 1 1 1 1 

Cor Aparente Sem part. 
Sem 

part. 

Sem 

part. 

Sem 

part. 

Sem 

part. 

pH 7,96 6*9 6*9 6*9 6*9 

 

 De acordo com os resultados obtidos a água proveniente dos aparelhos de ar 

condicionado está dentro dos parâmetros estabelecido pela 357/05 CONAMA classificação de 

águas doce. 

 

CONCLUSÕES 

Portanto, com base nas análises físicas químicas feitas no laboratório do Instituto Federal 

de Educação Ciências e Tecnologia do Ceará (IFCE) Campus Maracanaú.  Podemos concluir a 

partir dos resultados obtidos nas análises que á agua recolhida dos aparelhos de ar-condicionado 

pode ser sim utilizada com os fins desejados pela escola, no caso irrigação, limpeza e 

preenchimento dos aparelhos. Tendo em vista que os resultados foram comparados com a 

numeração limite exigidos pela CONAMA, e assim levando ao nosso projeto um âmbito mais 

conciso e claro. Podemos utilizar essa água sem medo de contaminação e sem o principal sem 

nenhum risco evidente para os profissionais que iram manuseá-la para fazer a utilização dentro 

da escola. 
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RESUMO: Convive-se com a radiação proveniente de várias fontes, tanto natural quanto 

artificial, e de fato a vida na Terra só existe por causa dela, sendo um aspecto primordial do 

nosso cotidiano. Embora a maioria dos estudantes já tenha ouvido falar sobre radiação, um 

número significativo desconhece o assunto, itens fundamentais tais como: seus benefícios, e a 

diferença entre a radiação ionizante e não-ionizante. A visão do aluno é aquela gerada pela 

mídia, informando que a radiação é prejudicial. Este trabalho versa sobre um relato de 

experiência em sala de aula, para conhecer as concepções prévias de radiação dos alunos do 

curso técnico, chamado de subsunçores por David Ausubel, na teoria da Aprendizagem 

significativa. Este trabalho foi realizado no IFAM – Campus Manaus Centro, em 2015, e está 

organizado da seguinte forma: introdução com um breve estudo sobre a aprendizagem 

significativa, método qualitativo empregado, resultados e discussão, e considerações finais. 

Palavras–chave: radiação, concepções prévias, aprendizagem significativa. 

 

RADIATION: PRECONCEPTIONS OF TECHNICAL SCHOOL STUDENTS. 
 

ABSTRACT: Coexists with the radiation from various sources, both natural and artificial, and 

indeed life on Earth exists only because of it being a key aspect of our daily lives. Although 

most students have heard about radiation, a significant number do not know the subject, basic 

items such as their benefits, and the difference between ionizing and non-ionizing radiation. 

The vision of the student is the one generated by the media, stating that the radiation is 

harmful. This work deals with an account of experience in the classroom, to learn about the 

preconceptions radiation of students from technical course, called subsumers by David 

Ausubel, the significant learning theory. This work was performed at IFAM - Manaus Campus 

Center in 2015, and is organized as follows: Introduction with a brief study of meaningful 

learning, used qualitative method, results and discussion, and final considerations. 

KEYWORDS: radiation, previous conceptions, meaningful learning. 

 

INTRODUÇÃO 

O tema escolhido para esse trabalho é importante para o entendimento de um dos 

principais fenômenos naturais, que, no entanto é mal interpretado pelos alunos. A escola por 

sua vez negligencia o tratamento desse tema em sala de aula, de forma que o aluno não se 

aproxima, ou mesmo não tem contato com o tema, conforme afirma Rego (2004): 

 

mailto:diangelopinheiro@gmail.com
mailto:arianegoncalves_@hotmail.com
mailto:rivas_cervino@yahoo.com.br
mailto:ltp9001@gmail.com
mailto:jsousa@ufam.edu.br
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Apesar de não ser fácil dar uma definição universal do termo "radiação" [...] a 

informação e formação qualificada estão ausentes da escola. Contrariando a 

sua importância e impacto na vida moderna (basta, por exemplo, pensar na 

recente revolução das comunicações, que se serve de potentes transmissores 

de ondas electromagnéticas), o conhecimento geral que a população tem sobre 

o assunto é muitas vezes limitado à visão transmitida pelos media. (grifo do 

autor) 

 

Mas essa falta de contato dos alunos com o tema pode ser explicada pela sua “ausência 

nos currículos escolares, ou a sua diminuição perante outros temas abordados”, como afirma 

Rego (2004). Esse empecilho não deveria existir, pois o tema está presente nos Parâmetros 

Curriculares Nacionais – PCN (2002). Segundo Brasil (2002): 

 

Alguns aspectos da chamada Física Moderna serão indispensáveis para 

permitir aos jovens adquirir uma compreensão mais abrangente sobre como se 

constitui a matéria [...] o estudo da matéria e radiação indica um tema capaz 

de organizar as competências relacionadas à compreensão do mundo material 

microscópico. (grifo do autor) 

 

No entanto, não se pode desprezar que o aluno traz nas suas experiências com o meio 

social algum conhecimento de tudo, e deve-se extrair esse conhecimento para uma abordagem 

diferenciada. Geralmente eles têm contato com a radiação, porém não conseguem distingui-las, 

de fato, algum valor sobre o tema eles detêm. É possível cogitar que algum momento de sua 

escalada estudantil ou mesmo em sua vida fora da escola, este já tenha ouvido falar sobre 

radiação.  

Moreira (2000), sobre tudo, revela que o “conhecimento prévio é, isoladamente, a 

variável que mais influencia na aprendizagem”, ou seja, conhecer esse “conhecimento” é 

fundamental para iniciar as atividades de ensino, usando-o como ancoragem para um 

conhecimento mais profundo do tema.  

Pautando-se nisso este trabalho buscou esse conhecimento prévio dos alunos do Curso 

Técnico de Edificações, 2015, do IFAM – Campus Manaus Centro, no dia 23 de abril de 2015, 

para usá-lo como embasamento para uma sequência didática personalizada a este 

conhecimento, porém aqui mostra-se apenas o resultado destes “subsunçores”, como define 

Ausubel (2003). 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Neste trabalho utilizou-se a metodologia qualitativa, porque de uma forma sistemática e 

rigorosa permite o acompanhamento das atividades dos alunos, caracterizando a busca de dados 

e incorporando informações dos participantes, suas experiências, atitudes e reflexões, de acordo 

com Serrano (1994).  
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Sendo assim o objetivo deste trabalho era identificar o conhecimento prévio dos alunos 

através de um teste diagnóstico, pois segundo Ausubel (2003) a aprendizagem “é dado por uma 

interação entre novos significados potenciais e ideias relevantes na estrutura cognitiva do 

aprendiz”, (conhecimento prévio). Para isso utilizou-se a técnica de pesquisa observação direta 

extensiva, onde as perguntas selecionadas foram com respostas subjetivas para proporcionar 

investigação mais profunda e precisa, segundo Marconi (2013). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O estudo iniciou-se no dia 23 de abril de 2015, com a autorização dos alunos da turma do 

subsequente – técnico em edificações do Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia 

do Amazonas, IFAM/Campus Manaus Centro, turma 2015, para participação das atividades, 

assim como a autorização do próprio Campus.  

 

Figura 1. Questionário aplicado para verificação de conhecimento prévio dos 

alunos sobre radiação. 

 

Do universo de trinta alunos, apenas dezesseis autorizaram a divulgação dos dados da 

pesquisa. O questionário (Figura 01), com questões abertas, foram entregue aos alunos, e 

tiveram trinta minutos para responder as perguntas. Neste momento iniciou-se a observação dos 

alunos quanto ao dilema de responder as perguntas propostas. Apesar de fazerem parte de seu 

cotidiano, não sabiam como se expressar. Em alguns momentos, os alunos até comentaram nada 

saber do tema, porém ao perceber certa desistência foi necessário intervenção. Chamou-se a 

atenção para o que se buscava nesse primeiro momento. Era óbvio que alguns deles não teriam 

um conhecimento profundo, porém era importante eles se expressarem da melhor maneira 

possível. Nesse ponto, percebeu-se então a concentração e a tentativa dos mesmos. Houve 
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comentários como: “só ouvi falar de radiação no filme do Hulk e Homem-Aranha” (super-

heróis de quadrinhos e filmes). Porém nenhuns desses dados foram encontrados nos 

formulários, talvez com receio de serem mal interpretados.  

De fato, na primeira pergunta do formulário: “Você já ouviu falar em radiação? Cite dois 

exemplos”, nenhum aluno exemplificou situações não condizentes com o tema. Foi lembrado 

o acidente radioativo em Chernobyl, bombas atômicas, qualificação como radiação 

eletromagnética, radiação solar, aplicações como radioterapia, porém o grande e expressivo 

exemplo foi o raio-X como mais lembrado. A questão não era específica, esperava-se uma 

quantidade expressiva de informações, mostrando que os discentes em algum momento tiveram 

contato com o tema, apesar de aparentemente nunca terem se questionado sobre isso. Neste 

item, porém, um aluno, aqui identificado como aluno 01, exemplificou a radiação como 

ionizante e não-ionizante, no entanto não revelou de onde abstraiu a informação. 

A segunda pergunta foi uma tentativa de buscar informações mais precisas sobre o tema: 

“Fale o que você imagina sobre radiação”. O aluno 01 respondeu que era uma alteração do 

metabolismo celular, mostrando ver o fenômeno como consequência, e de certa forma não 

compreendeu o que se tratava de radiação ionizante e não-ionizante, a qual se referia no 

primeiro momento. O aluno 02 foi o único que identificou radiação como onda eletromagnética, 

porém não expressou devidamente o significado. As outras manifestações dos alunos foram 

errôneas como: mistura de elementos químicos, liberação de gases químicos, metais pesados, 

geração de calor, luz que provoca alteração de energia, raios que podem matar, raios que são 

emitidos de alguma forma, substância que pode causar câncer, e por fim, algo ruim. 

A questão seguinte era uma tentativa de indução para verificar o contato consciente com 

radiação no qual os alunos passaram, “Fale algum processo na natureza ou tecnológico em que 

você acha que a radiação está presente”. Só o fato de estar exposto à luz solar, os alunos estariam 

em contato com a radiação, porém, apenas o aluno 01 e outros dois alunos identificaram-na 

como radiação. Além desse processo natural, somente a fotossíntese foi identificada como tal, 

no entanto, quatro alunos identificaram radiação em processo natural nas células, mas não foi 

especificado de que forma. Com relação ao processo tecnológico, doze alunos citaram o raio-

X. Nenhum outro processo tecnológico foi tão citado, sendo assim outros apareceram como: 

usinas nucleares, radioterapia, bronzeamento artificial, micro-ondas e TV. Além desses, de 

forma equivocada foi citado: ressonância magnética, tratamentos médicos sem especificar do 

que se tratava e eletricidade. 

A quarta e a quinta pergunta, requeriam um maior conhecimento sobre radiação, e era 

justamente pra identificar quais alunos já conheciam o tema. A quarta pergunta “O que você 
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acha que é contaminação por radiação?”, somente o aluno 01 respondeu satisfatoriamente, 

identificando como: “contato com objeto ou ambiente contaminado por radiação”. O aluno 02 

também se aproximou da reposta tida como correta respondendo: “contato direto a produto 

químico radioativo”. Além deles, nenhum outro aluno respondeu satisfatoriamente, de modo 

que obteve-se as seguintes repostas: absorção de radiação, átomo de material radioativo que 

nos afeta, contato com algum elemento químico, exposição a raios, ingerir metais pesados e 

elementos químicos, quando a radiação não é tratada de maneira adequada, e, transmissão de 

câncer pelo sistema de ressonância. 

A quinta e última pergunta era mostrar uma aplicabilidade de radiação ionizante, e 

verificar se os alunos tinham conhecimento, com o seguinte questionamento: “Você comeria 

uma fruta irradiada?”. Frutas irradiadas são difíceis de encontrar no Brasil, são comuns na 

Europa, porém alguns produtos industrializados, como macarrão instantâneo e batatas fritas 

passam pelo processo, e são amplamente comercializados. Neste questionamento, quatro alunos 

disseram que comeriam, desses, dois justificaram que só comeriam se não soubesse, e dois 

utilizaram o discurso da autoridade, dizendo que comeria se alguém dissesse que não faz mal, 

ou seja, nenhum conhece realmente o assunto, nem que estão comendo alimentos irradiados. 

Todos os outros alunos disseram que não comeriam como justificativa teve-se: faria mal, 

poderia causar doenças, iria gerar problemas de saúde, estava contaminada, e poderia causar a 

morte.  

 

CONCLUSÕES 

Todo trabalho pedagógico com o intuito de beneficiar a qualidade da educação é válida, 

pois assim pode-se considerar um reinventar de tais práticas, saindo da zona de conforto, e 

buscando desafios para melhorar a prática docente. Trabalhar física nas escolas públicas é 

sempre um desafio, ainda mais temas da física moderna contemporânea, como é o caso. Por se 

tratar de uma “física nova”, em relação à física clássica, torna-se um desafio ainda maior, pois 

o nível de dificuldade é idêntico, ou em alguns casos maiores. 

A teoria de aprendizagem significativa deu o suporte necessário para ir-se a campo. Como 

norte, o subsunçor é parte fundamental para fazer-se a ancoragem de um novo conceito, uma 

nova ideia no pensar do aluno. 

Verificou-se com esse trabalho o que tinha-se como hipótese, poucos alunos tem um 

conhecimento científico sobre o tema radiação, apesar de estar presente no seu dia a dia. Através 

das respostas do questionário é possível visualizar que se faz necessário uma inclusão no ensino 

médio, ou mesmo no técnico, deste tema, para um aprofundamento neste conhecimento, 
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primeiro por causa de sua previsão nos PCN’s, e segundo por ser um conhecimento atual e que 

afeta diretamente a vida dos discentes. Incluindo este tema será mais fácil aproximar a física 

dos alunos, que por muitas vezes a veem como conhecimento do século passado.  
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RESUMO: Todos os anos são apreendidas e destruídas centenas de máquinas caça niqueis 

somente no Estado do Ceará. Este artigo apresenta um método de reciclagem de máquinas caça 

niqueis para transformá-las em terminais de acesso à Internet. As máquinas do estudo foram 

doadas pelo Tribunal Justiça do Ceará, Comarca de Crato, e estão sendo recicladas por alunos 

do Instituto Federal do Ceará campus Crato. Ao final do projeto, os terminais produzidos serão 

utilizados por acadêmicos e pela comunidade em geral, bem como poderão ser doados a 

entidades públicas e filantrópicas.  

Palavras–chave: customização, máquinas de jogos de azar, recondicionamento, reutilização 

 

RECYCLING SLOT MACHINES FOR BUILDING INTERNET 

TERMINALS 
 

ABSTRACT: Every year, in the state of Ceará - Brazil, hundreds of slot machines are seized and 

destroyed. This paper presents a method for recycling slot machines to turn them into Internet 

terminals. The slot machines were donated by the Court Justice of Ceará, region of Crato, and 

they are being recycled by students of the Federal Institute of Ceará campus Crato. At the end 

of the project, the produced terminals will be used by academics and general community, as 

well they may be donated to public and philanthropic entities. 

KEYWORDS: customizing, reconditioning, reusing, slot machines 

 

INTRODUÇÃO 

A Polícia Federal apreende, todos os anos, somente no Estado do Ceará, centenas de 

máquinas caça niqueis (PF, 2016). Por se tratarem de equipamentos para realização ilegal de 

jogos de azar (BRASIL, 1946), elas normalmente são destruídas.  

 No entanto, a prática da destruição dessas máquinas tem um grande impacto ambiental, 

devido ao grande volume de lixo eletrônico produzido e à forma inadequada de como ele é 

descartado (OLIVEIRA et al. 2013). Há ainda o desperdício de utilidade, pois máquinas caça 

niqueis são computadores convencionais que, após um processo de reciclagem, poderiam ser 

reutilizadas para outros fins. 
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Nesse sentido, percebendo essa importância, tem-se buscado destinar as máquinas caça 

niqueis para, por exemplo, compor laboratórios de informática para inclusão digital 

(BORTOLUZZI et al., 2012), formação técnica de alunos do ensino médio (OLIVEIRA et al., 

2013) e para desenvolvimento de novas soluções  (JUNIOR, 2013). 

Em uma parceria entre o Instituto Federal do Ceará (IFCE) campus Crato e o Tribunal de 

Justiça do Ceará (TJCE), Comarca de Crato, máquinas caça niqueis apreendidas estão sendo 

recicladas para tornarem-se terminais de acesso à Internet de uso acadêmico e comunitário. Este 

artigo apresenta o método utilizado na reciclagem, descrevendo cada uma de suas etapas. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Máquinas caça níqueis modernas são constituídas basicamente de computadores de mesa 

(desktops) e de software para jogos de azar. O computador é configurado para receber 

comandos de um painel de botões de controle, que nada mais é do que um teclado modificado, 

utilizado  pelos clientes para interagir com os jogos de azar. Já os créditos são inseridos através 

de um dispositivo, conectado à porta serial do computador, para leitura de cédulas, de moedas 

ou de fichas (SILVA, 2012). 

No Brasil, a reciclagem das máquinas caça niqueis não é uma prática nova 

(BORTOLUZZI et al., 2012) (OLIVEIRA et al., 2013) (JUNIOR, 2013). Nesse contexto, 

entende-se por “reciclagem” como a realização de ajustes na configuração de hardware e de 

software para compor uma determinada aplicação.  

Neste trabalho, o processo de reciclagem das caça níquéis, doadas pelo TJCE ao IFCE 

Crato, envolveu as seguintes etapas: 1) Seleção de componentes, 2) Montagem dos terminais, 

3) Instalação de sistema operacional e software, e 4) Ajustes de desempenho.  

Cada uma dessas etapas, será descrita a seguir.  

 

Seleção de componentes 

Esta etapa foi realizada no pátio do Quartel da Polícia Militar do Ceará, em Crato, e 

consistiu em analisar todas as máquinas caça niqueis apreendidas, visando a coleta dos 

componentes de hardware para reutilização. Entre os componentes coletados estão: 
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processadores, placas-mãe, placas de memória RAM, discos rígidos67, coolers, fontes de 

alimentação elétrica e monitores. Além dos componentes de hardware, foram coletadas seis 

(06) carcaças de caça niqueis para reciclagem. Os componentes e carcaças não coletados foram 

destruídos. Na Figura 1 (a) pode-se observar uma carcaça danificada, e, em (b), caça niqueis 

em destruição, seguido de coleta para descarte em lixão. 

 

 
 

(a) (b) 

Figura 1. Carcaça destruída de uma caça níquel (a) e servidores públicos 

destruindo máquinas caça niqueis e recolhendo para lixão (b). IFCE, 2016. 

 

Montagem dos terminais 

Após a coleta e limpeza dos componentes, o passo seguinte consistiu na reciclagem das 

carcaças para transformá-las em gabinetes para os terminais de acesso à Internet. As carcaças 

estavam em péssimos estados de conservação, sendo necessário a remoção dos adesivos, 

letreiros eletrônicos, painéis de controle, componentes internos remanescentes e interfaces 

frontais, bem como conserto dos danos físicos, lixamento e pintura. Também foi necessário 

reprojetar o espaço interno, para fixar um novo gabinete de computador, fonte de alimentação, 

monitor LCD e cabeamento elétrico e de redes. Na Figura 2 (a), observa-se um caça níquel, em 

estado original, assim como foi doado pelo TJCE. Já na Figura 2 (b), pode-se observar uma 

                                                           
67 O IFCE Crato assumiu o compromisso de destruição de todos os dados contidos nos discos rígidos 

coletados. 
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carcaça após a limpeza e remoção de todos os componentes, e, na Figura 2 (c), observa-se um 

caça níquel reciclado. 

 

 
  

(a) (b) (c) 

Figura 2. Caça níqueis com carcaça original  (a), com carcaça para reciclagem (b) e com 

carcaça recondicionada (c). IFCE, 2016. 

 

Após o recondicionamento das carcaças, verificou-se que os componentes de hardware 

doados estavam completamente obsoletos. Portanto, realizou-se, à priori, uma classificação 

daqueles componentes com configuração superior para possibilitar a montagem de um 

computador que suprisse os requisitos básicos de terminais de acesso à Internet. 

 

Instalação de Sistema Operacional e Software 

Devido às limitações de hardware e à natureza do projeto, pesquisou-se por um sistema 

operacional que dispusesse de suporte a dispositivos legados, que fosse customizável e grátis, 

além de dispor de alto desempenho e estabilidade, escolhendo-se o sistema operacional 

GNU/Linux (GROPP; LUSK; STERLING, 2003). 

Testou-se diferentes distribuições GNU/Linux, e, dente elas, foram escolhidas: 1) 

GNU/Linux Debian (DEBIAN, 2016), por dispor de farta documentação e de grande 

comunidade de usuários; e 2) VectorLinux (VECTOR, 2016), por suporte a hardware de baixo 

desempenho e por já haver um acordo de cooperação técnico-científica entre o grupo 
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VectorLinux (entidade que distribui a versão GNU/Linux de mesmo nome) e o IFCE Crato 

(INSTITUTO, 2016). Os motivos citados foram importantes pois permitiram simplificar a 

instalação e a customização dos sistemas operacionais no terminal de acesso à Internet. A partir 

deste ponto, os dois sistemas operacionais escolhidos passaram pelos mesmos processos de 

customização e ajustes de desempenho, para, em um trabalho futuro, realização de 

comparativos e escolha da solução final para os terminais de acesso à Internet.  

Após a instalação dos sistemas, realizou-se a instalação dos aplicativos de navegação de 

páginas Web (Iceweasel), editor de textos (AbiWord) e programa para gerenciamento de 

arquivos (PCManFM), os quais foram escolhidos por incluírem licenças livres, variedade de 

recursos e suporte de configuração para aumento de desempenho. 

A área de trabalho dos sistemas foi customizada para dispor uma nova metáfora visual, 

mais simples (clean) e objetiva, para apoio à acessibilidade. Também configurou-se o login 

automático sem senha, acesso único via ícones da área de trabalho aos aplicativos, e bloqueio 

dos demais recursos do sistema (importante para a segurança do terminal de acesso Internet). 

A Figura 3 apresenta uma captura de tela da área de trabalho customizada. Nela, vemos, à 

direita, uma barra lateral com dois ícones (em tamanho grande) para acesso ao navegador Web 

e para o editor de textos. O programa de gerenciamento de arquivos somente é acionado ao se 

plugar um pendrive ao terminal. 

 

Figura 3. Área de trabalho customizada para terminal de 

acesso à Internet. IFCE, 2016. 
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Ajustes de Desempenho 

 Dentre os ajustes realizados nos sistemas operacionais, destaca-se a desinstalação de 

programas e desativação de serviços de sistema desnecessários, bem como a compilação do 

núcleo (kernel) e dos drivers de dispositivo, procedimentos necessários para aumento do 

desempenho dos sistemas e das aplicações, devido à redução do consumo de memória RAM, e 

para suportar apenas os componentes de hardware utilizados (MCKINNON; MCKINNON, 

2003) (LOVE, 2010). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 A reciclagem de uma máquina caça níquel não é um tarefa fácil. Além de lidar com os 

aspectos legais, que envolvem a destruição completa dos dados financeiros e dos softwares de 

azar, armazenados nos discos rígidos, deve-se lidar com equipamentos danificados e/ou 

obsoletos, em sua grande totalidade. 

 Os procedimentos de reciclagem envolvidos – limpeza, recuperação e modificação da 

carcaça, seleção de componentes de hardware, montagem física do terminal, instalação de 

sistema operacional e de aplicativos, bem como customização de sistema operacional – foram 

importantes para o recondicionamento e para a qualidade final do terminal. 

 Considerando que os alunos de informática do IFCE Crato realizaram todos os 

procedimentos, as técnicas aprendidas e experiências adquiridas poderão ser aplicadas para a 

reciclagem dos demais equipamentos e aprimoramento do processo.   

 Atualmente, apenas uma das seis máquinas caça niqueis foi completamente reciclada. Os 

sistemas operacionais utilizados no estudo apresentaram bons desempenhos, sendo possível 

acessar diferentes sites e aplicações Web, bem como assistir satisfatoriamente streams de áudio 

e vídeo. Estão sendo avaliadas outras técnicas de customização de sistema operacional, para 

otimização de desempenho. 
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CONCLUSÕES 

 Ao final desse ciclo inicial, o primeiro terminal reciclado está disposto em um pátio do 

IFCE Crato, permitindo à comunidade acadêmica o acesso à Internet. Com a reciclagem dos 

demais terminais, eles também poderão ser utilizados em diferentes tipos de aplicações 

acadêmicas, como, por exemplo, compor murais multimídia de avisos, terminais de consulta ao 

acervo bibliográfico (biblioteca do campus) e urnas eletrônicas (processos eleitorais para 

grêmios estudantis e direção). 

 Além disso, o IFCE Crato se comprometeu, junto ao TJCE, em ceder um dos terminais 

para o Fórum da Comarca de Crato, para ser utilizado publicamente na consulta de processos 

jurídicos. Cogita-se ainda a doação dos demais terminais a entidades públicas e filantrópicas. 
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RESUMO: Com o avanço das redes sem fio (Wireless) surge uma nova forma de conexão: às 

redes mesh (Wireless Mesh Network), essa rede é composta por nós (roteadores) interligados 

formando uma comunicação sem fio. O simulador Network Simulator 3 (NS-3) é utilizado para 

elaborar toda a infraestrutura da rede antes de ser implantada. Com as redes mesh deu-se início 

as cidades digitais, este artigo visa à implementação desta rede em uma rua histórica na cidade 

de Aracati – CE. Como Aracati é uma cidade que atrai vários turistas, porém apenas em praias, 

a rua está praticamente esquecida, a criação de um aplicativo PHM (Patrimônio Histórico 

Mapeado) usa geolocalização e identifica os pontos históricos. Com esta aplicação é possível 

atrair mais turistas para a cidade.  

Palavras–chave:  aplicação, cidades digitais, roteador, simulador. 

 

MESH NETWORKS: PRACTICAL APPLICATION FOR TOURIST ATTRACTION IN 

HISTORIC OF CITY OF ARACATI - CE 
 

ABSTRACT: With the advancement of wireless networks (Wireless) a new form of connection: 

the mesh network (Wireless Mesh Network), this network consists of nodes (routers) 

interconnected to form a wireless communication. The simulator Network Simulator 3 (NS3) 

is used to construct the entire network infrastructure before being deployed. With mesh 

networks was initiated digital cities, this article aims to implement this network in a historic 

street in the city of Aracati - CE. As Aracati is a city that attracts many tourists, but only on 

beaches, the street is almost forgotten, creating a PHM application (Heritage Mapped History) 

uses geo location and identifies the historical sites. With this application you can attract more 

tourists to the city. 

KEYWORDS:  application, digital cities, router, simulator 

 

INTRODUÇÃO 

Uma Rede em Malha Sem fio (Wireless Mesh Network-WMN) ou redes mesh é uma rede 

na qual a comunicação é realizada por nós, roteadores sem fio. Essa rede é formada por 

roteadores mesh e clientes mesh. Esta tecnologia tem atraído cada vez mais a atenção nos 
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últimos anos por ser uma rede com uma grande facilidade de implantação, baixa custo, 

facilidade de adaptação a lugares de difícil acesso e por possuir uma grande cobertura de 

serviços (NETO et al. 2014). A Rede em Malha é considerada uma solução para o problema de 

popularização de acesso a internet. Como a rede é composta por nós que comunicam entre 

si, a cada vez que um novo nó é adicionado à rede esta automaticamente expande-se. 

 Nas redes mesh, os nós utilizam o padrão IEEE 802.11s formando uma rede em malha 

sem fio com transmissão em múltiplos saltos. A WMN tem a composição de nós interligando 

servidores que estão em locais mais distantes formando assim um backbone. O backbone tem 

a responsabilidade do envio e recebimento de dados em diferentes locais, como dentro ou 

fora de um país e em continentes, o backbone tem a finalidade de impedir que a transmissão 

de dados seja lenta(NETO et al.2014). 

A comunicação é gerada através de redes ad hoc que são redes sem fio e não é 

necessário o uso de um ponto de acesso para os computadores que estão conectados a esse 

tipo de rede, os dispositivos da rede ad hoc tem a funcionalidade de um roteador, ou seja, 

encaminha as informações vindas de dispositivos próximos. As redes ad hoc podem comunicar 

entre si e desta forma estende o alcance da rede, possibilitando uma comunicação quase 

estática, com maior flexibilidade na rede e com uma cobertura sem fio em banda larga. Os 

clientes mesh, tais como celulares, micro controladores, laptops e etc., conectam-se aos 

roteadores mesh, portanto em roteadores mesh há a necessidade que estes roteadores sejam 

equipados com múltiplas interfaces de rádio e com diversas tecnologias. 

Com o avanço deste tipo de rede, destaca-se a utilização de simuladores de redes. A 

simulação é um processo de avaliação e que deve representar de forma eficiente às 

informações dos resultados que foram inseridos no ato da simulação. A utilização de cenários 

de simulações cresceu nos últimos anos por permitir estudos e avaliações com custos 

reduzidos, pois sistemas reais e testbeds são relativamente caros e complexos. Com os 

simuladores de redes há a ausência de altos custos de infraestrutura, tais como montagem, 

instalação e configuração de redes reais(MACIEL et al. 2008). 

Existem diversos simuladores alguns exemplos são: O GNS3 é um simulador de redes 

gratuito que emula os mais diversos equipamentos ativos de uma rede: Routers, switchs, Pcs, 

telefones, firewalls, etc. A versão atual é 1.3 que se destaca por oferecer uma fluidez e por 

implementar melhorias gráficas e o nível de funcionalidades. 
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O NETSIM é um simulador de redes onde seu preço varia entre $99 à $349 o Boson 

Netsim Network Simulator é um aplicativo que emula hardware de rede cisco systems e é 

projetado para ajudar o usuário a aprender a estrutura de comandos cisco IOS. Suporta até 

42 roteadores 7 comutadores e 3 outros dispositivos, simula o tráfego de rede com a 

tecnologia de pacote virtual, fornece dois estilos de visualização diferentes: modo telnet ou o 

modo console e suporta até 200 dispositivos em uma topologia de rede. 

O Network Simulator 3 (NS3) surgiu em 2006, este simulador é baseado em eventos 

discretos, é open source, desenvolvido para uso educacional e também é voltado para 

pesquisas. O NS3 foi desenvolvido na linguagem de programação C++ e consequentemente 

essa é a linguagem adotada para o seu uso porém existe o uso da linguagem Python para a 

visualização de scripts e exibições o desenvolvimento deste simulador é Community-Oriented 

(MACIEL et al. 2008). 

No NS3 é possível criar cenários de redes com diversas topologias, sendo possível 

também alterar parâmetro de redes como, por exemplo, o número de roteadores, número de 

interfaces, número de pacotes dentre outros. Com estes resultados é possível observar vários 

comportamentos na rede, por exemplo, Delay Mean (Atraso médio), Delivery Rate (Taxa de 

Entrega), Lost Packet (Pacotes Perdidos) etc. 

Com estes dados é possível estruturar toda a rede, pois já é possível identificar fatores 

que levam a falta de comunicação dos roteadores e principalmente o que faz com que a rede 

fique lenta e consequentemente obtenha uma perda de dados no ato da transmissão. 

Com as redes mesh deu-se início as cidades digitais, como por exemplo: Filadélfia, 

Dublin, Taipei e etc. No Brasil a implementação surgiu em Niterói/RJ na UFF (Universidade 

Federal de Fluminense) no ano de 2006. Outras universidades também optaram pela 

implementação das redes mesh, principalmente no sul e norte do país. Como à exemplo 

destas cidades, este artigo visa à implementação das redes mesh na cidade de Aracati – CE, 

porém exclusivamente em uma rua histórica, Cel. Alexanzito também conhecida como Rua 

Grande,  esta rua é inteiramente tombada pelo IPHAN(Instituto do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional). 

O NS3 será utilizado para elaborar toda a infraestrutura que será necessária para a 

implementação das redes mesh neste local. Como por exemplo, o número de roteadores será 

necessário para que não haja nenhum tipo de interferência na rede, à distância entre os 

roteadores, e principalmente o custo reduzido, porém garantindo a qualidade do serviço. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

Com isto deu-se início a criação de um aplicativo PHM (Patrimônio Histórico Mapeado) 

que usa a geolocalização do usuário e automaticamente informa os pontos turísticos da Rua 

Grande e exibe as informações sobre aquele determinado patrimônio. 

Em cada patrimônio histórico possui placas com imagens em Qr Code, o  aplicativo 

também possui um leitor de QrCode para a visualização destas informações, PHM é um guia 

prático e virtual. 

Em geral turistas gostam de fotografias, o PHM cria um álbum com as fotos da viagem e 

se o usuário permitir, esse álbum poderá ser compartilhado nas redes sócias. 

Algumas aplicações relacionadas existentes são: Fortaleza Ceará Guia de Viagens, 

Fortaleza Mapa Hotéis e Guia e Mob.urb. 

O aplicativo Fortaleza Ceará Guia de Viagens atualizado em 30 de maio de 2016 e está 

em sua versão 2.2.7, este aplicativo encontra atrações turísticas de museus, possui fotos e um 

mapa da cidade; 

Fortaleza Mapa Hotéis e Guia atualizado em 2 de outubro de 2014 está na versão 5.0 

este aplicativo é um guia da cidade de Fortaleza e mostra rotas de atrações no mapa; 

Mob.urb atualizado em 1 de novembro de 2013 está na versão 2.0.0, este aplicativo 

envia a localização e possui informações sobre pontos turísticos na cidade de Belo Horizonte. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A Tabela 1 é uma tabela comparativa entre os aplicativos mencionados anteriormente 

e o aplicativo PHM. No aplicativo PHM a geolocalização é usada a partir do ponto do usuário 

para a exposição dos patrimônios, o aplicativo Fortaleza Mapa Hotéis e Guia possuem apenas 

um mapa da cidade. 

O Qr Code é muito utilizado para o mercado publicitário e por empresas para oferecer 

informações para os usuários. 

O Local com Wifi não é apenas um ponto de acesso, como a Rua Grande terá toda a 

infraestrutura de uma rede mesh essa é a questão mencionada neste contexto. 

Dos aplicativos relatados, nenhum deles possui preocupação com o cenário para a 

utilização do aplicativo e isto é o problema que não foi solucionado nestas aplicações, pois 

não adianta ter um aplicativo sem oferecer métodos para que esta aplicação seja utilizada. 
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 ------------------------- Comparação -------------------------- 

Aplicativo 

Geo 

localização/Qr 

Code 

Local com 

acesso Wifi 

Estado 

Ceará 
Versão  

Guia de 

Fortaleza 
  X 2.2.7  

Fortaleza 

Ceará 
  X 5.0  

Mob.urb    2.0.0  

PHM X X X 1.0  

Tabela de Comparação. 

 

  Com estas comparações observa-se que o aplicativo PHM oferece mais praticidade, o 

usuário não terá que fazer nenhum tipo de rota, ou tentar localizar-se pois o próprio aplicativo 

já faz isso instantaneamente. 

 Após as simulações no NS3 usando as informações reais da Rua Grande foi possível 

identificar a quantidade de roteadores necessários, o posicionamento e a distância entre eles. 

Os dados foram obtidos da seguinte forma: Delivery Rate (Taxa de Entrega), Lost Packet 

(Pacotes Perdidos),  Delay Mean (Atraso Médio), todas essas informações através do Step 

(Distância). 

 Para o início das simulações o NS3 foi configurado com 1 interface, 10 fluxos, pacotes 

com tamanhos de 512 Kb onde o intervalo entre este número de pacotes é de 0.1. A Rua Grade 

possui 1600 m, a definição da distância entre os roteadores  inicializou-se através da razão 

entre a distância total do tamanho da rua e a quantidades de roteadores que serão analisados 

para que por fim seja obtido o número exato de roteadores onde haja a maior taxa de entrega, 

o maior número de pacotes recebidos, a menor perda de pacotes e o menor atraso do envio 

de dados. 

A distância dos roteadores  definiu-se de modo que: para 15 roteadores o Step é 107m, 

para 20 roteadores o Step é 80m, para 25 roteadores o Step é 64m e por fim para 30m 

roteadores o Step é 54m. 

Após analisar os resultados obtidos conclui-se que o número de roteadores ideal para 

montar a infraestrutura da rede da Rua Grande varia entre 15 e 25 roteadores. 

 Na Figura 1 é possível observar que com 25 roteadores (Step de 64) não existe atraso 

médio, porém com 15 roteadores (Step de 107) o resultado não é o mesmo. 
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Figura 1. Atraso Médio do desempenho da rede. IFCE, 2016. 

 

Na Figura 2 observa-se que com 25 roteadores a Taxa de Entrega dos dados é 100%, 

com 15 roteadores a taxa sofre um declínio e permanece em 97%. Significa que nem todos os 

dados serão entregues e isto faz com que a rede não seja concisa. 
 

Figura 2. Taxa de Entrega dos dados da rede. IFCE, 2016. 
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 Na Figura 3 é analisado o número de pacotes perdidos na rede, com 25 roteadores não 

há perda de pacotes o que não ocorre com 15 roteadores, pois é perdido aproximadamente 500 

pacotes. 

Figura 3. Número de pacotes perdidos. IFCE, 2016. 

 

 

 O valor médio do roteador é 100 R$, a Figura 4 mostra a quantidade de roteadores pelo 

custo, isto implica que com 15 roteadores o custo da infraestrutura da rua é 1500 R$ e com 25 

roteadores é 2500 R$. Porém deve ser levado em consideração não apenas o valor de custeio 

dos roteadores, mas também a viabilidade da rede. 

 

 Figura 4. Gráfico da quantidade de roteadores pelo custo. IFCE, 2016. 
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CONCLUSÕES 

Neste artigo é apresentado a redes mesh e uma aplicação desta rede em um uso real 

na cidade histórica de Aracati – CE através dos resultados do simulador NS3 foi possível 

identificar detalhadamente todas as informações antes mesmo da implementação real. 

 Além de que toda a Cidade terá outras formas de atrair turistas para a própria cidade 

e a cidade não irá perder as histórias de cada patrimônio, ao final pôde ser notado que o 

aplicativo beneficiou aos próprios habitantes, pois 70% da população aracatiense não sabia 

ao menos o nome dos patrimônios. 
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RESUMO: O avanço tecnológico dos sistemas de automação possibilitou o aprimoramento de 

vários processos cotidianos, melhorando tanto a execução quanto a confiabilidade das 

atividades executadas. Processos que envolvem o constante monitoramento da saúde de 

pacientes também podem se beneficiar de tecnologias que automatizam o seu 

funcionamento. Dados médicos e medições de sinais vitais podem ser combinados e tratados 

de forma mais rápida e eficiente na hora do atendimento. O presente trabalho apresenta uma 

proposta de automatização do Sistema Único de Saúde através da utilização da tecnologia de 

identificação por radiofrequência, possibilitando uma maior integração entre pacientes e 

médicos na hora do atendimento.  

Palavras–chave: automatização, paciente, monitoramento, sensores 

 

RFSUS - A Software for Automation of the Unified Health System (SUS) based 

on the use of RFID and Biometrics 
 

ABSTRACT: The technological advancement of automation systems enables the improvement 

of various daily processes, improving both the execution and reliability of the performed 

activities. Processes involving constant monitoring of the health of patients may also benefit 

from technologies that automate its operation. Medical data and measurements of vital signs 

can be crossed and treated more quickly and efficiently at the time of service. This paper 

presents a proposal for automation of the Unified Health System through the use of radio 

frequency identification technology, enabling integration between patients and physicians at 

the time of service. 

KEYWORDS: automation, patient, monitoring, sensors 

 

INTRODUÇÃO 

De acordo com pesquisa realizada pelo DataFolha, a saúde é um dos temas que mais 

preocupa os brasileiros (ZIEGLER, 2014). A necessidade de se ter sistemas computacionais de 

apoio à manutenção de saúde das pessoas que precisam de avaliação regular das suas condições 

de sua saúde é de extrema importância, fato que fica evidente a partir da investigação de 

esforços já existentes, como alguns trabalhos disponíveis na internet e em repositórios de 

trabalhos científicos. 
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Serviços como o SUS (Sistema Único de Saúde) possuem algumas tecnologias para 

agilizar o atendimento, como o CadSUS, utilizado para gerenciar o cadastro e atualização de 

dados dos pacientes. No entanto, o CadSUS não oferece uma possibilidade de integração entre 

paciente e médico, possibilitando, por exemplo, que sejam inseridas no sistema informações 

relevantes sobre a saúde do paciente e que podem ser importantes para um diagnóstico futuro 

(DATASUS, 2012?). 

O presente trabalho tem como objetivo prover uma automação para o Sistema Único de 

Saúde, possibilitando uma maior integração entre pacientes e médicos, através da utilização da 

tecnologia RFID (Radio-Frequency IDentification). 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Com o intuito de entender como seria possível automatizar o SUS foram analisados 

trabalhos anteriores que pretenderam realizar a informatização de instituições hospitalares. Em 

relação a nossa pesquisa por esforços correlatos, destacamos: 

(i) O hospital espanhol, Centro de Recuperación y Rehabilitación de Levante 

(CRRL), usa a tecnologia de RFID para empregá-la em um sistema de localização 

em tempo real para rastrear pacientes e ativos (equipamentos) ao longo de suas 

instalações, visando melhorar a qualidade dos serviços prestados. Uma outra 

aplicação, fazendo uso da mesma tecnologia, está sendo empregada em uma 

instituição de Ohio, Summa Akron City Hospital, no departamento de 

emergência, e tem o objetivo de medir o tempo de espera por um leito pelos 

pacientes a fim de elaborar soluções para reduzir esse tempo e, portanto, melhorar 

o atendimento. 

(ii) Aplicações voltadas para o monitoramento de pacientes, como o trabalho de Mrs. 

S. Padmapriya et al. (2014) e o trabalho de Tudor Ioan Cerlinca et al. (2010), se 

aproximam do trabalho proposto no presente texto. Esses trabalhos apresentam o 

desenvolvimento de sistemas de monitoramento de pacientes baseados em RFID, 

nos quais as informações essenciais sobre o histórico médico dos mesmos são 

armazenadas em bancos de dados para futuros acessos e correto atendimento, 

evitando erros de medicação, por exemplo. Podendo também ser realizado um 

rastreamento do paciente. 

As soluções similares apresentadas servem como base para o desenvolvimento do 

trabalho proposto, porém aquelas são soluções para empresas particulares e não estão abertas a 

uma integração com sistemas públicos de saúde, principal objetivo do nosso trabalho. Após o 
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estudo sobre soluções similares e pela não satisfação em relação à aplicabilidade destas, 

procedemos ao desenvolvimento do RFSUS. 

A Figura 1 demonstra a visão geral da arquitetura de software desenvolvida com o intuito 

de automatizar as atividades de atendimento e biometria através do RFSUS. 

 

 

Figura 1. Visão geral da arquitetura. IFBA, 2016. 

 

Os componentes (ou camadas) do software são compostos das seguintes sub-partes: 

    1. BARRAMENTO - o barramento é uma camada de baixo nível da solução e contém 

os seguintes módulos: 

 (i) Módulo de recepção, que é responsável por identificar o paciente através da leitura 

da etiqueta RFID pertencente ao usuário. A leitura deste dado é realizada através de um 

microcontrolador, Arduino, juntamente com um leitor de etiquetas RFID. Os dados serão 

aferidos pelo software Arduino escrito em linguagem c e repassadas pelo barramento através 

de uma porta serial para a camada middleware. Após a correta identificação do paciente, o 

mesmo estará apto a realizar sua entrada na instituição hospitalar; 

 (ii) Módulo de atendimento, que além de verificar a identificação do usuário, avalia as 

condições de saúde do paciente, medindo sua temperatura e batimentos cardíacos, através do 

leitor de tags RFID e sensores biométricos respectivamente. Estes dados são repassados para o 

microcontrolador, Arduíno, e enviados pelo barramento, através de comunicação serial para o 

middleware. 

 2. MIDDLEWARE - tem como objetivo intermediar a comunicação entre o sistema da 

organização e a infraestrutura de hardware, formada por leitores e etiquetas ou sensores que 

estão acoplados. Desenvolvido em C e C++, o middleware recepciona os dados provenientes 
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dos sensores biométricos e da etiqueta RFID lidos pelo barramento. 

 3. GUI JAVA - camada de alto nível com interface gráfica para interação com usuários. 

Se baseia em uma aplicação Java com interface gráfica capaz de integrar a leitura dos dados 

provenientes do middleware com um banco de dados visando armazenar e ler dados de 

pacientes. 

Além de uma arquitetura de software, também foi desenvolvido um banco de dados 

para RFSUS. Como objetivo específico, foi considerado que o banco de dados deveria ser capaz 

de persistir uma grande quantidade de informações. Desta forma, concluiu-se que uma 

solução relacional (um banco de dados relacional) não supriria esta necessidade, porque a 

massa de informações dos sensores seria considerável em tamanho, o que nos levou à adoção 

de uma solução voltada para Big Data. Segundo Vieira (2012) uma das tendências para 

solucionar os diversos problemas e desafios gerados pelo contexto Big Data é o movimento 

denominado NoSQL (Not Only SQL). NoSQL promove soluções criadas para solucionar 

problemas gerados por aplicações que necessitam operar com grande volume de dados. O 

banco NoSQL escolhido foi o MongoDB. 

O MongoDB é um banco de dados não relacional, Open Source, orientado a 

documentos. Conforme sua especificação (MongoDB manual, 2014) é escrito em C++ e 

contém as seguintes funcionalidades-chave: (i) esquemas de dados dinâmicos, oferecendo 

simplicidade e robustez; (ii) suporte à indexação em qualquer atributo; (iii) replicação e alta 

disponibilidade; (iv) capacidade de escalar horizontalmente; (v) pesquisas baseadas em 

documentos. 

No MongoDB um registro é mantido como um documento, cujo formato se baseia em 

estruturas de dados contendo um conjunto de chaves e valores. A Figura 2 apresenta um 

documento armazenado no MongoDB. Nela é possível observar o conjunto de dados que 

compõem o registro de um paciente. O campo “_id” tem um valor único e identifica um 

documento no banco de dados, o campo “rfid” armazena o número identificador único de um 

paciente do SUS. Os campos “nome”, “data_nascimento” e “rg” são, respectivamente, o nome 

completo, a data de nascimento e o número do registro geral do paciente. O campo 

“observação” contém uma lista de informações sobre o paciente como alergias e doenças 

genéticas. O tipo sanguíneo (O+, O-, A+, A-, B+, B-, AB), peso e altura do paciente estão 

armazenados respectivamente nos campos: “tipo_sanguineo”, “peso” e “altura”. 
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Figura 2. Representação de dados de um paciente no Mongodb. IFBA, 2016. 

 

Para o desenvolvimento do RFSUS foram utilizados: (i) um microcontrolador Arduino 

UNO R3; (ii) um leitor de etiquetas RFID; (iii) um sensor de temperatura infravermelho GY-

906, (iv) um sensor de batimentos cardíaco infravermelho KY-039 e (v) um potenciômetro 10k 

linear. Este último foi utilizado apenas para simular o nível de pressão arterial do paciente. A 

Figura 3 demonstra o esquemático desenvolvido para o protótipo do módulo de recepção. 

 

 

Figura 3. Esquemático Arduino para o Módulo de Recepção. IFBA, 2016. 
 

Muito semelhante ao módulo de recepção, o módulo de atendimento é composto pelos 

mesmos componentes de hardware, com a exceção dos sensores infravermelho de 

batimentos cardíacos e temperatura, e do potenciômetro adicionado com o objetivo de 

simular a função do sensor de monitoramento de pressão arterial. A Figura 4 representa o 

esquemático desenvolvido para o módulo de atendimento. 
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Figura 4. Esquemático Arduino para o Módulo de atendimento. IFBA, 2016. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A Figura 6 apresenta uma tela de execução do RFSUS68. No momento em que o paciente 

posiciona sua etiqueta RFID sobre o leitor na recepção, uma sequência de dígitos 

identificadores únicos para cada paciente é capturada e encaminhada para a camada de 

middleware. A GUI Java, de posse desses dígitos identificadores, conecta-se com banco de 

dados MongoDB e as informações do paciente são recuperadas e exibidas na tela da aplicação. 

 

Figura 5. Tela de Identificação do Paciente (Módulo de recepção). IFBA, 2016. 

 

Uma vez que o paciente foi corretamente identificado, ao clicar no botão, “Dar Entrada”, 

o paciente está apto a realizar uma consulta e deverá ser encaminhado para o módulo de 

                                                           
68 Uma execução de teste da solução pode ser vista no vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=U-hwzoU4Dzk 
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atendimento onde será identificado novamente (através da apresentação do seu cartão de 

identificação, RFID).  

Através de sensores e acompanhado por um profissional de saúde, dados como 

temperatura e batimentos cardíacos serão aferidos e exibidos pelo software além de serem 

armazenados no banco de dados MongoDB para que sejam, futuramente, consultados 

novamente sempre que o paciente for atendido por uma instituição do SUS. Na Figura 6 é 

apresentado um documento BSON/JSON armazenado no MongoDB contendo o registro de 

um atendimento realizado com software.  

 

 

Figura 6. Documento BSON/JSON contendo os dados coletados durante um atendimento. 

IFBA, 2016. 

 

A Figura 7 demonstra a interface gráfica para leitura de dados no módulo de 

atendimento do software RFUS, é necessário nesta etapa que o paciente se identifique 

novamente no software utilizado sua etiqueta RFID e o após o botão “Leitura” ser clicado, o 

software passa a coletar os dados proveniente dos sensores e exibidos na tela. Ao clicar no 

botão “Gravar” os dados são persistidos no MongoDB para consultas posteriores. 
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Figura 7. Tela identificação e diagnóstico (Módulo de atendimento). IFBA, 2016. 

 

CONCLUSÕES 

Neste trabalho foi apresentado o RFSUS69, uma solução que tem o objetivo de apoiar o 

atendimento a pacientes do Sistema Único de Saúde. Com esta aplicação verificou-se que a 

implantação de tecnologia RFID para identificação de pacientes e de sensores biométricos 

para coleta de dados de clínicos têm potencial para automatizar o atendimento a pacientes.  

O uso do banco de dados MongoDB pode servir como um repositório de informações 

sobre atendimentos prévios sempre que um paciente for atendido, servindo para manter um 

histórico de sua saúde. 

Como trabalhos futuros buscamos incluir outros tipos de sensores capazes de auxiliar 

ainda mais nos diagnósticos de saúde bem como também testar com outros tipos de etiquetas 

RFID (braceletes, pulseiras). Também entendemos que é necessário realizar testes reais (com 

pacientes e médicos) para que se possa dimensionar com precisão o impacto desta solução. 
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69 Os códigos-fonte do RFSUS estão disponíveis para download e utilização no repositório de 
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RESUMO: Este artigo traz como objetivo a captação e reutilização automatizada da água 

proveniente do gotejamento de aparelhos de refrigeração. Atingindo-se uma média diária de 90 

litros obtidos de somente 5 máquinas de ar-condicionado, esta pesquisa desenvolveu uma 

proposta de sistema hidráulico automatizado com o seguinte funcionamento: a água proveniente 

do gotejamento escorre pela tubulação até o primeiro reservatório, que se encontra no 

subterrâneo. Após atingir determinado nível, a água é bombeada para o segundo reservatório, 

que se localiza sobre o bloco dos banheiros, qual é destinada para o uso nas descargas. O 

controle e monitoramento da água reaproveitada é feito a partir de sensores de vazão e nível 

vinculados a um Arduino, um microcontrolador, indicando em quais momentos a bomba d’água 

deve ser ligada ou desligada, ou ainda, em último caso, quando a água proveniente da 

companhia de saneamento for necessária. Para provar tal funcionamento, primeiramente, um 

cenário tridimensional (3D) em escala real foi elaborado com o intuito de ambientar a ideia do 

projeto à instituição, corrigindo possíveis erros e equívocos antes mesmo de colocá-los em 

execução. Em seguida, como prova de conceito da proposta desta pesquisa, uma maquete em 

escala menor reproduziu todo o projeto em um ambiente real. Por fim, provou-se que a 

arquitetura hidráulica e automatizada realmente funciona, ocorrendo o controle e 

monitoramento do recurso hídrico reaproveitado, e a economia tanto hídrica quanto financeira, 

trazendo ainda benefícios ecológicos ao ambiente.  

Palavras–chave: água, automatização, controle, economia, sustentabilidade  

 

RWST – REUSE OF WATER FOR SUSTAINABLE TECHNOLOGY 

 

ABSTRACT: The project aims the captation and automated reuse of the condensated water 
that drips from refrigeration systems. In a daily basis, 90 liters of water is collected from only 
5 air conditioner equipment. This research has developed an automated hydraulic system 
proposal. The water that drips from the air conditioners goes through the plumbing to the first 
reservoir, which is located in the ground. After the water reaches an established level, it is 
pumped to the second reservoir, which is located on top of the restrooms, and then the water 
can be use for flushing. The control and monitoring of the reused water is done by using flow 
and level sensors linked to an Arduino, an micro-controller, it controls when the water pump 
must be turned on or turned off and also when is necessary to use water resources from the 
supplier company. In order to prove that the proposed system works, an tridimentional (3D) 
scenario in full scale was made, and possible mistakes were corrected even before its 
implementation. Then, as the proposal concept proof of this research, a scale model was made 
and it reproduced all the project. Lastly, it was proved that the automated hydraulic 
architecture really works. It accomplishes its objectives and also saves both economical and 
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water resources in addition to the ecological benefits to the environment. 
KEYWORDS: water, automation, control, saving, sustainability 

 

INTRODUÇÃO 

A avaliação de desenvolvimento sustentável de uma determinada região é feita a partir 

do nível de equilíbrio entre a retirada de recursos naturais e o desenvolvimento socio-

econômico. 

Devido aos problemas de escassez de água e energia ocorridos em diversas partes do 

globo, mais especificamente em estados do Nordeste, onde 50% de toda população padece 

com problemas de abastecimento hídrico, fica mais do que notável que tal nível de equilíbrio 

no Brasil está longe de atingir seu auge. 

A Figura 1 resume, em números, os problemas relacionados com a escassez hídrica e 

energética no país. Nela, podemos observar que 39% dos brasileiros no período de janeiro a 

fevereiro de 2015 ficaram sem energia numa média de 2,9 dias. Também expõe que 36% das 

residências foram atingidas pela falta de água no mesmo período, sendo que 8% dos 

entrevistados passaram por isso numa base de 4 dias ou mais. Tal realidade é consequência, 

em sua maioria, do mal gerenciamento de recursos naturais. 

 

 

Figura 1. Infográfico com percentuais regionais da crise hídrica e energética. 

DATAFOLHA, 2015. 

 

Diversos fatores ambientais influenciam no clima e consequentemente no índice 

pluviométrico que enche os rios e represas. O desmatamento da Mata Atlântica, por exemplo, 

na região da Cantareira, evidencia isso de forma relevante quando nascentes secam por falta 

de vegetação. O El Niño, fenômeno natural caracterizado por “anomalias climáticas” também 

interfere em padrões de chuva que geralmente repetem-se todos os anos. Além dos demais 

danos gerados diretamente por ações humanas. 
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De acordo com TUCCI et al (2000), uma potencial calamidade devido às enchentes é o 

rompimento de barragens. Atualmente, no país, a maior tragédia ambiental registrada foi o 

rompimento de duas barragens da mineradora Samarco, em novembro de 2015, que lançou 

rejeitos de areia, ferro e mercúrio no Rio Doce e posteriormente no mar, deixando 

oceanógrafos e analistas ambientais sem perspectivas próximas de recuperação. Além do 

rastro de destruição que a lama deixou nas diversas cidades atingidas, ainda há o risco de 

esses rejeitos deixarem o solo de toda a área infértil. 

Segundo TUCCI et al. (2000), a coleta de dados hídricos é essencial para qualquer 

planejamento adequado. Observa-se que existe a necessidade de modernização do sistema 

de monitoramento tradicional, por meio de automação, revisão de práticas hidrométricas e 

ampliação de coleta de dados de qualidade de água e sedimentos.  

Diante disso, esse projeto propõe mecanismos que facilitem a reutilização ou 

reaproveitamento do condensado que goteja de aparelhos de refrigeração como uma 

maneira interessante e sustentável para reduzir o consumo de água (MAGRINI et al. 2015), 

uma vez que é totalmente indicada para práticas de uso não-potável. Através de um sistema 

hidráulico automatizado, onde o controle e monitoramento desse potencial hídrico é feito a 

partir de sensores de nível e vazão vinculados a um Arduino, busca-se a economia hídrica e 

financeira, diante do contexto atual do país.   

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Protótipo de coleta manual 

O desenvolvimento dessa pesquisa deu-se em um cenário institucional, mais 

especificamente no centro médico e na biblioteca, que dispõem de 5 aparelhos de ar-

condicionado, todos do modelo Split, sendo 1 da marca coreana Hitachi e 4 da marca Springer. 

A partir de um protótipo de coleta de água manual, pudemos ter uma breve noção de 

como será feita a captação de todos os aparelhos de ar-condicionado do Instituto, com a meta 

de transferir a água proveniente do gotejamento para demais atividades, além de uma 

medição diária do condensado adquirido. 

Tal método conta com uma arquitetura simples e prática, que pôde ser feito pelos 

próprios alunos e posteriormente utilizado pelos funcionários. A Figura 2 exibe o modelo 

tridimensional e a planta do protótipo de captação, especificando como o mesmo foi 

desenvolvido. 
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Figura 2. Modelo tridimensional e planta do protótipo de coleta manual. 

 

Como os condensadores dos aparelhos já dispunham de seus respectivos drenos 

instalados, a implementação do protótipo foi facilitada. Por meio dos próprios conduítes de 

drenagem e do auxílio de uma fita isolante para que não houvesse nenhum tipo de vazamento, 

estes foram conectados com a saída de galões de armazenamento para dar vazão à água 

proveniente do gotejamento. Todo condensado aproveitado foi destinado para atividades de 

uso não-potável, como lavagem do estabelecimento e descargas sanitárias. A Figura 3 exibe o 

resultado final da construção do protótipo. 

 

 

Figura 3. Protótipo de coleta manual. 

 

Medição periódica diária 

Com o protótipo de coleta manual em funcionamento foi possível realizar a medição 

diária do condensado gerado pelos aparelhos de refrigeração, afim de ter a ciência da 

economia hídrica e financeira que pode ser resultado desse projeto. 
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Figura 3. À esquerda o gráfico e à direita a tabela do gotejamento diário de 5 unidades de 

aparelhos de ar-condicionado. 

 

A Figura 3 expõe os resultados das medições, em forma de gráfico e tabela, em litros 

por dia, separando-os por aparelho, data e horário. Os aparelhos Springer 1 e Springer 3 

mostraram ser aqueles que mais produzem água condensada, chegando aos vinte e oito dias 

de medição liberando aproximadamente entre 500 e 750 litros. Springer 4 e Hitachi liberaram 

aproximadamente entre 260 a 315 litros de água, mesmo com o último estando sem funcionar 

durante cinco dias. O aparelho Springer 2 expeliu 106 litros de condensado em nove dias, 

sendo que nos outros dezenove encontrava-se desligado. Por fim, a quantidade hídrica real 

economizada durante todo período de medição foi de 2.031,5 litros de água. 

 

Análise hídrica 

A análise feita no Laboratório de Tecnologia de Alimentos (LTA) da Universidade Federal 

de Sergipe (UFS) foi realizada utilizando a técnica de Número Mais Provável (NMP).  Esta 

técnica permite determinar a densidade de micro-organismos viáveis presentes em uma 

amostra sob análise. Os testes foram feitos mais especificamente afim de determinar a 

quantidade de coliformes totais e termo tolerantes presentes em amostras de 100 ml da água 

proveniente de aparelhos de ar-condicionado. Coliformes são bactérias que estão divididas 

em totais e termo tolerantes, os totais fermentam a lactose e produzem ácido e gás a 35/37 

ºC; já os termo tolerantes são também conhecidos como fecais por serem encontrados mais 

comumente no trato digestivo e serem excretados em grandes quantidades nas fezes, 

normalmente não são ameaça quando estão no trato digestivo, mas ao se ingerir alimentos 
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contaminados por coliformes uma série de doenças podem ser provocadas. Na análise não foi 

encontrada a presença de nenhum dos dois tipos de coliformes, o que está de acordo com a 

portaria nº 2.914 de 12 de dezembro de 2011 que regula a potabilidade da água no Brasil. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Uma maquete foi desenvolvida como prova de conceito com o intuito de realizar testes 

de funcionalidade. A Figura 4 expõe a planta de funcionamento da mesma juntamente com 

numeradores que indicam a ordem das etapas do sistema hidráulico automatizado que pode 

ser explicado da seguinte maneira: a água proveniente do gotejamento escorre pela tubulação 

até o reservatório 1, que se encontra no subterrâneo. Após atingir determinado nível, 

acionando o sensor de nível 1, a água é bombeada, passando pelo sensor de vazão que a 

contabilizará e indo para o reservatório 2, que se localiza sobre o bloco dos banheiros, qual é 

destinada para o uso nas descargas. O sensor de nível 2 é acionado quando o reservatório 2 

estiver cheio, fazendo com que assim a bomba d’água seja desligada. Em último caso, quando 

ambos os reservatórios estiverem vazios, a válvula solenoide é acionada e a água da 

companhia de saneamento utilizada. Todo o controle e gerenciamento do sistema é feito a 

partir do microcontrolador Arduino.  

 

 

Figura 4. Planta de funcionamento da maquete. 

 

A Tabela 2 expõe os testes de funcionalidade que foram feitos na maquete 

acompanhados pelos componentes que cada um envolve e seus objetivos finais. O teste 1 

simula o abastecimento do reservatório 1 pelo condensado dos aparelhos de refrigeração, 
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que acionando o sensor de nível 1, ativa a bomba d’água. O teste 2 representa o enchimento 

do reservatório 2, onde o sensor de nível 2 é acionado e a bomba d’água desligada. O teste 3 

é referente a contabilização dos mililitros de água que passam pelo sensor de vazão. E o teste 

4, solução para momentos em que ambos os reservatórios estejam vazios, a válvula Solenoide 

é ativada e a água da companhia de saneamento utilizada.  

 

Tabela 2. Testes realizados na maquete. 

Testes Componentes Objetivos 

Teste 1 Sensor de nível 1 e bomba 

d’água 

Com o sensor de nível 1 

acionado, a bomba d’água 

deve ser ligada 

Teste 2 Sensor de nível 2 e bomba 

d’água 

Com o sensor de nível 2 

acionado, a bomba d’água 

deve ser desligada 

Teste3 Sensor de vazão Contabilizar em mililitros a 

água que passa pelo 

sensor de vazão 

Teste 4 Solenoide Acionar Solenoide quando 

ambos os reservatórios 

estiverem vazios 

 

Todos os testes foram feitos e tiveram os resultados esperados, alcançando suas metas 

e provando a funcionalidade do sistema hidráulico automatizado. A Figura 5 mostra imagens 

dos resultados da maquete desenvolvida, de acordo com a numeração dos testes citados 

acima. 

 

 

Figura 5. Resultados obtidos de cada um dos testes de funcionalidade. 

 

O resultado final da maquete pode ser visto na Figura 6, juntamente com um esquema 

desenvolvido para seu melhor entendimento, enumerando as etapas em ambas as situações 

simultaneamente. 
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Figura 6. À esquerda a maquete real e à direita o esquema/planta da mesma, ambos 

enumerados simultaneamente. 

 

CONCLUSÕES 

O desenvolvimento do presente estudo possibilitou a produção de uma inovadora 

tecnologia de baixo custo e excelente funcionalidade de viés sustentável que permite a 

captação e reutilização da água condensada que é expelida dos sistemas de refrigeração. 

Os testes de funcionalidade feitos na maquete provaram que a proposta do sistema 

hidráulico automatizado teve um célebre desempenho, fazendo de forma prática e 

tecnológica diversas funções que resultaram no reuso do condensado, uma vez em que a 

situação nacional e até mesmo global anseia por novas formas de economia e reciclagem de 

recursos naturais, alcançando assim o objetivo do projeto. 

O protótipo de coleta manual auxiliou nas medições diárias e posteriormente mensais, 

fazendo com que fosse dada uma noção da quantidade de água disponível para atividades de 

uso não-potável desperdiçada. Além da iniciação à conscientização da população do Instituto, 

dado que os profissionais da limpeza passaram a utilizar o condensado, fazendo com que a 

mesma comece a refletir sobre a importância da sustentabilidade.  

Dada a relevância desse tema, torna-se mais do que necessário que novos trabalhos e 

projetos voltados à área surjam e se desenvolvam, efetivando assim a prática sustentável em 

todos os locais, como foco de atenção e preocupação. Como trabalhos posteriores, o 

tratamento da água condensada para tornar-se potável é de grande valia, uma vez que dessa 

forma poderia ser utilizada para um conjunto de atividades ainda mais abrangentes. 

Nesse sentido, o RWST atingiu o objetivo de captar e reutilizar a água gerada nos 

condensadores dos aparelhos de ar condicionado, fazendo com que fossem obtidos 

resultados que representam uma futura economia hídrica e financeira, trazendo benefícios 

ecológicos ao ambiente.  



 

1769 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos         Ciências Exatas e da Terra 

REFERÊNCIAS 

BRASIL. Portaria n. 2.914, de 12 de Dezembro de 2011. Dispõe sobre os procedimentos de 

controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de 

potabilidade. Diário Oficial da União, Brasília, DF, v. 239, p. 39-46, 12 dez. 2011. (Série ou 

Coleção). Seção 1. 

 

CRISE da Água: Falta de água atinge 71% em SP; no país, 39% ficaram sem luz. Folha de São 

Paulo. Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2015/02/1587226-falta-de-

agua-atinge-71-em-sp-no-pais-39-ficaram-sem-luz.shtml>. Acessado em: 06 jun. 2016. 

 

MAGRINI, A; CATTANI L.; CARTESEGNA M.; MAGNANI L. Integrated Systems for Air 

Conditioning and Production of Drinking Water – Preliminary Considerations. Clean, Efficient 

and Affordable Energy for a Sustainable Future: The 7th International Conference on 

Applied Energy (ICAE2015), Milão, v. 75, n. 247, p. 1659-1665, Aug. 2015. Disponível em: < 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1876610215011741>. Acesso em: 05 set. 

2016. 

 

TUCCI, C. E. M.; HESPANHOL, I.; CORDEIRO NETTO, O. M. Cenários da Gestão da Água no Brasil: 

Uma Contribuição para a “Visão Mundial da Água”. RBRH - Revista Brasileira de Recursos 

Hídricos, Rio de Janeiro, v. 5, n. 3, p. 31-43, Jul./Set. 2000. Disponível em: < 

http://rhama.net/download/artigos/artigo29.pdf>. Acesso em: 20 jun. 2016. 

  

  



 

1770 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos         Ciências Exatas e da Terra 

SECÇÕES CÔNICAS: ASPECTOS HISTÓRICOS E APLICAÇÕES  
 

Marcelo Bruno Gomes Pedroza1, Helano Leom Maia de Oliveira2, Rafael Braz de 

Macêdo3 
 
1Discente de graduação em licenciatura em matemática - IFCE. e-mail: marcelobruno326@gmail.com; 2Professor 

do Curso de Licenciatura em Matemática - IFCE. e-mail: helano_kaka@hotmail.com; 3 Professor do Curso de 

Licenciatura em Matemática - IFCE. e-mail: rafaelsupermatematica@gmail.com 

 

RESUMO: O presente trabalho tem como objetivo apresentar uma abordagem do 

desenvolvimento histórico das secções cônicas, bem como suas aplicações em algumas áreas 

do conhecimento. A pesquisa é do tipo bibliográfica, realizada por meio de consultas a livros, 

dissertações e artigos. Inicia-se apresentando o conceito de cada uma das secções cônicas 

(parábola, elipse e hipérbole). Em linha cronológica, é feito um resumo do contexto histórico 

em que esse conteúdo foi desenvolvido, iniciando com Euclides, depois Arquimedes, 

Apolônio, Papus e finalmente Leonard Euler. Em seguida, trata-se de suas propriedades: as da 

tangente e as da reflexão. Após isso, são apresentadas as aplicações desse conteúdo em 

situações cotidianas, relacionando-as com suas respectivas propriedades, em que é possível 

identificar os vários campos do conhecimento em que são encontradas. 

Palavras–chave: história, ensino, geometria 

 

CONICAL SECTIONS: HISTORICAL ASPECTS AND APPLICATIONS 
 

ABSTRACT: The present work has as objective presents an approach of the historical 

development of the conical sections, as well as their applications in some areas of the 

knowledge. The research is of the bibliographical type, accomplished through consultations 

to books, dissertations and goods. He/she begins presenting the concept of each one of the 

conical sections (parable, ellipse and hyperbole). In chronological line, it is made a summary 

of the historical context in that that content was developed, beginning with Euclides, later 

Arquimedes, Apolônio, Papus and finally Leonard Euler. Soon afterwards, it is treated of their 

properties: the one of the tangent and the one of the reflection. After that, the applications 

of that content are presented in daily situations, relating them with their respective 

properties, in that it is possible to identify the several fields of the knowledge in that you/they 

are found.   

Word-key: history, teaching, geometry 

 

KEYWORDS: history, teaching, geometry 

 

INTRODUÇÃO 

O ensino da maioria dos conteúdos matemáticos é ministrado sem que haja uma 

contextualização histórica dos mesmos, sendo comum também o trato formal e analítico dos 

assuntos que são desvinculados de aplicações atinentes a outras áreas do conhecimento. Isso 

dificulta a compreensão e visualização do que está sendo abordado. Vale ressaltar que essa 
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situação também é observada na área de Geometria, onde seus conteúdos devem ser abordados 

de uma forma mais concreta, devido a sua fácil visualização. 

Diante disso, nos deparamos com a seguinte pergunta: Como ocorreu o desenvolvimento 

das secções cônicas e onde são utilizadas? 

Pensando nisso, na presente investigação, comentar-se-á sobre a evolução das secções 

cônicas ao longo do tempo, sem negligenciar a discussão do conceito desse objeto matemático 

e o trato das propriedades de tangência e reflexão, para posteriormente, apresentar algumas 

aplicações atinentes a algumas áreas do conhecimento. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

A pesquisa foi do tipo bibliográfica, em que foram consultadas dissertações de mestrado, 

livros, além de artigos publicados em revistas e anais de eventos sobre o tema discorrido. Foi 

usado como critério de seleção do material, trabalhos que abordassem os principais 

matemáticos envolvidos no desenvolvimento das secções cônicas, bem como suas respectivas 

contribuições. Também foram selecionadas investigações que tratam das aplicações desse 

assunto, tanto em áreas mais abrangentes do conhecimento, quanto em objetos específicos. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

1 Conceito de Secção Cônica 

Sejam duas retas r e s concorrentes em O e não perpendiculares. Fixando a reta r e 

fazendo s girar 360º em torno de r e mantendo o ângulo entre as retas constante, tem-se que 

s gera uma superfície cônica infinita, formada por duas folhas separadas pelo vértice O. 

Chama-se secção cônica, ou simplesmente cônica, ao conjunto de pontos que formam 

a interseção de um plano com a superfície cônica. 

Quando seccionamos uma superfície cônica com um plano qualquer que não passe pelo 

vértice, a cônica será (WIRTERLE, 2000): 

i) uma parábola, se o plano for paralelo a uma geratriz da superfície, conforme mostrado na 

Figura 1;  
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Figura1. Secção do cone que representa a parábola. 

 

ii) uma elipse, se o plano não for paralelo a uma geratriz e intercepta apenas uma das folhas 

da superfície (se o plano for perpendicular ao eixo do cone, obtemos uma circunferência), de 

acordo com a Figura 2; 

 

 
Figura 2. Secção do cone que representa a elipse. 
 

iii) uma hipérbole (Figura 3), se o plano não é paralelo a uma geratriz e intercepta as duas 

folhas da superfície. 

 
Figura 3. Secção do cone que representa a hipérbole. 
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2 Abordagem Histórica  

Para uma compreensão mais abrangente do surgimento das Secções Cônicas, destaca-

se as ideias dos principais matemáticos envolvidos na construção desse conhecimento ao 

longo do tempo. Começamos por Euclides de Alexandria (sec. III a .C.) que no livro VII de Os 

elementos apresenta 39 Proposições sobre geometria em três dimensões, além disso, existem 

consistentes referenciais que afirmam que o geômetra tenha escrito um tratado sobre 

Elipsoides, Hiperboloides e Paraboloides, além do tratado sobre Esfera e Cilindro (BOYER, 

2010). 

Depois de Euclides, temos Arquimedes de Siracura (287 a 212 a. C.) que, em seu tratado 

sobre Conoides e Esferoides, apresenta um forte avanço no estudo das superfícies de 

revolução, onde descreve sólidos gerados pela rotação de elipses, hipérboles e parábolas em 

torno de seus eixos. Ele também conhecia a área da elipse (BOYER, 2010). 

Apolônio de Perga (262 a 190 a.C.) mostrou, pela primeira vez, que as três secções 

cônicas podem ser obtidas usando um único cone, apenas variando a inclinação do plano de 

secção. Antes de seu tempo, as cônicas eram obtidas com secções perpendiculares a um 

elemento do cone, sendo que existiam três tipos diferentes de cone conforme o ângulo do 

vértice: circular reto, circular agudo ou circular obtuso. Ademais, outra importante 

contribuição desse matemático foi o fato de afirmar que o cone não precisa ser 

necessariamente reto, mas também pode ser obliquo (BOYER, 2010). 

Papus de Alexandria (séc. IV a.C.) em seu livro VII da Coleção chega perto do princípio 

fundamental da Geometria Analítica, e foi responsável pelos teoremas de Geometria sobre 

Centros de Gravidade de Sólidos e Superfícies de Revolução (BOYER, 2010). 

Leonhard Euler (1707 -1783) em sua obra didática mais conhecida Introductio in 

Analysin Infinitorum (Introdução à Analise Infinita) encontra-se a noção de que as superfícies 

de segundo grau constituem um grupo de quádricas no espaço, análogo ao grupo das secções 

cônicas na geometria plana. Ele também usou equações de translação de eixos para 

reproduzir a equação de uma superfície quádrica não singular a uma das formas canônicas 

dos cinco tipos fundamentais, que são: o elipsoide, o hiperboloide de uma folha, o 

hiperboloide de duas folhas, o paraboloide elíptico e o paraboloide hiperbólico (BOYER, 2010). 
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3 Propriedades das Cônicas 

3.1 Propriedades das Tangentes 

Uma reta r é tangente a uma cônica em um ponto P, se esta reta não estiver contida na 

região focal da cônica. 

i) A reta tangente à elipse em um ponto, forma ângulos iguais com os segmentos que unem 

esse ponto aos focos, conforme é apresentado na Figura 4; 

 

 
Figura 4. Propriedade de tangência da elipse.  

 

ii) A reta tangente à parábola em um ponto, forma ângulos iguais com a reta que passa por esse ponto 

e é paralela ao eixo de simetria e com o segmento que o liga ao foco (Figura 5); 

 
Figura 5. Propriedade de tangência da parábola. 

 

iii) A reta tangente à hipérbole em um ponto (ver Figura 6), forma ângulos iguais com os segmentos 

que o unem aos focos. (LIMA, 2016) 
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Figura 6. Propriedade de tangência da hipérbole. 

 

3.2 Propriedades da reflexão 

Considere agora, as superfícies cônicas geradas pela revolução das seções cônicas em 

torno de seu eixo focal (paraboloide, elipsoide e hiperboloide). Tais superfícies apresentam as 

seguintes propriedades: 

i) Se uma fonte de luz estiver situada em um dos focos de um espelho elíptico, todos os raios refletidos 

por este espelho se concentrarão no outro foco. Conforme é ilustrado na Figura 7; 

 

 
Figura 7. Propriedade de reflexão do elipsoide. 

 

ii) Se a fonte de luz estiver situada no foco de um espelho parabólico todos seus raios refletidos serão 

paralelos ao eixo de simetria. Se os raios chegarem a superfície deste espelho paralelamente ao eixo 

de simetria serão refletidos para o foco (ver Figura 8); 
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Figura 8. Propriedade de reflexão do paraboloide. 

 

iii) Se a luz for dirigida a um dos focos de um espelho hiperbólico será refletida em direção ao outro 

foco, ilustramos essa situação na Figura 9. 

 

 
Figura 9. Propriedade de reflexão do hiperboloide. 

 

4 Aplicação das Cônicas 

Além do contexto histórico das secções cônicas, procurou-se suas aplicações em outras 

áreas do conhecimento, como por exemplo, na Engenharia Civil (resistência de materiais e 

construções antigas e atuais) e Mecânica Celeste (Leis de Kepler e orbita dos cometas), e ainda 

suas aplicações no cotidiano, como, por exemplo, nos faróis de automóveis, nas lâmpadas de 

cadeiras odontológicas, em telescópios, em antenas parabólicas e no sistema de localização 

Loran. 

4.1 Equipamentos Odontológicos 

As cadeiras de dentistas usam refletores elípticos que têm como objetivo concentrar o 

máximo de luz onde se está trabalhando. Dessa forma, o ponto de luz do refletor localiza-se 

em um dos focos do refletor elíptico. Os raios emitidos do ponto de luz são refletidos na 

superfície elíptica e direcionados para o outro ponto da elipse. Assim, basta que se posicione 
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o segundo foco da elipse sobre a região onde se está trabalhando, conseguindo assim, o 

máximo de luz em um único ponto. (SOUZA, 2014) 

 4.2 Sala de Sussurros 

Uma aplicação da propriedade de reflexão da elipse encontra-se em algumas 

construções, chamadas salas de sussurro (galerias de murmúrios). Nessas salas, em forma de 

elipsoide, uma pessoa colocada em um dos focos pode se comunicar em voz sussurrada com 

outra pessoa que esta exatamente no outro foco, no entanto, tal comunicação será inaudível 

no restante da sala. A forma da sala é de fundamental importância. Ao projetá-la, fixam-se 

dois pontos, os focos, que ficam na altura da cabeça das pessoas que vão se comunicar. Assim, 

pela propriedade de reflexão acústica da elipse, todas as ondas sonoras emitidas em um dos 

focos chegarão ao mesmo tempo no outro foco, o que proporciona uma ampliação natural do 

som. (SOUZA, 2014) 

 4.3 Antenas parabólicas 

Os satélites em órbita enviam sinais (ondas de rádio ou televisão) que chegam muito 

fracos à superfície terrestre devido a grande distância da qual são emitidos. Estes sinais 

chegam praticamente paralelos entre si, por isso é necessário captá-los em uma área 

relativamente grande e concentrá-los em um único ponto para que sejam amplificados. Desta 

forma, pela propriedade da reflexão da parábola a superfície que atende esta necessidade é 

o paraboloide. No foco da parábola é colocado um receptor que, após o processo de reflexão 

dos sinais que chegam do satélite, receberá uma intensidade alta de sinais suficientes para 

que o processo de transmissão/recepção ocorra. (MACHADO, 2007) 

4.4 Faróis e Holofotes 

Dessa vez os raios luz fazem o caminho inverso dos raios recebidos nas antenas, ou seja, 

há uma fonte de luz no foco da parábola. Neste caso, os raios são refletidos paralelamente ao 

eixo focal da parábola. (MACHADO, 2007) 

4.5 Torres de refrigeração de usinas nucleares 

O hiperboloide de uma folha (gerado pela rotação de uma hipérbole em torno do seu 

eixo imaginário) é utilizado nas torres de refrigeração das usinas nucleares. Como o 

hiperboloide de uma folha é uma superfície duplamente regrada, ela pode ser construída por 

vigas de aço retas, permitindo assim uma minimização dos ventos transversais, mantendo a 

integridade estrutural com uma utilização mínima de materiais de construção. (REIS; PINTO, 

2010) 
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CONCLUSÕES 

Baseado no exposto até então, conclui-se que podemos identificar as aplicações de 

conteúdos matemáticos em situações cotidianas, além de relacioná-las com suas propriedades. 

No tocante as secções cônicas, suas aplicações estão presentes em vários campos do 

conhecimento, em variados níveis de complexidade. Sugere-se para pesquisas futuras as 

aplicações desse conteúdo em áreas como a medicina e sistemas de localização marítima. 
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RESUMO: Os métodos utilizados nos processos de seleção de pessoas têm conseguido de alguma 

forma cumprir o seu objetivo. Contudo, apesar de atingir o resultado desejado, estes métodos 

requerem muito tempo e esforço. Estes problemas são, eventualmente, fruto da verificação, muitas 

vezes manual, dos registros de cada um dos participantes do processo. Apesar dos inúmeros recursos 

dispostos pelo advento e pluralização das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC), estes meios 

costumam ser subutilizados pelas pessoas que administram a seleção. Um exemplo claro disso são os 

processos seletivos para bolsistas ou empregos que, eventualmente, consideram informações dos 

pleiteantes como renda, experiência, entre outros. A partir destes dados, é realizada uma análise 

subjetiva para selecionar as pessoas mais indicadas para ocupar a vaga disponível. Os moldes deste 

processo têm sido repassados ao longo do tempo, o que implica no desgaste do procedimento e na 

diminuição de sua confiabilidade. Desta forma, este trabalho propõe a utilização de um modelo 

computacional baseado em um método de suporte a decisão, a Technique for Order Performance by 

Similarity to Ideal Solution (TOPSIS) para aprimorar este procedimento. Este método permite 

considerar aspectos qualitativos e quantitativos inerentes a cada participante baseado no tratamento 

de informações e critérios estabelecidos pelos mantenedores do processo. Nesta perspectiva, 

considera-se que a utilização deste modelo, aplicado a um sistema, tem potencial para otimizar de 

forma flexível os processos seletivos, tornando-os mais confiáveis, imparciais e, sobretudo, ágeis. 

 
Palavras–chave: 1. Recrutamento; 2. TOPSIS; 3. Critérios de Seleção.  

 

TOPSIS method for use in personnel selection processes 

 

ABSTRACT: The methods used in personnel selection processes has managed to somehow fulfill their 

goal. However, despite achieving the desired result, these methods require much time and effort. 

These problems are possibly the result of verification, often manual, the records of each of the 

participants in the process. Despite the numerous resources arranged by the advent and pluralization 

of Information and Communication Technologies (ICT), these means are often underutilized by people 

who administer the selection. A clear example of this is the selection process for scholarship or jobs 

that eventually consider information from plaintiffs such as income, experience, among others. From 

these data, it is performed a subjective analysis to select the best people to fill the available space. The 

molds of this process has been passed over time, implying wear in the procedure and decrease its 

reliability. Thus, this paper proposes the use of a computer model based on a method of decision 

support, the Technique for Order Performance by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS) to enhance this 

procedure. This method allows to consider qualitative and quantitative aspects of each participant 
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based on the processing of information and criteria established by the maintainers of the process. In 

this perspective, it is considered that the use of this model applied to a system, has the potential to 

optimize flexibly selective processes, making them more reliable, impartial and above all agile. 

 

KEYWORDS: 1. Recruitment; 2. TOPSIS; 3. Selection Criteria; 

 

 

INTRODUÇÃO 

O processo de decisão é uma área de estudos que considera etapas e meios utilizados para a 

tomada de uma decisão a fim de obter o rendimento máximo do ambiente em que esteja aplicado. A 

Teoria das Decisões, proposta pelo economista norte americano Hebert Simon (1916 - 2001), buscava 

explicar o comportamento humano nas suas organizações (SALES, 2014). 

Com o desenvolvimento de sua teoria, Simon escreveu um livro chamado "O Comportamento 

Administrativo", lançado em 1970, no qual discute como as organizações trazem consigo um sistema 

de decisões no qual cada pessoa e um agente direto ou indireto deste processo, tomando decisões 

racionais a respeito de seu comportamento (SALES, 2014). Os indivíduos envolvidos na tomada de 

decisão são chamados de atores. Estes atores podem assumir caráter passivo, quando não afetam 

diretamente o processo. Também podem haver atores ativos, ou decisores, que são os responsáveis 

pela tomada da decisão. Além disso, é considerado um processo de decisão que possui três etapas: 

prospecção (análise de um problema ou situação que requer solução); concepção (criação de 

alternativas que solucionem o problema); e decisão (julgamento e escolha das alternativas propostas) 

(ENSSLIN & MONTIBELLER, 2001). 

 O processo de decisão segue basicamente dois paradigmas: racional e construtivista. No 

primeiro, presume-se que todos os envolvidos possuem o mesmo objetivo, nível de conhecimento e 

acesso à informação. Desta forma, quaisquer desvios são considerados irracionalidades que podem 

por em risco todo processo. Por outro lado, Vanderpooten alerta para os riscos deste paradigma. Ele 

argumenta que a subjetividade é um fator determinante para a tomada da decisão. Este argumento é 

a base do paradigma construtivista.(ENSSLIN & MONTIBELLER, 2001). 

O paradigma construtivista preconiza a impossibilidade de excluir-se do processo de decisão 

os aspectos subjetivos do decisor, tais como valores pessoais, objetivos, preconceitos, culturas e 

intuição. Esta incorporação da subjetividade traz distinções relevantes e acentuadas quando 

contrastada com paradigma racionalista, fazendo com que o mesmo assuma um caráter qualitativo 

muito maior. 

Uma decisão pode ser tomada com base em um ou mais critérios preestabelecidos. Por causa 
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disso são propostos os métodos multicriteriais de analise de decisão (Multi-criteria Decision Analisys - 

MCDA). Estes métodos são amplamente utilizados por terem maior sensibilidade às diversas 

especificidades que podem ser consideradas em um processo de decisão. Um destes métodos é a 

Technique for Order Per-formance by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS), que considera múltiplos 

critérios com pesos distintos a serem preenchidos com os valores de cada opção. Estes valores são 

operados de forma a compor a melhor e a pior situação possível dentro do escopo inserido, estas 

situações são chamadas de soluções ideais positiva e negativa. Após esta etapa, cada opção é 

ranqueada de acordo com a sua distância relativa (ou distância euclideana) à solução ideal positiva ou 

negativa. (SAGHAFIAN & HEJAZI, 2005). 

Apesar de sua alta confiabilidade, a TOPSIS esta propensa a imprecisões causadas por falhas 

humanas na hora da definição do impacto (peso) de cada critério. Estas falhas podem distanciar os 

resultados apresentados pelo sistema da realidade do problema. Para atenuar este risco, indica-se 

utilizar-se aspectos da lógica difusa (Logica Fuzzy) na valoração dos pesos de cada critério, atribuindo-

lhes escalas léxicas como: insuficiente, baixo, médio, suficiente e acima do esperado, por exemplo 

(SAGHAFIAN & HEJAZI, 2005). 

Partindo do princípio de que a seleção de bolsistas atualmente utiliza ferramentas 

computacionais que contribuem com o trabalho dos avaliadores a partir de um grande volume de 

dados, enxerga-se a possibilidade de aplicar MCDA para otimizar o trabalho dos mantenedores de 

processos seletivos. Desta forma, os mesmos poderiam alimentar um sistema que implemente a 

TOPSIS com os dados das opções dispostas e o sistema pré-analisaria estes dados, retornando para o 

usuário a lista de candidatos que melhor se apliquem a(s) vaga(s) disposta(s). Desta forma, surge a 

seguinte questão: uma técnica de analise de decisão multicriterial como a TOPSIS pode, realmente, 

contribuir com os processos de seleção de pessoas dada a complexidade dos mesmos? 

O presente projeto de pesquisa tem como hipóteses que: 

(1) a aplicação do modelo de decisão proposto diminuirá a discordância entre os avaliadores, 

permitindo que os mesmos realizem um processo de seleção automatizado e completamente 

parametrizável e (2) a utilização do paradigma construtivista a partir do método TOPSIS tornar os 

processos de seleção mais fidedignos e rápidos, devido a utilização de um sistema que automatize a 

avaliação dos candidatos baseados em critérios objetivos ou subjetivos preestabelecidos pelo 

mantenedor do processo. 
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REFERENCIAL BIBLIOGRÁFICO 

 No artigo "Multi-criteria Group Decision Making Using a Modi ed TOPSIS Procedure" é proposta 

uma modificação na Fuzzy Technique for Order Performance by Similarity Ideal Solution (modi ed Fuzzy 

TOPSIS) para lidar com processos de decisão multicriteriais com múltiplos tomadores de decisão 

(SALES, 2014). É discutida a aplicação do método TOPSIS em conjunto com o Fuzzy para facilitar a 

ponderação dos pesos dos critérios da técnica a partir da especificação de valores linguísticos como 

"Alto", "Médio"e "Baixo" ao invés de valores numéricos. É um trabalho interessante que tem a 

intenção de discutir as vantagens da utilização do Método TOPSIS com a Logica Fuzzy. Algo que será 

aplicado neste projeto. 

 O artigo Multi Criteria Group Decision Making Approach for Smart Phone Selection Using 

Intuitionistic Fuzzy TOP-SIS discute sobre a aplicação da técnica Fuzzy Topsis no contexto de seleção 

de smartphones a fim de reduzir as incertezas durante o processo de seleção (BÜYÜKÖZKAN & 

GÜLERYÜZ, 2016). É um projeto bastante parecido com o que e proposto neste trabalho, mudando, 

basicamente, a forma de aplicação da técnica. Enquanto os autores do artigo supracitado trabalharam 

com a seleção de smartphones, este projeto visa propor um modelo para ser aplicado ao contexto de 

seleção de pessoas. 

 O trabalho A-TOPSIS - An Approach Based on TOP-SIS for Ranking Evolutionary Algorithms 

propõe um método para solucionar o problema de ranqueamento e comparação de algoritmos 

utilizando TOPSIS. O trabalho está baseado no fato de que os algoritmos aplicados À computação 

evolucionaria são reexecutados por diversas vezes com objetivo de calcular desvios de padrão, entre 

outros fenômenos que possam ocorrer. Devido ao fato do método não poder lidar diretamente com 

as nuances especificadas no trabalho, foi proposta uma variação chamada A-TOPSIS, no qual as 

alternativas equivalem aos algoritmos a serem avaliados e os critérios aos pontos de referência. O 

artigo citado difere deste trabalho no ponto em que ele lida com algoritmos, enquanto, no âmbito 

proposto, o TOPSIS será aplicado a seleção de pessoas. Uma semelhança interessante e que, em ambos 

casos, será utilizada uma forma alternativa da TOP-SIS: neste trabalho o Fuzzy Topsis e, no trabalho de 

ranqueamento de algoritmos, o A-TOPSIS (KROHLING & PACHECO, 2015). 

O quadro a seguir ilustra um comparativo entre este trabalho e os demais citados nesta seção. 

Foram considerados os seguintes critérios para esta comparação: a utilização da TOPSIS; se e um 

trabalho focado em pessoas; e se e um trabalho teórico ou pratico. 
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Tabela 1: Comparação dos trabalhos do Referencial Teórico 

 

 

 

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O método TOPSIS utiliza uma Matriz (D) composta por uma lista de opções viáveis (A) 

agrupadas sobre um conjunto de critérios (C). Cada opção atende aos critérios de diferentes maneiras 

(X). Cada valor destes representa o desempenho de uma opção sobre um determinado critério 

(PACHECO, 2016). 

 

 

 

 

 

Figura 1: Matriz de Opções 

 

Existe um vetor de pesos(W) predefinido pelo tomador de decisão de forma que W1 equivale 

a C1. Um fator importante e que o somatório dos pesos deve equivaler a 1 (PACHECO, 2016). 

 

 

 

(a) Vetor de Pesos (b) Somatório dos 

Pesos 

Figura 2: Pesos dos critérios da Matriz de Opções 
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Após a inserção dos valores, a matriz de opções precisa ser normalizada em uma outra matriz 

(R) cujas linhas (m) e columas (n) são respectivamente representadas pelas opções da decisão e os 

critérios estabelecidos (PACHECO, 2016). 

 

 

Figura 3: Matriz Normalizada 

 

Cada item da matriz e dado pela razão entre o valor original do item sobre o somatório dos 

quadrados de cada opção no critério referido (PACHECO, 2016). 

 

 

 

Figura 4: Calculo do valor de normalização 

 

Após normalizar os valores da matriz, os mesmos deverão ser ponderados pelo vetor de pesos 

(W) que relativiza a importância de cada critério. Após a ponderação e gerada uma matriz (P) oriunda 

deste processo (PACHECO, 2016). 

 

 

(a) Operação de (b) Matriz Pon- 

Ponderação derada 

Figura 5: Ponderação da Matriz R 

 

Uma vez criada a matriz P, inicia-se o processo de cálculo do TOPSIS. O primeiro passo e 

identificar quais são as soluções ideais positiva (A+), para critérios de beneficio, e negativa (A-), para 

critérios de custo. 
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              (a) Soluções Ideais positiva e negativa 

 

 

 

 

 

(b) Critérios das Soluções Ideais 

Figura 6: Soluções Ideais 

 

As equações acima indicam os melhores e piores desempenhos de cada critério (seja ele de 

custo, identificando o menor valor, ou de beneficio, onde o desempenho e dado pelo maior valor) e 

constrói os vetores A+ e A-. Outra maneira de obter estes valores ideais e atribuir valores binários para 

as soluções, onde os benefícios equivalem a 0 e os custos a 1. Independente da alternativa escolhida, 

e necessário haver o conceito de custo e beneficio para o TOPSIS funcionar corretamente (PACHECO, 

2016). 

 

 

 

 

    (a) Distâncias Euclideanas 

 

 (b) Distâncias Positivas (c) Distâncias Negativas  

Figura 7: Distâncias para a Solução Ideal 

 

Após aferir as soluções ideais é necessário calcular a distância euclideana dos valores dos 

projetos de cada critério. Convém ressaltar que algumas literaturas podem representa-las como 
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distâncias relativas ou distâncias ate a solução ideal. Com esta operação e retornado o ranking das 

alternativas que melhor se aplicam a conjuntura proposta (PACHECO, 2016). 

 

 

 

Figura 8: Proximidade Relativa 

 

Em resumo, o TOPSIS e uma técnica que realiza o ranqueamento de opções a m de obter as 

melhores alternativas dentro de um determinado escopo. Para tal, e necessário que estas opções 

atendam aos critérios preestabelecidos pelo mantenedor do processo de seleção. Neste prospecto, 

propõe-se aplicar o TOPSIS ao contexto de seleção de pessoas de forma que facilite a seleção de 

bolsistas, de emprego ou similares. 

Convém ressaltar que a partir desta analise e possível considerar aspectos objetivos e 

subjetivos. Contudo, eventualmente, podem haver imprecisões derivadas de uma ma ponderação dos 

critérios (se partir do pressuposto de que o peso e um valor numérico). Desta forma, propõe-se utilizar 

aspectos da lógica difusa, também chamada de Lógica Fuzzy, para interpretar numericamente valores 

léxicos a partir do estabelecimento de escalas. Por exemplo, ao invés de o usuário determinar um valor 

numérico para um critério, ele apenas selecionaria o seu "grau de importância", em opções como 

"Alta", "Moderada"e "Baixa", por exemplo. O sistema se encarregaria de interpretar e converter estes 

valores léxicos para poder executar o TOPSIS (SAGHAFIAN & HEJAZI, 2005). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Considerando uma seleção de bolsistas para um projeto de pesquisa, foram avaliados 3 

critérios: desempenho, assiduidade e experiência. A escala escolhida foi: 1 – excelente; 2 – 

regular; 3 – insuficiente. Os pesos para atribuídos às escalas foram iguais. Após as entrevistas 

e avaliação curricular/histórico escolar, os dados foram lançados nas matrizes do método 

TOPSIS apresentando o resultado abaixo. 
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Figura 8: Aplicação de TOPSIS na seleção de alunos 

 

Baseado no método TOPSIS, o estudante 4, apesar de não ter o melhor desempenho em 

termos de nota, foi o que obteve melhor classificação geral. Assim, este método permite uma 

avaliação geral, considerando os diversos critérios que se deseje avaliar. 

Adicionalmente, cabe salientar que, quanto maior o número de critérios, maior será a 

dispersão entre os avaliados, permitindo resultados ainda mais apurados (vide 2º colocados). 

Um aspecto importante é a utilização de pesos para os critérios de forma bem criteriosa, de 

acordo com o perfil da vaga e suas competências.  

 

CONCLUSÕES 

Acredita-se que a utilização de um modelo que implementa o método TOPSIS, aplicado ao 

contexto da seleção de pessoas, tem grande potencial para contribuir das mais diversas formas com 

os processos seletivos. O primeiro ponto a ser verificado é se a ferramenta realmente facilita o trabalho 

dos avaliadores, permitindo que os mesmos tenham menor discordância e foquem-se no que mais 

importa: a seleção. Ademais, pondera-se que devido ao fato de ser um processo semiautomatizado 

esta ferramenta poderá tornar os processos de decisão mais rápidos e menos propensos à falhas 

humanas. 

Desempenho Assiduidade Experiência 0,1717007 0,1030204 0,0343401

Estudante - 1 Insuficiente Regular Excelente 0,1717007 0,0343401 0,0343401

Estudante - 2 Insuficiente Excelente Excelente 0,0343401 0,0343401 0,1717007

Estudante - 3 Excelente Excelente Insuficiente 0,1030204 0,0343401 0,1030204

Estudante - 4 Regular Excelente Regular

0,0343401 0,0343401 0,0343401

Estudante - 1 3 2 1 0,1717007 0,1030204 0,1717007

Estudante - 2 3 1 1

Estudante - 3 1 1 3

Estudante - 4 2 1 2 D+ D-

0,15357382 0,1373606

0,1373606 0,15357382

0,1373606 0,15357382

0,097128612 0,11895777

0,47214 3º

0,527864045 2º

0,527864045 2º

0,550510257 1º

Estudante - 1

Estudante - 2

Estudante - 3

Estudante - 4

6 - Proximidade Relativa

Estudante - 1

Estudante - 2

Estudante - 3

Estudante - 4

Solução Positiva

Solução Negativa

Estudante - 1

Estudante - 2

Estudante - 3

Estudante - 4

3 - Matriz Normalizada1 - Matriz de Seleção

4 - Soluções Ideais

2 - Matriz de Decisão

5 - Distância para Soluções Ideais
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RESUMO: Métodos computacionais têm sido utilizados em diferentes áreas para auxiliar no 

processo de tomada de decisão de forma eficiente.  Na área de educação física não é diferente, 

é possível encontrar exemplos de utilização de sistemas de apoio à decisão em academias e 

outras instituições com finalidades esportivas, seja auxiliando em atividades gerenciais ou no 

controle de cronogramas de treinamentos. O presente trabalho de pesquisa atua nesse contexto, 

tendo como objetivo identificar, dentre os praticantes de musculação, indivíduos com perfis 

semelhantes que possibilite a seleção automática ou semiautomática de cronogramas de 

treinamento para essa atividade esportiva. Foram utilizados algoritmos e técnicas de mineração 

de dados, particularmente análise de agrupamentos, com o objetivo de detectar similaridades 

entre os atributos dos desportistas que possibilitem agrupá-los em um conjunto pequeno e 

mutuamente excludente de perfis. A fim de detectar os agrupamentos, foi utilizado o algoritmo 

k-means, tendo como entrada uma base de dados contendo um conjunto de características 

antropométricas dos atletas. Na etapa de validação dos resultados, o processo de classificação 

automática foi comparado aos programas de treinamento atribuídos manualmente pelo 

educador físico, considerando-se a classificação do educador físico como sendo a correta. 

Resultados preliminares em uma simulação de classificação direcionada a atletas ingressantes 

em uma academia obtiveram uma taxa de acertos em torno de 73%, o que demonstra o potencial 

de utilização da proposta como uma ferramenta para auxiliar no processo de atribuição de 

programas de treinamento para atletas iniciantes de musculação. 

Palavras–chave: Análise de agrupamentos, educação física, sistemas de apoio à decisão, 

sistemas de classificação. 

 

FITNESS TRAINING PROGRAMS SELECTION BASED ON PROFILE ANALYSIS OF 

ATHLETES 
 

ABSTRACT: Computational methods are used in different areas to assist in efficiently decision 

making process. Physical education area has been no different, you can find examples of the 

use of decision support systems in gyms and other institutions with sports purposes, is 

assisting in management activities or control training schedules. The present research work in 

this context, aiming to identify those bodybuilders, individuals with similar profiles for the 

automatic selection or semiautomatic training schedules for this sports activity. Data mining 

techniques and algorithms were used, particularly cluster analysis, in order to detect 

similarities between the attributes of athletes that allow to group them into a small, mutually 

exclusive set of profiles. In order to detect the clusters, we used k-means algorithm, taking as 

input a database containing a set of anthropometric characteristics of athletes. At validation 

of the results, the automatic classification process was compared to training programs 

manually assigned by the physical educator, considering the classification of physical educator 

as being correct. Preliminary results in a rating of simulation aimed at novice athletes in a gym 
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achieved a hit rate of around 73%, which demonstrates the potential of this proposal as a tool 

to assist in the process of allocation of training programs for novice bodybuilding athletes. 

KEYWORDS: Classifier systems, cluster analysis, decision support systems, physical education. 

 

INTRODUÇÃO 

A musculação é uma atividade física bem versátil que consiste em trabalhar e fortalecer 

a musculatura corporal, sendo uma atividade que exercita músculos de partes específicas do 

corpo, podendo ser realizada de diferentes formas, com uma carga de peso em halteres, em uma 

barra longa, tensores elásticos ou com outros equipamentos apropriados. É um exercício que 

pode ser realizado por vários grupos de indivíduos, do adolescente ao idoso, inclusive por 

pessoas com necessidades especiais, tendo nesse caso que ter adaptação, cuidados e um 

acompanhamento mais intensivo.  

Atualmente a musculação vem ganhando grande importância e é procurada tanto por 

homens quanto por mulheres por diversos motivos, seja para proporcionar uma melhor 

qualidade de vida ou apenas por estética. Alguns benefícios da musculação para a saúde são: 

bem-estar, melhoria da autoestima, melhor relacionamento com as pessoas, boa qualidade do 

sono e diminuição nos riscos de problemas cardíacos (ALMEIDA; PAVAN, 2010).  

Diante da facilidade do acesso às informações e às novas tecnologias, a computação vem 

tornando-se cada vez mais importante para os educadores físicos, possibilitando sua utilização 

para elaboração ou pesquisa de novos programas de treinamentos e diversas outras tarefas 

computadorizadas. Com o avanço tecnológico, as empresas começaram a se modernizar a fim 

de se destacar no mercado competitivo e não foi diferente nas academias, a tecnologia também 

está presente nelas com uso de equipamentos computadorizados, como por exemplo: catracas 

para controle de acesso e sistemas de informação para controle financeiro.  

Em horários com uma demanda acentuada de praticantes, algumas academias enfrentam 

problemas com o excesso de alunos, sendo frequente a ocorrência de acúmulo de trabalho para 

o educador físico. Com isso, foram surgindo necessidades de software para auxiliar no processo 

de tomada de decisão. Uma das principais dificuldades das academias é desenvolver 

cronogramas individualizados, pois cada aluno tem suas necessidades e objetivos diferentes e, 

por muitas vezes, o educador físico (professor de educação física ou personal trainer) pode 

acabar não dando atenção a alguma necessidade ou requisito do aluno, o que pode vir a causar 

danos à sua saúde.  

Sendo assim, esse trabalho atua na busca de uma solução computacional para o referente 

problema, auxiliando na criação de programas de treinamentos de forma automática ou 

semiautomática. O foco principal da pesquisa é a utilização de técnicas computacionais para 
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identificar indivíduos praticantes de musculação com características similares, que permita 

encontrar perfis comuns entre esses atletas, com o objetivo de selecionar, de forma automática 

ou semiautomática, programas de treinamento de acordo com o perfil de cada um. 

Atualmente, o educador físico demanda muito do seu tempo para gerar cronogramas das 

atividades físicas para seus alunos, pois em uma academia de musculação há diferentes alunos 

com diferentes necessidades. Além disso, se faz necessário, por muitas vezes, a readaptação do 

cronograma das atividades físicas ao longo da prática. Com isso, o profissional despende tempo 

e esforço gerando esses cronogramas, podendo acarretar um mau acompanhamento dos alunos 

durante a realização das atividades.  

A seleção automática ou semiautomática de programas de treinamento de musculação a 

partir da análise do perfil do aluno surge como uma alternativa para auxiliar na melhoria do 

desempenho do educador físico, haja visto que proporciona um ganho de tempo significativo 

na execução de suas tarefas. Entretanto, ainda há poucos avanços nessa área e os trabalhos 

avaliados não apresentaram um desempenho satisfatório em relação à criação de treinamentos 

de musculação, na maioria das vezes, devido aos fatores considerados na montagem dos 

programas serem insuficientes.  

Atributos como a prática de outras atividades físicas ou até mesmo o período de tempo 

em que o atleta permaneceu inativo desde sua última prática desportiva são importantes e devem 

ser considerados na definição de um programa de treinamento para a prática de musculação 

(RODRIGUES; CARNAVAL, 1999). 

O problema de pesquisa abordado neste trabalho é, portanto, responder a seguinte 

indagação: é possível encontrar perfis semelhantes entre os praticantes de musculação que 

permitam atribuir automaticamente cronogramas de treinamentos adequados à estrutura física 

daquele grupo de atleta?  Partindo-se dessa problemática, a técnica escolhida para buscar uma 

solução foi a análise de agrupamentos, que foi utilizada para encontrar possíveis grupos de 

indivíduos com perfil semelhante, de forma a permitir a seleção automática ou semiautomática 

de programas previamente cadastrados através dos perfis existentes na base de dados. Assim, a 

cada perfil associado a um grupo de atletas foi atribuído um cronograma de treinamento 

adequado às suas características comuns.  

Para encontrar os possíveis perfis através da análise de agrupamentos foi utilizada uma 

base de dados dos atletas contendo atributos como: sexo, idade, período em meses da prática 

de musculação, peso, dados antropométricos e o tipo do treinamento muscular pretendido pelo 

atleta. A presente proposta destina-se apenas à classificação de alunos com perfis iniciantes, 

uma vez que no caso de alunos intermediários e avançados, a construção de programas de 
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treinamentos é mais complexa para ser produzida de forma automática. Além disso, o objetivo 

do trabalho não é fornecer uma classificação definitiva, sendo apenas uma pré-classificação que 

necessita de uma avaliação final por parte do educador físico. Por fim, não foram considerados 

os casos em que os atletas possuíam necessidades especiais e/ou limitações físicas. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

De acordo com o posicionamento do American College of Sports Medicine, muito 

embora seja considerada a existência de atletas com necessidades individuais, que devem ser 

tratados de acordo com as suas limitações, é possível criar cronogramas de treinamentos 

genéricos para alunos iniciantes, com base em modelos de treinamento de musculação e valores 

de referência descritos na Tabela 1 (ACSM, 2009).  

A proposta do trabalho é a criação de um classificador que tem como objetivo inserir os 

indivíduos em um dos grupos pré-existentes, onde cada grupo contém um programa de 

treinamento específico para os indivíduos pertencentes a ele. Neste trabalho, foi utilizada a 

técnica de análise de agrupamentos para permitir a identificação de indivíduos com perfis 

semelhantes, criando grupos de atletas com necessidades similares de treinamento e tendo como 

propósito o desenvolvimento de um classificador que auxilie os profissionais de educação física 

na criação de treinamentos para os praticantes de musculação. 

A análise de agrupamentos identifica objetos com perfil similar, baseado em informações 

encontradas nos dados segundo a semelhança que os indivíduos de uma determinada população 

possuem entre si. Tan et al. (2006) sugerem que essa técnica é ideal para encontrar padrões, 

grupos de itens, objetos, pessoas, etc. que compartilham aspectos comuns, tendo um papel 

importante em como as pessoas analisam e descrevem o mundo.  

Este trabalho busca encontrar possíveis agrupamentos de praticantes de musculação 

utilizando o algoritmo k-means, técnica que permite particionar os indivíduos a partir de um 

conjunto de atributos similares e os elementos de cada agrupamento passam a ser representados 

por protótipos (ou centroides), que são indivíduos representativos de um determinado conjunto 

(TAN et al., 2006). Assim um programa de musculação que sirva para o centroide servirá para 

todo o agrupamento. O pseudocódigo do algoritmo é apresentado na Figura 1. 
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Tabela 1. Valores de referência para montagem de séries de exercícios destinadas ao 

treinamento de atletas iniciantes de musculação. Adaptado de ACSM (2009). 

 

 Características da Atividade física 

Objetivo Intensidade 

Número 

de séries 

(por 

exercício) 

Intervalo/séries 

(minutos) 

Velocidade 

movimento 

Frequência 

semanal 

(dias/semana) 

Força 

máxima 

8 a 12 SFC1 (60 

a 70% FM2) 
1 a 3 1 a 2 

Lenta para 

moderada 

2 a 3x  

p/ todo o corpo 

Força 

hipertrófica 

8 a 12 RM3 (70 

a 85% FM2) 
1 a 3 1 a 2 Moderada 

2 a 3x  

p/ todo o corpo 

Força 

explosiva 

3 a 6 SFC1  

30 a 60% 

FM2(MMSS4)  

0 a 60% FM2 

(MMII5) 

1 a 3 
2 a 3 (IA6)  

1 a 2 (IL7) 

Moderada 

para rápida 

2 a 3x  

p/ todo o corpo 

Resistência 

de força 
10 a 15 RM3 1 a 3 < 1 Lenta 2 a 3x  

p/ todo o corpo 

1 SFC: Sem falha concêntrica. 2 FM: Força máxima. 3 RM: Repetição máxima. 4 MMSS: Membros superiores. 

5 MMII: Membros inferiores. 6 IA: Intensidade alta. 7 IL: Intensidade leve. 

 

O referente trabalho foi dividido em oito etapas, descritas a seguir: Na primeira etapa foi 

realizada a coleta dos dados referentes a 99 alunos de uma determinada academia. Foram 

coletados dados de idade, tempo de prática, sexo, dados antropométricos e o cronograma de 

treinamento correspondente aos respectivos alunos, com as séries, repetições e os exercícios. 

 
 

1. Selecione k pontos como centroides iniciais 

2. Repita 

 2.1. Forme k agrupamentos atribuindo cada ponto ao 

seu centróide mais próximo 

 2.2. Recalcule o centróide de cada grupo 

3. Até que os centroides não mudem, ou seja, que o 

algoritmo convirja 

 

Figura 1. Pseudocódigo do algoritmo k-means. UFRN, 2016. 

 

Os dados foram utilizados para montagem da base de dados, que correspondeu à segunda 

etapa do trabalho, incluindo-se também a etapa de pré-processamento, limpeza dos dados, 
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formatação e adequação dos mesmo para utilização do algoritmo. Para fins de agrupamento, 

foram utilizados os seguintes atributos: idade, tempo de prática da musculação (em meses), 

peso, ombro, cintura, abdômen, quadril, sexo e objetivo da prática. Na terceira etapa foi 

realizada a análise de agrupamentos, com o objetivo de identificar os possíveis grupos 

existentes na base de dados utilizando o algoritmo k-means.  

A quarta etapa compreendeu uma análise estatística dos dados de cada agrupamento 

identificado pelo algoritmo, incluindo o cálculo da média, variância, valores máximos e 

mínimos, a fim de analisar isoladamente a distribuição dos agrupamentos. Ainda na quarta etapa 

foi utilizado o índice de Davies-Bouldin para determinar quantos perfis de atletas existiam 

dentre os alunos da academia.  Os experimentos foram realizados nos dados com 20 repetições 

de sua execução, com diferentes valores k variando de 2 a 10, para encontrar os valores 

mínimos, máximos, média e variância do valor do índice.   

Na quinta etapa houve a validação dos agrupamentos com o especialista para determinar 

qual distribuição apresentava agrupamentos mais coesos, onde foram consideradas também as 

análises estatísticas e o índice de Davies-Bouldin. Após a validação dos agrupamentos, o 

algoritmo k-means foi novamente utilizado para rotular, de forma automática, atribuindo cada 

atleta a um programa especifico de treinamento, concluindo assim a sexta etapa.  

Em seguida foi realizada a sétima etapa, que teve como objetivo identificar o programa 

de treinamento ideal para cada atleta a partir da classificação manual do especialista que 

relacionou, manualmente, cada indivíduo a um programa de treinamento. Tal classificação 

serviu para fins de verificação do algoritmo. Por fim, na oitava etapa ocorreu a validação dos 

resultados com o objetivo de comparar a classificação automática com a classificação do 

especialista, a fim de verificar a quantidade de acertos do algoritmo classificador proposto. Uma 

visão geral de todo o processo é apresentada na Figura 2. 
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Figura 2. Visão geral da estratégia de classificação proposta neste trabalho. 

UFRN, 2016. 

 

Na etapa de identificação dos agrupamentos foi utilizada a ferramenta WEKA com o 

objetivo de encontrar a quantidade de agrupamentos adequada. A WEKA, framework open-

source desenvolvido em JAVA, é uma ferramenta bastante utilizada na área de mineração de 

dados, sendo bastante utilizada por conter uma variedade de algoritmos de classificação, 

predição numérica, agrupamento e associação. Além disso, permite a integração de suas classes 

a qualquer tipo de sistema desenvolvido em JAVA (GONÇALVES, 2013). Para realizar os 

agrupamentos com essa ferramenta foi utilizado o algoritmo SimpleKmeans, versão original do 

k-means.  

Nas etapas de análise estatística dos agrupamentos, seleção (rotulação) automática dos 

agrupamento e cálculo dos índices de validação, foi utilizada a ferramenta MATLAB, que é um 

software matemático com a capacidade de realizar cálculos, programação e visualização 

gráfica, sendo utilizado para resolução de problemas de engenharia e científicos. Essa 

ferramenta também dispõe de um vasto conjunto de bibliotecas com algoritmos essenciais para 

realizar a análises estatísticas. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os testes iniciais com o algoritmo k-means apontaram que os perfis dos alunos eram 

bastante heterogêneos, pois à medida que se aumentava a quantidade de agrupamentos, a taxa 

de erros medida a partir do índice de validação de Davies-Bouldin – medida adotada para 

verificar a heterogeneidade dos agrupamentos – diminuía. Foram realizados testes variando-se 

o número de agrupamentos de dois a dez, para identificar a quantidade mais adequada de 

agrupamentos e perfis. 

Embora o aumento no número de agrupamentos resultasse na redução da taxa de erros, 

uma vez que os agrupamentos se tornam mais coesos, o objetivo principal do trabalho é ter um 

número limitado de perfis. Assim, em uma análise conjunta entre os pesquisadores envolvido 

no trabalho e o educador físico, definiu-se que o número ideal de agrupamentos seria igual a 

SEIS, estando esses associados a QUATRO perfis distintos de programas de exercícios. O 

número de programas foi inferior ao número de agrupamentos porque três agrupamentos 

tiveram valores muito próximos nas análises estatísticas, sendo associados, portanto, ao mesmo 

programa.  

Após a definição do número ideal de agrupamentos e a criação dos programas de 

treinamento, o educador físico analisou cada uma das fichas contendo as características físicas 

dos atletas e atribui-os a um dos programas criados, através de um processo de classificação 

manual. Essa informação foi utilizada para validar os resultados atribuídos pelo algoritmo e a 

etapa seguinte foi validar os resultados do classificador, comparando se o perfil do indivíduo i, 

que foi atribuído pelo educador físico, correspondia ao mesmo perfil que o sistema classificador 

determinou para esse mesmo indivíduo. Os resultados dessa etapa de validação são 

apresentados através da matriz de confusão mostrada na Figura 3, que permite visualizar o 

desempenho do algoritmo. Os valores descritos nessa matriz apresentam a quantidade 

indivíduos classificados pelo algoritmo e pelo educador físico, sendo que a matriz diagonal 

principal mostra a quantidade de vezes em que o algoritmo acertou a classificação. 
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Matriz de Confusão 

Classificação do Educador Físico 

  P1 P2 P3 P4 

C
la

ss
if

ic
aç

ão
 

d
o

 

A
lg

o
ri

tm
o

  

P1 15 2 1 0 

P2 0 32 6 3 

P3 6 2 18 1 

P4 3 3 0 7 

Figura 3. Matriz de confusão, com os resultados da classificação proposta. 

UFRN, 2016. 

 

CONCLUSÕES 

O presente trabalho de pesquisa utilizou técnicas de agrupamentos para encontrar perfis 

semelhantes entre praticantes de musculação, com o intuito de atribuir, de forma automática ou 

semiautomática, programa de treinamento de musculação para atletas iniciantes dessa 

modalidade esportiva. Tal atividade, que costuma demandar tempo e esforço de educadores 

físicos, apresenta características que a definem como sendo passível de otimização, 

justificando-se assim o interesse pelo trabalho. 

Ao longo do desenvolvimento da pesquisa foram realizadas análises estatísticas sobre 

dados antropométricos de atletas, além do uso de algoritmos de agrupamentos e índices de 

validação para identificação de grupos de atletas com características comuns. Em seguida, foi 

realizada uma atividade de classificação automática, onde o algoritmo atribuía a cada atleta um 

agrupamento e um programa de treinamento de acordo com o seu perfil.  Os resultados 

preliminares obtidos a partir de um experimento realizado com 99 alunos de uma academia 

esportiva obtiveram uma taxa de acertos em torno de 73%.  

Conforme demonstrado neste experimento, os resultados apresentaram uma taxa de 

acertos bastante considerável, o que permite concluir que a estratégia proposta neste trabalho 

se apresenta como uma alternativa eficaz para identificar atletas com perfis semelhantes e 

atribuir programas de treinamentos de musculação de forma automática ou semiautomática. 

Trabalhos futuros poderão investigar métodos que permitam aprimorar o processo de 

classificação, tornando a estratégia mais confiável. Além disso, sugere-se tentar repetir esses 

procedimentos para buscar identificar perfis similares entre atletas de nível intermediário.  
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RESUMO: O presente trabalho tem como objetivo apresentar a técnica de transesterificação 

alcalina de óleos e gorduras residuais para produção do biodiesel e os resultados de uma 

experiência de sucesso em que foram obtidos os ésteres metílicos por meio da utilização de 

óleos residuais. As etapas envolvidas no processamento do combustível foram: o tratamento da 

matéria-prima, a síntese do biodiesel por meio da reação de transesterificação e, por fim, a sua 

caracterização seguida da comparação com dados da literatura e com o que preconiza a ANP. 

Como resultados principais destacam-se uma caracterização totalmente dentro dos padrões de 

qualidades exigidos pelo órgão regulador e a transformação do que antes seria um resíduo 

descartável em uma fonte de energia sustentável, inovadora e com custos reduzidos de matéria-

prima.  

Palavras–chave: Óleos residuais, transesterificação, biodiesel. 

 

PRODUCTION ALTERNATIVE OF BIOFUEL TO DIESEL OIL THROUGH THE FRYING 

OILS TRANSESTERIFICATION 
 

ABSTRACT: This study aims to present the alkaline transesterification technique of residual 

oils and fats for biodiesel production and the results of a successful experience in which they 

were obtained methyl esters through the use of waste oils. The steps involved in processing 

of the fuel were: treatment of the raw material, the synthesis of biodiesel through the 

transesterification reaction, and finally, its characterization followed by comparison with data 

from literature and with which calls ANP. The main results include a characterization entirely 

within the standards of quality required by the regulatory agency and the transformation of 

what was before a disposable waste into a source of sustainable, innovative and with cost of 

raw materials. 

Keywords: Waste oil, transesterification, biodiesel. 

 

INTRODUÇÃO 

O crescente desenvolvimento social e tecnológico, acompanhado pelo aumento da 

população mundial, tem resultado em uma grande demanda de energia e aumento da poluição, 

em especial nos países desenvolvidos. O uso das principais fontes de energia disponíveis hoje, 

em sua maioria de origem fóssil, tem sido limitado, tendo em vista que as reservas de petróleo, 

em alguns territórios, estão cada vez mais escassas. Além disso, a queima dos combustíveis 

fósseis provoca emissões de dióxido e monóxido de carbono, óxidos de nitrogênio e compostos 
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sulfurados, gases que estão largamente associados a problemas como efeito estufa e chuva 

ácida, além de ser o petróleo proveniente de fontes não renováveis. Essas questões podem ser 

minimizadas através do emprego de combustíveis renováveis, ou seja, de biocombustíveis, que 

podem substituir o petróleo e seus derivados (KNOTHE, 2006). 

Nesse sentido, no mundo inteiro destaca-se o surgimento de novos e fortes estímulos para 

o desenvolvimento de alternativas de energia, mais limpas e renováveis. O Brasil não ficou pra 

trás, pois, graças ao seu clima, à sua geografia, a vastas terras disponíveis para o cultivo de 

grãos e cana de açúcar e, ainda, à alta tecnologia desenvolvida por grandes empresas, tal como 

a Petrobras, o território nacional se transformou, nos últimos anos, num dos maiores produtores 

de biocombustíveis em termos globais, com um potencial de crescimento singular e invejável. 

É dentro desse contexto que se destaca a produção de biocombustíveis, em especial de 

biodiesel, que tem sido usado em adição ou substituição ao diesel nos setores de transportes e 

geração de energia em todo o mundo, a fim de minimizar os impactos ambientais decorrentes 

da queima de hidrocarbonetos. Segundo a PETROBRAS (2007), no Brasil, as matérias-primas 

mais utilizadas para produzir o biodiesel são: algodão, amendoim, babaçu, dendê, canola, 

mamona, linhaça, soja, pinhão manso e girassol. 

De acordo com Dib (2010), o futuro próximo acena para a possibilidade de haver grandes 

mudanças na fabricação e utilização de biodiesel pelo Brasil. O autor menciona que a 

expectativa é que o país seja um dos principais produtores e consumidores de biocombustíveis 

do mundo, ao considerar a capacidade já demonstrada na fabricação e utilização do etanol e o 

grande aumento do número de unidades de produção de biodiesel instaladas em todo o território 

brasileiro, além dos incentivos governamentais existente para aqueles que investem nessa área. 

Parente (2003) menciona que um dos maiores empecilhos que tem contribuído para tornar 

o biodiesel um combustível não competitivo economicamente diz respeito ao elevado custo dos 

óleos vegetais frente ao diesel de petróleo. Assim, a redução do custo da matéria-prima utilizada 

na produção de biodiesel torna-se essencial. É nesse sentido que o objetivo central desse 

trabalho diz respeito a produção de biodiesel utilizando como matéria-prima óleos e gorduras 

residuais, a fim de propor uma forma sustentável econômica e financeiramente para o 

aproveitamento desse resíduo.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

A transesterificação é um processo de conversão de triglicerídeos a ésteres de ácidos 

graxos através da reação com álcoois, podendo ter a presença de um ácido ou de uma base forte 

ou ainda de enzima. Geralmente, para o caso da produção de biodiesel, os triglicerídeos usados 
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são gorduras animais ou óleos vegetais, os álcoois são etilicos ou metílicos, as bases são 

hidróxido de sódio ou potássio, o ácido geralmente é o sulfúrico e a enzima é a lipase, gerando-

se como produto final os ésteres metílicos ou etílicos (biodiesel) e a glicerina. No presente 

experimento, optou-se pela transesterificação alcalina dos glicerídeos utilizando metanol pelo 

fato de essa meotodologia ter sido testada previamente e ter resultado em altas taxas de 

conversão de triglicerídeos em seus respectivos ésteres em curtos tempos de reação. A 

metodologia empregada foi a descrita por Gerpen (2004) com adaptações. 

O óleo/gordura residual, principal matéria-prima do experimento, foi coletado no 

Restaurante Universitário do Instituto Federal de Alagoas – Campus Maceió e passou pelo 

processo de pré-tratamento, o qual contou com os procedimentos de remoção de impurezas 

utilizando os processos de secagem, filtração e desumidificarão.  Inicialmente, misturou-se uma 

quantidade, em volume, de metanol igual a 20% do volume da quantidade de óleo residual a 

ser usada no processo com 8 gramas de KOH para cada litro de óleo. Misturou-se a solução de 

KOH em álcool com a matéria-prima previamente aquecida entre 55 e 65 ºC e agitou-se a 

mistura simultaneamente com o aumento da temperatura até que a mesma atingisse 90 ºC. Após, 

desligou-se o aquecimento e continuou-se a agitação por mais 20 minutos, quando a mistura foi 

colocada em repouso pelo período de 8 horas para que as fases de biodiesel e glicerina se 

separem por decantação. Após o período de decantação, o biodiesel produzido foi separado da 

glicerina e submetido ao processo de purificação e remoção de umidade, seguido das análises 

de massa específica a 20ºC, ponto de fulgor, viscosidade, pH, índice de acidez e teor de 

umidade. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A reação de transesterificação se deu conforme a Figura 01. Após o período de repouso, 

observou-se a presença de duas fases no funil de decantação, sendo a fase superior a dos ésteres 

metílicos (biodiesel) e a fase inferior a do glicerol ou glicerina. Para cada 1000 mL de óleo 

residual reagidos com 200 mL de metanol, foram obtidos 920 mL de biodiesel e 148 ml de 

glicerol, sendo o excesso de metanol evaporado durante os minutos finais de reação. Tal 

percentual representa uma taxa de conversão e/ou rendimento da ordem de 92%. O pH da 

amostra de biodiesel após a neutralização ficou em torno de 7,2 (levemente básico). 
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Figura 1. Reação de Transesterificação. PARENTE, 2003. 

 

No que diz respeito as demais variáveis analisadas na caractetização do combustível, os 

valores obtidos foram elencados na Tabela 1. 

 

Tabela 1. Caracterização do biodiesel produzido a partir do óleo residual. IFAL, 2015. 

Característica Biodiesel produzido Padrão da ANP 

Índice de acidez 0,39 mg KOH/g 0,50 mg KOH/kg 

Massa específica a 20ºC 0,87 g/cm³ 0,85 a 0,9 g/cm³ 

Viscosidade cinemática a 40ºC 4,5 cSt 3 a 6 cSt 

Ponto de fulgor 194ºC ≥100,0ºC  

Teor de umidade 245 mg/kg 350 mg/kg 

pH 7,2 7,0 

 

A legislação vigente no Brasil para o biodiesel é a Resolução ANP n° 42 de 24/11/2004, 

a qual regulamenta as características do biodiesel comercializado no país. Na Tabela 01 foi feita 

uma comparação entre os valores obtidos para as características analisadas no biodiesel 

produzido experimentalmente e os valores preconizados pela legislação brasileira. 

Com relação ao índice acidez, o valor obtido para o biodiesel foi de 0,43 mg KOH/g. 

Segundo (BELLAVER & ZANOTTO, 2004) valores superiores a 2 mg KOH/g de amostra, 

além de indicarem a insuficiência no processo de reação, mostram a presença de ácidos graxos 

livres no biodiesel, que podem afetar o rendimento do combustível e provocar danos ao motor. 

O valor obtido é compatível ao encontrado por Cunha (2008), que desenvolveu biodiesel a partir 

de misturas binárias e obteve para o índice de acidez 0,39 mg KOH/g. 

Em relação ao parâmetro massa específica, destaca-se a importância do estabelecimento 

de valores mínimo por esta estar diretamente ligada a obtenções de potência máxima para o 

motor, que usa o combustível com controle de vazão na bomba de injeção. A massa específica 

do biodiesel produzido foi em torno de 0,874 g/cm³ e é compativel com os valores obtidos por 

Kaul (2007), que sintetizou biodiesel de plantas de origem indiana e obteve valores entre 875,5 

e 893,1 kg/m3. 

A viscosidade cinemática a 40º C é outra propriedade considerada das mais importantes, 

uma vez que interfere na operação de injeção do combustível no motor, principalmente em 
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baixas temperaturas, afetando a fluidez do combustível. É basicamente a medida da resistência 

ao escoamento do combustível. A viscosidade para o biodiesel produzido foi de 4,5 cSt ou 4,5 

mm2/s, se aproximando das medições realizadas por Soriano (2006), que ao analisou o 

biodiesel do óleo de soja e obteve viscosidade na faixa de 4,12 cSt.  

O ponto de fulgor, segundo Cunha (2008) é a menor temperatura, na qual o biodiesel, ao 

ser aquecido, gera uma quantidade de vapor suficiente para formar com o ar uma mistura capaz 

de inflamar. O valor determinado para o combustível produzido em escala laboratorial foi de 

194ºC. Esse valor de aproxima com o descrito por Soriano (2006), que foi na ordem de 178 e 

186°C. 

Quanto a umidade, destaca-se que a água pode promover a hidrólise do biodiesel 

resultado em ácidos graxos livres, e está associada à proliferação de micro-organismos, 

corrosão em tanques de estocagem e com a deposição de sedimentos. Por esses motivos, o teor 

de água máximo preconizado pela ANP é de 350 mg/kg. Almeida Neto (2004) aconselha que o 

índice de umidade do biodiesel não ultrapasse 0,20%. O valor obtido para a presença de água 

no biodiesel produzido foi de 245 mg/kg. 

Segundo dados do IBGE, somente a região Nordeste apresenta um consumo de óleos per 

capita de aproximadamente 6 kg/ano ou 5 litros/ano, o que significa que uma cidade com 

1.000.000 de habitantes consome anualmente em média 5 milhões de litros de óleo e possui um 

potencial poluidor de 5 bilhões de litros de água, no caso de esse resíduo ser descartado no meio 

ambiente de forma inadequada. 

Considerando que o biodiesel sintetizado laboratorialmente utilizando o óleo residual 

atendeu todas as expectativas técnicas possíveis e o potencial de descarte de óleos residuais 

apresentado, esse insumo demonstra-se promissor para a produção de biodiesel, ao tempo que 

deixará de ser descartado no meio ambiente e passará a ser transformado em uma fonte 

energética, reduzindo o custo de produção empregado na aquisição de matérias-primas. Além 

disso, a fonte de energia gerada tem caráter alternativo, renovável e menos poluente, 

constituindo-se, assim, como uma ação de forte apelo ambiental. 

 

CONCLUSÕES 

De um modo geral, o biodiesel sintetizado laboratorialmente utilizando o óleo residual 

atendeu todas as expectativas técnicas possíveis preconizadas pela Agência Nacional do 

Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis e pela literatura especializada. Convém mencionar, 

portanto, as três principais vantagens decorrentes do emprego de óleos e gorduras residuais 

como matéria-prima para produção de biodiesel: a primeira, de cunho tecnológico, é marcada 
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pela dispensabilidade do processo de extração do óleo; a segunda, de cunho financeiro, 

caracteriza-se pelo baixo custo da matéria-prima, pois, por se tratar de um resíduo, óleos e 

gorduras são facilmente descartados e, por isso, são insumos que não possuem um grande valor 

comercial; e a terceira, de cunho ambiental, caracteriza-se pela destinação adequada de um 

resíduo que, em geral, é descartado inadequadamente impactando o solo e o lençol freático e, 

consequentemente, a o ecossistema desses ambientes.  
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RESUMO: Este trabalho tem como principal objetivo mostrar a síntese e a caracterização de 

compostos de coordenação através de análise por via úmida. Para isso serão sintetizados os 

complexos hexaminocobre (II), cloreto de hexamincobalto (III) e cloreto de hexaminoníquel 

(II) a partir dos sais de sulfato de cobre penta-hidratado, cloreto de cobalto hexa-hidratado e 

cloreto de níquel hexa-hidratado, respectivamente. Após a síntese, foram feitas análises 

qualitativas por via úmida para demonstrar a presença dos íons que compõem os compostos. 

Todas as análises serão desenvolvidas nos laboratórios de química analítica e química 

inorgânica do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, 

Campus de Nova Cruz. 

 

Palavras–chave: análise qualitativa, compostos de coordenação, identificação de íons 

 

 

SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION BY WET ANALYSIS OF COMPLEXES OF 

Co3+, Cu2+ AND Ni2+ WITH BINDING NH3 
 

ABSTRACT: This work aims to show the synthesis and characterization of coordination 

compounds through analysis wet. For this, will be synthesized the complexes: hexamincooper 

(II), hexamincobalt chloride (III) and hexaminonickel chloride (II) through salts of pentahydrate 

copper sulfate, hexahydrate cobalt chloride and hexahydrate nickel chloride, respectively. 

After synthesis, were made qualitative analyzes by wet reactions to demonstrate the presence 

of the ions that make up the compounds. All analyzes will be developed in analytical chemistry 

and inorganic chemistry laboratories at the Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 

Rio Grande do Norte, Nova Cruz. 

 

KEYWORDS: coordination compounds, qualitative analysis, identifying ions 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Os compostos de coordenação são compostos que possuem um metal como íon 

central (geralmente um metal de transição) rodeado de ligantes que fazem o papel de bases 

de Lewis. A grande contribuição dos compostos de coordenação para a química inorgânica 
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deu-se a partir da Teoria de Werner, que suscitou um novo ramo da química: a química de 

coordenação. 

A síntese de compostos de coordenação é bastante complexa e envolve uma série de 

reações que devem previamente serem traçadas por rotas analíticas. No entanto, alguns 

complexos são de fácil obtenção e através de ensaios por via úmida já são capazes de serem 

sintetizados. 

A análise por via úmida é um método muito importante de análise qualitativa de 

substâncias através de compostos químicos diluídos. É através de características peculiares que 

podemos, ou não, identificar a presença de determinado componente em uma mistura, por 

exemplo. 

É através dos ensaios por via úmida que percebemos algumas características típicas de 

análises qualitativas como formação de precipitados, desprendimento de gases e mudança de 

coloração, ou seja, a maioria dos ensaios laboratoriais são feitas por via úmida. 

Neste trabalho todos os complexos utilizados apresentam como características em 

comum o tipo de ligante utilizado, o ligante amônia, todos apresentam número de coordenação 

seis, ou seja, possuem geometria molecular do tipo octaédrica. A geometria dos compostos de 

coordenação está voltada ao número de coordenação do composto. Número de coordenação 

refere-se à quantidade de ligantes que se ligam ao íon central. 

 A formação de compostos de coordenação acontece de forma gradual e, geralmente 

necessitam de várias etapas de reações. No caso dos complexos que sintetizamos utilizamos em 

dois deles uma via catílica, mais eficiente, com peróxido de hidrogênio. Em caso, contrário, 

necessitaríamos que a reação acontecesse por aeração, o que demoraria muito mais tempo. 

 O complexo de hexaminoníquel (II) não necessitou de catálise por peróxido de 

hidrogênio, uma vez que a reação entre o níquel e os íons NH4
+ acontecem de forma mais rápida 

que nos outros complexos. 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Reagentes 

 

CuSO4.5H2O; NH4OH P.A; C2H6O (70%); Água destilada; CoCl2.6H2O; NH4Cl; H2O2 (35%); 

HCl (concentrado); Carvão ativado; NiCl2.6H2O; HNO3; AgNO3; NaOH; Álcool etílico; álcool 

isopropílico; éter etílico. 
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Materiais e equipamentos 

 

Béquer; Espátula; Pipeta; Placas de Petri; Funil de Buchner; Kitassato; Bastão de vidro; 

Rolhas; Papel de filtro qualitativo; Mangueiras para conexão; Pinça metálica; Balança analítica; 

Bomba de vácuo; Dessecador; Agitador magnético; Estufa; Capela de exaustão; Centrífuga; 

Chapa aquecedora; Papel de tornassol; Tubos de ensaio. 

 

Procedimento experimental 

 

  Síntese dos complexos 

 

Inicialmente para o preparo do Hexaminocobre (II) foi pesado na balança analítica 14 

g de CuSO4.5H2O, em seguida o material foi dissolvido em 60 mL de água destilada agitando-

se até a solubilidade do mesmo. Logo após, a substância foi levada até a capela de exaustão 

para o acréscimo de 30,4 mL de NH4OH, após a adição, 100 mL de álcool etílico 70% foi 

acrescentado à mistura verificando-se a formação do complexo com coloração azul intensa. 

O precipitado foi filtrado a vácuo, deixado 12 horas no dessecador e, posteriormente, duas 

horas na estufa à temperatura de 70ºC. (vide figura 01) 

Para a síntese do complexo cloreto de Hexamincobalto (III) foi utilizado 24 g de 

CoCl2.6H2O, misturado com 16 g de NH4Cl em 20 mL de água. Após a dissolução dos reagentes, 

misturou-se 50 mL de NH4OH e 1 g de carvão ativado. A mistura foi resfriada até atingir à 

temperatura de 10ºC, então se adicionou gota a gota 10 mL de peróxido de hidrogênio, H2O2 

(35%), mantendo a solução em agitação e elevando a temperatura a 60ºC por 30 minutos. Em 

seguida, foi resfriada até atingir 0ºC. Após o processo de resfriamento, a mistura foi filtrada e 

se adicionou uma mistura de 150 mL de água fervente e 25 mL de HCl(concentrado), onde foi feita 

uma outra filtração para a remoção do carvão. O filtrado foi misturado a uma solução de 

HCl(concentrado) em água a temperatura de 0ºC, ocorrendo a precipitação do complexo, que foi 

filtrado em seguida lavado com duas soluções de álcool etílico 60% e 95%, respectivamente. 

O complexo foi posto a temperatura ambiente para secagem durante sete dias. (vide figura 

01) 
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Figura 01: Complexos de cobre e cobalto 

  

Hexaminocobre (II) Cloreto de Hexamincobalto (III) 

 

 

 Para sintetizar o complexo cloreto de hexaminoníquel (II) foi preparado uma solução 

saturada de NH4Cl em 20 mL de NH4OH e deixada em repouso por alguns minutos. Para o 

preparo do complexo cloreto de hexaminoníquel (II), foi pesado na balança analítica 20 g de 

NiCl2.6H2O, em seguida o sal foi dissolvido com a adição de água destilada gota a gota, 

agitando-se até diluir o sal. Logo após, a substância foi levada até a capela de exaustão para o 

acréscimo de 25 mL de NH4OH a mistura verificando-se a formação do complexo com 

coloração púrpura intensa, após a adição, colocou-se a solução em água corrente para esfriar. 

Adicionou-se 20 mL da solução de NH4Cl, preparada anteriormente e colocou-se a mistura em 

banho de gelo, em repouso por 15 minutos.  Após o repouso, os cristais obtidos foram 

filtrados, lavando-os com NH4OH(concentrado), seguido por álcool isopropílico e éter etílico. O 

precipitado foi colocado por 24 horas em temperatura ambiente a secagem. (vide figura 02) 
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Figura 02: Complexo de níquel 

 

Cloreto de hexaminoníquel (II) 

 

Caracterização dos complexos 

 

Para a caracterização do [Ni(NH3)]Cl2 foi preparada uma solução estoque de 20 mL do 

mesmo, e separada em tubos de ensaios para caracterizar os cátions presente. Para a observar 

o cátion Ni2+
, o tubo de ensaio com a solução foi aquecido, após esfriou-se podendo ser 

observado a precipitação do óxido de níquel (verde) no fundo do tubo devido a reação dos 

íons Ni2+ com o oxigênio (vide figura 03). Para verificar a presença dos íons NH4
+ o tubo 

contendo a solução estoque foi aquecido e com o auxílio do papel tornassol vermelho foi 

verificado se o meio estava básico. Na caracterização do cátion Cl-, foi colocado 5 mL da 

solução do complexo em um tubo de ensaio, em seguida, adicionou 1,5 mL de AgNO3 0,1M 

ocorrendo a formação de precipitado branco, foi levado a centrífuga para separar o 

precipitado do líquido presente na solução, logo após desprezou-se o sobrenadante. 

A identificação dos cátions de Cl- e NH4
+ (vide figura 04) dos outros dois complexos 

seguiram-se em procedimento semelhante, no entanto, para a caracterização dos íons de 

cobre foi utilizado uma solução estoque do complexo de cobre com reagente HCl concentrado 

afim de precipitar o CuCl2 de cor azul. Para a identificação do cobalto foi acrescentado uma 

solução de NaOH e em seguida a solução foi aquecida até formar uma solução marrom-escuro 

de Hidróxido de Cobalto (III) (vide figura 03). 
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Figura 03: identificação dos cátions de cobre, cobalto e níquel 

   

Cátions de Cu2+ Cátions de Co3+ Cátions de Ni2+ 

 

Figura 04: identificação dos íons cloreto e amônia 

  

Identificação dos íons de Cl- Identificação dos íons 

NH4
+ 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A partir dos resultados obtidos foi possível sintetizar e caracterizar os compostos de 

coordenação objetos de estudo desse trabalho, onde foi possível analisar qualitativamente os 

componentes presentes em cada complexo.  

Os ensaios por via úmida ajudaram na caracterização dos mesmos, onde através de testes 

foi possível determinar o comportamento reacional de cada íon presente em cada composto. 

Assim, foi possível observar como cada componente corresponde a uma característica diferente 



 

1813 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos         Ciências Exatas e da Terra 

em cada reagente utilizado, com o aumento ou diminuição da temperatura (aquecimento e/ou 

resfriamento da solução) e com a quantidade de cada reagente.  
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RESUMO: A leitura de informações contidas em papeis ainda é uma tarefa bastante importante 

e apresenta uma grande aplicação nos setores comerciais. Fazer a documentação destas 

informações e transferir para o computador requer bastante tempo e muitas vezes pode gerar 

erros. O Reconhecimento Óptico de Caracteres, mesmo que seja algo estudado há bastante 

tempo, ainda está em constante estudo. O motivo está relacionado principalmente por estar 

intimamente ligado às duas grandes áreas da Visão Computacional: Processamento de Imagem 

e Aprendizado de Máquina. Visando isso, este trabalho objetiva desenvolver um sistema de 

leitura automática de formulários digitalizados, resultando assim na rapidez da automatização 

das informações e evitando possíveis falhas humanas.  

Palavras–chave: Formulários, OCR, Visão Computacional, Processamento de Imagem.  

 

AUTOMATIC SYSTEM TO READING OF RESPONSES IN SCANNED FORMS 
 

ABSTRACT: The reading of information contained in papers is still a very important task and 

has a wide application in commercial sectors. To make the documentation of this information 

and transfer it to the computer requires a long time and can often generate errors. The Optical 

Character Recognition, even if it's been studied for a long time, is still in constant study. The 

reason is mainly related to be closely linked to two major areas of Computer Vision: Image 

Processing and Machine Learning. Aiming at this, this paper aims to develop a machine-

readable system scanned forms, thus resulting in rapid automation of information and 

preventing possible human errors.  

KEYWORDS: Forms, OCR, Computer Vision, Image Processing. 

 

INTRODUÇÃO 

Mesmo com o avanço da tecnologia, há muitas aplicações que ainda se utilizam texto 

manuscrito, sendo a quantidade de informações contidas em papeis, inúmera. Transferir estas 

informações para o computador é um processo demorado e pouco produtivo. Segundo Carvalho 

et al. (1990), uma solução para este problema seria dotar computadores com a capacidade de 

“ler” documentos, assim o processo de alimentação dos bancos de dados seria mais produtivo 

e menos oneroso. Esta capacidade de “leitura” de documentos é conhecida como OCR – Optical 



 

1815 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos         Ciências Exatas e da Terra 

Character Recognition ou Reconhecimento Óptico de Caracteres. O OCR consiste no 

reconhecimento de letras, números e símbolos escritos.  

Há diferentes maneiras de coletar dados, sendo que conduzir uma pesquisa por meio de 

um questionário é a maneira mais comum (DILRUKSHI, 2013). Utilizar questionários 

apresenta algumas vantagens como fato dos caracteres serem separados e geralmente em letras 

de forma, mantendo assim um padrão. Porém, criar um banco de dados manuais apresenta certa 

dificuldade, visto que é demorado, pois além do tempo requerido para preencher os formulários 

há também o tempo escaneando as imagens. Tegang et al. (2009), afirma que a entrada de dados 

manuais produzirá um erro de 1% . Diante disso o pesquisador deverá procurar um meio de 

reduzir este erro.  

Este projeto objetiva desenvolver um sistema para automatizar a leitura de formulários 

não digitais e a identificação e o reconhecimento das respostas contidas nele. Para a realização 

deste projeto é necessário o estudo e implementação de técnicas de Processamento Digital de 

Imagens (PDI) aplicadas à detecção dos campos do formulário e Rede Neural Artificial visando 

o reconhecimento de caracteres manuscritos e o desenvolvimento de software para digitalizar 

as respostas de formulários.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O projeto se divide em quatro etapas. Sendo a primeira etapa a coleta de dados, a segunda 

e terceira, o processamento da imagem e o reconhecimento dos caracteres utilizando o MS 

Visual Studio C++ 2012 e então a quarta etapa com o sistema desenvolvido no Borland Builder 

C++ 6.0. Além destes softwares, é utilizado a OpenCv, que é uma biblioteca geralmente 

utilizada para desenvolvimento de aplicativos na área de Visão Computacional. A figura a 

seguir apresenta o diagrama das etapas do projeto.  

 

Figura 1.  Diagrama das etapas do projeto. IFCE, 2016. 
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A. Coleta de dados 

Para a coleta de dados é criado um formulário, apresentado na Figura 2, que seria então 

preenchido por alunos do Instituto Federal do Ceará – Campus Sobral.  A fim de haver uma 

maior variedade nos caracteres a coleta foi entre alunos de diversos cursos. Para o 

desenvolvimento da rede neural e reconhecimento dos caracteres, os formulários deveriam ser 

preenchidos utilizando apenas letras de forma, podendo conter acentos, os 10 algarismos 

numéricos e mais 3 caracteres especiais, cê-cedilha(ç), ponto(.) e arroba(@).  

 

 
Figura 2. Formulário a ser preenchido pelos alunos. IFCE, 2016. 

 

B. Processamento da Imagem 

Esta etapa inclui o pré-processamento da imagem, segmentação, projeções e o 

reconhecimento dos caracteres. Antes de reconhecer os caracteres contidos na imagem é 

necessário que haja um pré-processamento na imagem para eliminar problemas como ruídos.  

Esta etapa é bastante importante, visto que são bem comuns erros causados por um mau pré-

processamento.  

Como a imagem é digitalizada por um scanner, o formulário pode estar inclinado, então 

é necessário rotacionar a imagem a ponto de o formulário ficar alinhado. Esta rotação é 

importante, pois mantendo os caracteres em um alinhamento padrão facilita o reconhecimento. 

Esta etapa é realizada por meio da função da opencv, WarpPerspective que transforma a 

imagem de entrada multiplicando por uma matriz específica. Esta matriz pode ser determinada 

por meio da Equação 1. A Figura 3 apresenta o formulário com os pontos a, b, c e d. Estes 
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pontos são necessários para fazer a rotação da imagem, sendo o ponto a, o menor valor de y, o 

ponto b, o menor valor de x, o ponto c, o maior valor de x e ponto d, o maior valor de y. 

 

          (1) 

 

 
Figura 3. Formulário com os pontos máximos e mínimos do plano x, y. a) Ponto y mínimo. b) Ponto 

x  mínimo. c) Ponto x máximo. d) Ponto y máximo. IFCE, 2016. 

 

Segundo Kavallieratou et. al. (2003) e Herath et. al. (2006), projeção vertical são mais 

utilizadas para palavras, já a projeção horizontal para linhas.  No entanto, a rede neural faz a 

identificação por caracteres separados, sendo a concatenação dos vetores da projeção vertical e 

horizontal os atributos de entrada. Os vetores representam a frequência de pixels pretos por 

colunas na projeção horizontal e por linhas na projeção vertical. Para que a imagem contenha 

apenas pixels brancos e pretos é necessário binarizar a imagem. Exemplos de imagens de alguns 

caracteres podem ser observados na Figura 4.   

 

Figura 4.Caracteres binarizados. IFCE, 2016. 
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O próximo passo do pré-processamento da imagem é separar cada caractere. Tendo em 

visto que as pessoas escrevem de tamanhos diferentes é preciso padronizar o tamanho do 

caractere. Diante disso os espaços em brancos foram removidos e logo após a imagem é 

redimensionada para 24x25 conforme demonstrado na Figura 5. 

 

 

Figura 5. Caracteres com espaços em branco removidos e com escala de 24x25. IFCE, 2016. 

 

C. Reconhecimento dos Caracteres 

Tendo realizada a segmentação, o próximo passo é fazer as projeções. É bastante 

importante que a segmentação seja realizada de forma rigorosa, pois uma vez que segmentada 

uma imagem erroneamente afeta diretamente a próxima etapa, extração de características, 

acarretando em descritores ruins. Descritores são formas de descrever características de algo, 

neste caso, os caracteres. A concatenação dos vetores das projeções serve como descritores dos 

caracteres. A Figura 6 apresenta as projeções, horizontal e vertical, de alguns caracteres.  

 

 

Figura 6. Caracteres e suas projeções, horizontal e vertical reespectitivamente. IFCE, 2016. 

 

Para o reconhecimento dos caracteres é necessário a implementação de Rede Neural. Uma 

das ferramentas mais utilizadas para este reconhecimento é a MLP – multi layer perceptron ou 

perceptron de multicamadas (HAGANet al, 1999). O Perceptron Simples é a estrutura mais 
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simples em uma Rede Neural Artificial e, por isso, só lida com problemas linearmente 

separáveis. A MLP por sua vez é utilizada para problemas não lineares, que não podem ser 

separados por uma reta. O aprendizado nesse tipo de rede é geralmente feito através do 

algoritmo de retro-propagação do erro. (PSALTIS et al., 1998), (HAFFNER et al., 1998).  

A MLP na sua topologia padrão possui três camadas de neurônios, sendo uma camada de 

entrada, uma camada oculta e uma camada de saída. (KERKENI, 2001). Segundo Jarrar et. al. 

(2016), a camada de entrada deve conter um vetor de entrada de atributos com características 

extraídas da imagem e a quantidade de neurônios da camada oculta depende do contexto e da 

aprendizagem. Para a aplicação deste trabalho os atributos de entrada são a concatenação dos 

vetores das projeções horizontal e vertical. Jarrar et. al. (2016), afirma que a MLP possui uma 

estrutura bem adequada para a classificação de conjuntos de vetores de entrada em um conjunto 

de vetores de saída correspondente. 

 A última etapa é o sistema no Builder C++ onde é preenchido o formulário digital por 

meio da imagem digitalizada. A funcionalidade deste sistema pode ser observada no 

fluxograma da Figura 7.  

 

Figura 7. Fluxograma da funcionalidade do sistema. IFCE, 2016. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Através dos trabalhos de pré-processamento e segmentação foi possível realizar as 

projeções, vertical e horizontal. Porém, alguns caracteres estão apresentando similaridade 

nas suas projeções, como o número zero (0) e a letra “O”, por exemplo. Esta similaridade pode 

ser observada na Figura 8.   
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Figura 8. Caracteres 0 e O e suas projeções, horizontal e vertical reespectitivamente. IFCE, 2016. 

 

Analisando os resultados obtidos, observa-se que alguns caracteres mostram alguma 

similaridade dependendo da pessoa que preencha o formulário, como a letra Z e o número 2, 

a letra S e o número 5, a letra I e o número 1. Quanto ao sistema é importante organizar os 

dados em palavras, separando as informações, visto que o reconhecimento é feito por 

caractere e que neste momento são salvas as informações como caracteres separados e não 

em palavras. Desta maneira será possível estruturar os dados conforme o formulário digital 

para cada informação. O formulário digital é apresentado na Figura 9.  

 

 

Figura 9. Janela do formulário digital no Builder C++. IFCE, 2016. 

 

Na janela do formulário digital,  o usuário pode escolher qual formulário será reconhecido 

no campo “Pesquisar”, que por sua vez habilita o botão “OK” onde ele pode confirmar o 

formulário escolhido. Logo em seguida o botão “GERAR” é habilitado. Ao ser clicado, o 

formulário digital é preenchido pelo conteúdo contido no arquivo de texto com os caracteres 

reconhecidos.  
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CONCLUSÕES 

Este projeto trata um sistema de leitura automática de caracteres manuscritos. O método 

proposto visa fazer a documentação de informações contidas em papeis e transferi-los para o 

computador evitando erros humanos. O trabalho apresenta resultados satisfatórios, visto que a 

concatenação das projeções podem descrever os caracteres, ou seja, é possível transferir as 

informações dos formulários para o computador. Uma proposta para trabalho futuro seria 

solucionar esse problema tratando caracteres similares como o mesmo caractere ou 

procurarando diferenciar um caractere do outro, como utilizar a letra grega “phi” (θ) para 

representar o número zero.  
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RESUMO: A Automação Residencial provê um conjunto ferramentas que facilitam o dia a dia 

das pessoas. No entanto, na prática, nem todos os usuários tem acesso a essa inovação. Isso 

em muitas ocasiões se dá porque na região rural onde moram não existem serviços de 

operadoras ou provedores de Internet. Nesse sentido, o propósito deste trabalho foi 

apresentar um sistema flexível e de baixo custo, implementado através do servidor virtual 

Asterisk e a placa Arduino, que permite o controle à distância da iluminação de uma residência 

e que, principalmente, atenda a usuários em regiões rurais. Como resultado, o sistema 

mostrou-se transparente e eficaz, permitindo facilidade de uso e simplicidade no controle das 

luzes, atendendo ao objetivo deste trabalho. 
 

Palavras–chave: Plataforma, Asterisk, Arduino, Acessibilidade, Áreas Rurais Remotas  
 

AUTOMATION SYSTEM WITH RESIDENTIAL AND ASTERISK ARDUINO FOR 

RURAL ENVIRONMENTS 

 

ABSTRACT: The Home Automation provides a set tools that facilitate the daily lives of people. 

However, in practice not all users have access to this innovation. This in many occasions is 

because in the countryside where they live there are no operators services or Internet 

providers. In this sense, the purpose of this work was to present a flexible and low-cost system, 

implemented through the Asterisk virtual server and the Arduino board, allowing distance 

control lighting of a residence and that mainly meets users in rural areas. As a result, the 

system proved to be transparent and effective, allowing ease of use and simplicity in control 

of lights, in view of the objective of this work. 
 

KEYWORDS: Platform, Asterisk, Arduino, Accessibility, Rural Remote Areas 

 

1.INTRODUÇÃO 

Não é novidade que a tecnologia atualmente vem possibilitando inúmeros avanços em 

diversas áreas do conhecimento e principalmente na vida das pessoas. O homem cada vez 

mais busca comodidade e segurança, apoiado pelos computadores e sistemas automatizados 

(DIAS, 2004).  

A automação residencial, comumente chamada de Domótica no brasil, traz uma gama 

de ferramentas que integram os equipamentos residenciais melhorando a qualidade de vida 
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das pessoas (DIAS, 2004). É nesse contexto que surgiram diversos sistemas de automação 

residencial que contribuem para a redução de custos operacionais residenciais (ALVES & 

MOTA, 2003). No entanto, os sistemas existentes muitas vezes não se aplicam a realidade de 

usuários que não possuem acesso à internet, serviços telefônicos ou estão localizados em 

áreas rurais, sem contar que o custo para implantação torna-se um alto investimento para tais 

usuários. 

Neste trabalho, apresentamos um sistema flexível e de baixo custo que atende às 

necessidades de um usuário rural e possibilita a automação da iluminação à distância. 

O sistema foi desenvolvido através do servidor virtual PABX (Private Automatic Branch 

eXchange) Asterisk e a placa Arduino permitindo ao usuário que, através da realização de 

chamadas, controle o acionamento das lâmpadas de sua casa. O sistema é considerado de 

baixo custo e de fácil implementação, por utilizar apenas o Asterisk instalado e a placa Arduino 

no processo de automação. Faz-se necessário apenas de uma rede TCP/IP para comunicação 

dos equipamentos, podendo estar disposta de forma cabeada ou sem fio. 

 

2. ARDUINO 

Arduino é um circuito eletrônico para controle de entrada/saída de dados baseados no 

microcontrolador AVR de 8 bits, de arquitetura Harvard, da Atmel (ARDUINO, 2016).  Na 

prática, o Arduino é um pequeno computador que pode ser programado para processar 

entradas e saídas entre um dispositivo e os componentes externos ligados a ele. 

Para programar o Arduino é preciso utilizar o IDE (Integrated Development 

Environment) do Arduino, um software livre, que possibilita a escrita de programas de 

computadores, os quais são instruções passo a passo lidas e executadas pelo Arduino, 

interagindo com os componentes conectados a ele. (MCROBERTS, 2015). 

Este trabalho fez uso da placa Arduino Uno, que possui o papel de receber as opções 

do usuário através da porta USB, executá-los de acordo com lógica do algoritmo de execução, 

e enviá-los para que os dispositivos sejam acionados. A Figura 1 apresenta os principais 

elementos do Arduino Uno. 



 

1825 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos         Ciências Exatas e da Terra 

 

Figura 1. Arduino Uno. IFCE, 2016. 

 

3. ASTERISK 

O Asterisk é um software que implementa um conjunto de funções de um PABX 

(ASTERISK, 2013). Foi desenvolvido pela Digium, sua principal patrocinadora e uma das líderes 

no mercado de softwares PABX de código aberto. O Asterisk é disponibilizado livremente sob 

termos da GPL (General Public License). 

Os dispositivos que podem ser utilizados para estabelecimento de comunicação via 

rede TCP/IP são: Telefone IP, ATAS (Analog Terminal Adaptors) e Softphone (JUNIOR, 2014). 

Este trabalho fez uso exclusivo de softphone devido a seu baixo custo e simplicidade na 

configuração.  

Softphone é um software para fazer chamadas telefônicas através do serviço de VoIP 

(Voice over Internet Protocol) utilizando um computador ou smartphone. Um softphone é 

projetado para comportar-se como um telefone tradicional, com um painel de visualização e 

botões para o usuário para controlar como uma interface de telefone padrão (TELZIO, 2016).  

 

3.1 ARQUITETURA DO ASTERISK 

A arquitetura do Asterisk está dividida em módulos. Um módulo é um componente 

semelhante a um framework que fornece novas funcionalidades, tal como um controlador de 

canal (por exemplo, chan_sip.so) (MADSEN, MEGGELEN & BRYANT, 2013). Os módulos do 

Asterisk são carregados com base no arquivo /etc/asterisk/modules.conf. 

O funcionamento do Asterisk depende principalmente de quatro componentes: 

protocolo, driver de canal, CODEC e aplicações: 
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1. Protocolo 

Os protocolos desempenham a função de estabelecer as chamadas e determinar os 

caminhos para a comunicação (KELLER, 2011). Um protocolo comumente utilizado no Asterisk 

assim como neste trabalho, é o SIP (Session Initiation Protocol). O SIP desempenha a função 

de estabelecer, manter e encerrar sessões entre cliente e servidor (BORDIM, 2010). Durante 

uma sessão o cliente e o servidor possuem total controle da comunicação, que pode ser 

transmissão de voz, vídeo ou bate-papo. 

2. Driver de Canal 

São utilizados para realização de chamadas. Todos os protocolos VoIP (SIP, etc.) 

possuem drivers específicos, por exemplo, chan_sip é o driver do protocolo SIP (MADSEN, 

MEGGELEN & BRYANT, 2013). 

3. CODEC 

É um software capaz de converter um sinal de voz analógico para um sinal digital. 

CODECs se caracterizam pela qualidade de som, a largura de banda requerida, os requisitos 

de cálculos e etc (KELLER, 2011).  

4. Aplicações 

As aplicações no plano de discagem (extensions.conf), definem quais ações serão 

executadas durante uma chamada (MADSEN, MEGGELEN & BRYANT, 2013). A maior parte das 

funcionalidades do Asterisk são criadas na forma de aplicações, como por exemplo, Voicemail, 

correio de voz, conferências, entre outras. 

 

3.2 PLANO DE DISCAGEM 

O plano de discagem é o coração do Asterisk, composto por contextos, extensões, 

prioridades e aplicações (MADSEN, MEGGELEN & SMITH, 2013). É por ele que passam todas 

as chamadas e é o que determina como elas devem ser processadas. É configurado em 

/etc/asterisk/extensions.conf.  

Os contextos evitam que partes diferentes do plano de discagem interajam umas com 

as outras. Assim, uma extensão definida em um contexto é completamente isolada das 

extensões de outro contexto, a não ser que a interação entre elas seja permitida pelo 

administrador.  
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A sintaxe para criar um contexto é seu nome dentro de colchetes [], por exemplo 

[contexto]. Todas as instruções colocadas depois da definição de um contexto fazem parte do 

contexto até que seja definido outro contexto. 

As extensões são instruções dentro de cada contexto e definem os passos a serem 

seguidos no plano de discagem. Cada extensão é composta por um nome (ou número), 

prioridade (que define qual passo irá ser executado) e aplicação (GONÇALVES, 2015). A sintaxe 

é a seguinte: 

exten => nome, prioridade, aplicação() 

As prioridades sequenciam as extensões, elas iniciam em 1 e são enumeradas 

consecutivamente, em versões do Asterisk superiores a 1.2 é possível utilizar “n” que indica a 

próxima extensão (GONÇALVES, 2015).   As aplicações executam ações específicas no Asterisk, 

tal como emitir som, aceitar uma entrada ou desligar uma chamada. Algumas aplicações 

necessitam de argumentos que definem como será sua ação.  

 

4.3 AGI (ASTERISK GATEWAY INTERFACE) 

AGI é um protocolo de interface de software e de comunicação para controle de nível 

de aplicação dos recursos Asterisk. Com ele é possível expandir as funcionalidades do Asterisk 

possibilitando que ele se comunique com linguagens de programação externas, como Python, 

Java, PHP ou Perl (AGI, 2016). 

A configuração do AGI permite a integração do Asterisk com diversos sistemas, sendo 

um deles o Arduino. Para configurar essa funcionalidade é necessário criar um script no 

diretório /var/lib/asterisk/agi-bin/, que será executado no momento da chamada por meio do 

AGI. Segue a sintaxe:  

exten => nome, prioridade, AGI (<nome do arquivo>).  

Este trabalho fez uso PHP para desenvolvimento do script de comunicação, executado 

através do AGI para estabelecer uma conexão, via porta USB, entre a plataforma Asterisk e o 

Arduino. 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

4.1 ARQUITETURA DA PLATAFORMA 

O sistema implementado é formado por um servidor Asterisk (versão 11.23.0) com 

uma URA (Unidade de Resposta Audível), o softphone Zoiper, lâmpadas residenciais e a placa 

Arduino Uno. A figura 2 ilustra a arquitetura do sistema:  

 

 

Figura 2. Arquitetura Geral do Sistema. IFCE, 2016.  

Conforme apresentado na figura 2 o funcionamento do sistema ocorre da seguinte 

forma: 

1. O usuário, com seu softphone configurado com uma conta SIP, realiza uma chamada para 

o servidor Asterisk.  

2. No Asterisk, foi configurado um ramal que está associado à conta do usuário e dois menus 

URA localizados em contextos distintos no plano de discagem, sendo que o primeiro menu 

possui as opções  para acender as lâmpadas e o outro para apagar.  

3. Após o estabelecimento da chamada o usuário é direcionado ao menu URA, podendo 

escolher dentre as opções a lâmpada que deseja acender/apagar. 

4. A URA captura a opção do usuário verificando se ela é válida. 

5. De acordo com os parâmetros das opções definidas pelo usuário, o servidor Asterisk aciona 

o AGI que através dos passos no plano de discagem, executa o script PHP, repassando os 

parâmetros para configuração das luzes. 

6. Quando executado, o script PHP abre uma conexão com a USB escrevendo o comando para 

o Arduino.   

7. O Arduino fornecendo uma corrente máxima de 40 mA, possui quatro de seus pinos 

configurados como saída e ligados a relés que por sua vez irão fazer com que as lâmpadas 

acionem. 
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4.2 COMUNICAÇÃO DA PLATAFORMA 

A comunicação acontece através de um script desenvolvido em PHP utilizando a classe 

PHPAGI que está disponível para uso e distribuição sob os termos da GNU GPL (General Public 

License) (AGI, 2016). O Asterisk através do AGI executa o script no caminho 

/var/lib/asterisk/agi-bin/.  

No momento da chamada o usuário escolhe uma das opções existentes no menu URA 

de acordo com as luzes que ele pretende acender/apagar. O parâmetro com a opção é 

recebido pelo Asterisk que repassa para o script através do AGI. A sintaxe utilizada no plano 

de discagem é a seguinte: 

exten => nome, prioridade, AGI(<nome do arquivo>, opção). 

O parâmetro “opção”, será armazenado pelo script na variável padrão $argv[1]. No 

momento da execução do script é aberta uma conexão com porta USB utilizando a função PHP 

fopen(), onde primeiro é recebido o arquivo para escrita na porta USB e depois é especificado 

o modo de abertura do arquivo (que no caso é para escrita), com a seguinte sintaxe: 

fopen(“/dev/ttyACM0”, "w"); 

O Arduino lê a porta USB e de acordo com a opção escolhida pelo usuário 

acende/apaga a luz. 

 

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Com desenvolvimento da plataforma foi perceptível o potencial do projeto para 

comunidades rurais onde a comunicação é restrita, e o usuário muitas vezes não possui acesso 

a serviços de operadoras ou provedores de internet.  Acrescentando ainda que, se o sistema 

for implementado através da rede Wi-Fi (Wireless Fidelity), o alcance para controlar o sistema 

será ampliado dando ao usuário mobilidade no gerenciamento dos equipamentos.  

Durante toda a comunicação entre cliente e servidor, a transparência da plataforma 

foi eficaz, ao mesmo tempo em que o modo como a URA foi configurada possibilita aos 

usuários mais leigos um boa navegação pelo menu, tornando o uso rápido e direto. 

O potencial do sistema pode ampliando com a possibilidade de conectar o Asterisk a 

rede pública de telefonia (PSTN - Public Switched Telephone Network), onde eventualmente o 

usuário localizado em outra cidade poderia simplesmente fazer uma ligação para o servidor 

Asterisk e ter total controle e acesso a todas as funcionalidades do sistema. 
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Figura 3. Maquete utilizada durante os testes. IFCE, 2016.  

 

6. CONCLUSÃO 

    Conclui-se o presente estudo afirmando a eficiência da plataforma em gerenciar o 

acionamento das lâmpadas, atendendo assim ao principal objetivo deste trabalho que por 

consequência possibilitou o desenvolvimento de um sistema de automação de baixo custo, 

com software e hardware open source capaz de gerenciar sistemas residenciais. A plataforma 

provê flexibilidade para modificação e automação de novos equipamentos, tais como 

motores, portões, ar condicionado e etc, podendo também ser utilizada diariamente a 

qualquer hora. Isso é possível porque o servidor Asterisk conecta-se automaticamente com o 

softphone do usuário. 

    Como a plataforma não implementa nenhum tipo de validação de usuários, em trabalhos 

futuros podem ser realizadas modificações de segurança, como um sistema de autenticação 

de usuários que exija no momento de uma chamada login e senha. Outra utilização seria o 

reconhecimento de voz do Asterisk para permitir acessibilidade a usuários com deficiências 

visuais. 
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RESUMO: Sistemas de visão computacional são softwares que, tendo como entrada uma ou 

mais imagens, realiza os processamentos necessários para que se possa gerar uma 

informação, que, por sua vez, representam a solução de um problema.  Essas ferramentas 

vêm destacando-se no mercado tecnológico por apresentar resultados eficientes e, por vezes, 

mais econômicos, nos mais diversos campos da ciência.  Na microbiologia, por exemplo, são 

utilizados principalmente para detecção, quantificação e classificação de microrganismos, 

auxiliando assim no diagnóstico de possíveis patologias ou situações de risco. O presente 

artigo consiste em uma proposta para desenvolvimento de um método para contagem 

automática de colônias de bactérias a partir de imagens de placas de Petri. A metodologia 

utilizada para este fim baseou-se em melhorar a qualidade das imagens através de técnicas 

de processamento digital de imagens e, posteriormente, realizar o reconhecimento, 

identificação, e quantificação das colônias seguindo as etapas de produção de sistemas de 

visão computacional.   Dentre os resultados obtidos foi possível perceber que quanto maior a 

distância entre as colônias de bactérias maior é a precisão do sistema. A aplicação descrita 

apresenta-se como uma alternativa de redução de custo e tempo quando comparada as 

opções que estão em uso atualmente. 

Palavras–chave: programação, microrganismos, biologia, processamento de imagens 

 

SYSTEM FOR AUTOMATIC COUNTING OF COLONY FORMING UNITS OF 

BACTERIA IN PETRI DISHES USING COMPUTER VISION TECHNIQUES 
 

ABSTRACT: Computer vision systems are softwares that, having as input one or more images, 

perform the processing necessary to generate information that, in turn, represent the solution 

to a problem. These tools have been highlighted in the technology market by delivering 

efficient results and, sometimes, more economical in various fields of science. In microbiology, 

for example, they are mainly used for the detection, quantification and classification of 

microorganisms, thereby aiding in the diagnosis of possible pathologies or situations of risk. 

This article consists of a proposal to develop a method for automatic counting of bacterial 

colonies from petri dishes images. The methodology used for this purpose was based on 

improving the quality of images using digital image processing techniques, and, subsequently, 

realizing the knowledge, identification and quantification of colonies following the steps of 

production of computer vision systems. Among the results it was observed that the greater 

the distance between the colonies of bacteria is the greater the system accuracy is. The 
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application described is presented as a cost and time reduction alternative if compared to the 

options that are currently in use. 

KEYWORDS: programming, microorganism, biology, image processing 

 

INTRODUÇÃO 

Segundo Souza et al (2012), a contagem de colônias de bactérias é de suma importância 

no processo de análise e identificação das mesmas, servindo assim de fonte de informação 

para diagnósticos e pesquisas. Esse processo é normalmente realizado de forma manual ou 

através de contadores automáticos – a desvantagem deste último está, principalmente, no 

alto custo do aparelho. 

O procedimento necessário para realizar a contagem das colônias é relativamente 

simples. Inicialmente deve-se recolher amostras de um material previamente escolhido e, em 

seguida, colocá-las em contato com uma substância que sirva de nutrientes para acelerar o 

crescimento das bactérias. Estas são mantidas dentro de uma placa de Petri. A partir daí, são 

realizados os processos de observação e contagem no período entre dois e sete dias da coleta. 

É importante ressaltar que também podem crescer fungos entre as colônias, que são 

facilmente reconhecidos principalmente pela formação de hifas - infraestruturas filamentosas 

compostas por células interligadas (TORTORA; FUNKE; CASE, 2012). 

A base para a contagem de colônias de bactérias é a imagem do conteúdo da placa de 

Petri que é extraída normalmente através do microscópio ou do próprio contador. Tendo tal 

informação como fundamento, Souza et al. (2012) considera viável o desenvolvimento de uma 

ferramenta que possibilite a automação desse processo por meio do processamento digital 

de imagens, melhorando assim a eficiência do processo. 

O processamento digital de imagens tem sido utilizado na biologia – e microbiologia - 

por meio de soluções voltadas para identificação e quantificação de dados, os quais são 

avaliados com a intenção de chegar-se a conclusões e diagnósticos sobre o assunto estudado 

(CAMPOS, 2008). A análise e interpretação dos dados produzidos a partir do processamento 

digital de imagens para determinado fim é feita através dos sistemas de visão computacional.   

Rios (2010) ressalta que os sistemas de visão computacional vêm se destacando como 

soluções confiáveis e eficaz em aplicações nos diversos campos do conhecimento – entre eles 

a biologia. Em geral este tipo de sistema baseia-se na execução respectiva dos seguintes 

procedimentos: aquisição de imagens, pré-processamento, extração de atributos e 

classificação (ZÚÑIGA, 2012).  
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Este artigo tem como objetivo propor um procedimento visando a construção de uma 

aplicação que realiza a contagem automática de colônias de bactérias, com base em imagens 

de placas de Petri, através de técnicas de processamento digital de imagens e visão 

computacional. Serão apresentados todos os procedimentos adotados, bem como, os 

resultados e conclusões deles decorrentes. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O sistema proposto deve receber imagens de uma placa de Petri e processá-las de 

maneira que seja capaz de identificar e contabilizar as colônias de bactérias encontradas. Para 

tal, utiliza-se, além das referidas imagens, o ambiente de desenvolvimento Qt Creator (THE 

QT COMPANY, 2014), a linguagem de programação C/C++ e a biblioteca multiplataforma 

OpenCV.(ITSEEZ, 2011). 

A metodologia aplicada para a construção desse software segue as etapas necessárias 

ao desenvolvimento de um sistema de visão computacional - entre elas, técnicas de 

processamento digital de imagem, que por sua vez, são responsáveis para aprimorar aspectos 

da imagem adequando-as ao objetivo.  

 

 

Figura 1. Fluxograma do sistema de contagem automática de colônias de 

bactérias. IFCE, 2016. 

 

Os testes do sistema proposto como solução para o objetivo foram feitos sobre uma 

base de 30 imagens de dimensões 300 x 220 pixels no formato JPEG. 
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Pré-Processamento 

No processo de construção da aplicação faz-se inicialmente um processamento prévio 

da imagem. As técnicas de pré-processamento se baseiam em funções pré-programadas da 

biblioteca OpenCV, e devem, para esta proposta e conforme a qualidade das imagens, seguir 

respectivamente o descrito neste trabalho.  

Inicialmente foi realizado o ajuste do brilho da imagem, feito através do decremento ou 

incremento de um valor - determinado de acordo com o objetivo - em cada pixel da imagem. 

Deve-se somar o valor aos pixels quando se deseja reduzir a incidência de luz na imagem e 

subtrair para intensifica-la. 

A próxima operação consistiu na redução de ruídos, imperfeições características de alta 

frequência (FILHO; NETO, 1999). Utilizou-se para este fim processos de filtragem baseados nas 

relações de vizinhança entre pixels e tem como resultado um efeito de borramento na 

imagem. 

O pré-processamento foi finalizado com o processo de equalização da imagem. Esta 

função gera maior distinção entre os níveis de cinza da imagem, apresentando assim a 

intensificação do contraste da mesma. 

   

Segmentação 

O processo de segmentação consiste em distinguir regiões dentro de uma imagem com 

o objetivo de facilitar a identificação de objetos de interesse. A técnica adotada para alcançar 

este fim foi a binarização.  

A binarização, também chamada de limiarização, baseia-se na determinação de um limiar 

L, que por sua vez, será o valor referente ao nível cinza limítrofe entre o objeto e o fundo da 

imagem. Na literatura especializada existem vários métodos para a determinação automática do 

melhor limiar para a binarização de uma imagem em níveis de cinza, para esta proposta adotou-

se o método “Dois Picos”. 

O método “dois picos” é aplicado quando o fundo e o objeto apresentam classes de níveis 

de cinza dissemelhantes. A partir desse conceito encontra-se um limar que será o valor limítrofe 

na separação dessas classes (LOPES, 2003). Após o processo de limiarização por “dois picos” 

o objeto de estudo, percebeu-se que as colônias de bactérias, estão em branco e o fundo, a placa 

de petri, em preto. 
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Extração de atributos 

Esta fase do desenvolvimento do sistema de visão computacional consiste em obter 

informações relevantes sobre o objeto estudado. No processo de identificação desenvolvido 

para esta proposta se fez necessário que todas as colônias de bactérias presentes na imagem 

apresentem, além da cor resultante da segmentação, atributos comuns que permitam classificá-

las e discriminá-las em relação a outros objetos ou regiões. 

As colônias de bactérias capturadas nas imagens apresentam, a olho nu, formas 

geométricas semelhantes a círculos.  Porém, para que o computador possa reconhecer esse 

aspecto geométrico, o mesmo tem que estar bem definido em todos os elementos que compõe 

o objeto. Para isso trabalhou-se com operações de morfologia matemática que são responsáveis 

por aperfeiçoar informações característicos características de um elemento de interesse 

(PARKER, 2011). O método morfológico utilizado para definir a estrutura geométrica das 

colônias consiste na execução da operação de dilatação seguida de erosão. Este método, além 

de deixar as formações bacterianas uniformes circulares, também é responsável por minimizar 

as bordas da placa de Petri, pois quando se tem uma colônia muito próxima da borda a sombra 

da placa pode influenciar negativamente no reconhecimento. 

 

Reconhecimento e análise 

A última fase da construção da aplicação consiste em identificar as colônias de bactérias 

e quantifica-las. A imagem resultante do processo de extração de atributos apresentou todas as 

formações bacterianas como círculos pretos, logo, foi necessário um método que detectasse a 

forma circular. Para tal, optou-se pela classe SimpleBlobDetector, onde foram definidos 

parâmetros mínimos e máximos de área, convexidade e inercia para que as colônias fossem 

encontradas e destacadas – com círculos vermelhos neste caso. Por fim, a contagem das 

formações já reconhecidas foi feita através do método Size, pertencente à classe 

SimpleBlobDetector. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Durante a execução dos primeiros testes foi possível observar que o sistema 

desenvolvido até o momento apresenta bons resultados, porém apenas com determinadas 

imagens, o que era previsto devido ao fato de que a base utilizada foi extraída da internet, e, 

portanto, questões como brilho, contraste, iluminação e cor podem ser divergentes entre as 

imagens, influenciando assim na qualidade do resultado do processamento. 
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Figura 2. Resultado dos principais processamentos da imagem: (a) imagem original; (b) 

imagem segmentada; (c) extração de atributos; (d) reconhecimento das colônias. 

 

  A contagem realizada pelo sistema registrou 48 unidades formadoras de colônias de 

bactérias, enquanto a contagem manual reconheceu 60. Observou-se também que o processo 

de dilatação, se executado com valores muito altos, acabam por reduzir as colônias presentes 

na imagem – por expandir a cor branca. Neste caso, após a dilatação constam na imagem 58 

colônias a serem identificadas. Em relação ao tempo necessário à execução do procedimento, 

foram obtidos melhores resultados com a utilização do sistema, que realiza a tarefa em 

questão de poucos segundos, enquanto na contagem manual o tempo excede minutos, tendo 

que ser por vezes repetida para confirmar o resultado.  

 Em casos de colônias dispostas muito próximas umas das outras, a aplicação passa a 

reconhecer aglomerados como unidade, diminuindo o número de formações encontradas. 

Neste aspecto a contagem manual também não consegue realizar esse procedimento, já que 

a visibilidade do olho humano é bastante limitada quando se trata de microrganismos. 

 Pode-se deduzir então que o método proposto neste trabalho se mostra eficiente em 

termos de custo-benefício e também no que se refere ao tempo.  O sistema está em fase de 

aperfeiçoamento com objetivo de elevar a precisão do mesmo. 
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CONCLUSÕES 

O sistema proposto vem a contribuir positivamente no campo da biologia assim como 

em áreas a ela correlacionadas, como a microbiologia e a biomedicina. Para tal, foi realizado 

o desenvolvimento e implementação de uma aplicação que realiza o processo de contagem 

automática de colônias de bactérias por meio de processamento digital de imagens e visão 

computacional. 

São percebidas vantagens no que se refere à fácil implementação e utilização do 

software, que com um único comando de execução é capaz de identificar, isolar e quantificar 

as colônias de bactérias presentes nas imagens da placa de Petri, além de realizar todos os 

pré-processamentos necessários para atingir o objetivo. 

O sistema proposto mostrou-se mais eficiente e eficaz, quando comparado ao 

procedimento manual. Além disso, o sistema é mais viável em relação aos contadores 

automáticos disponíveis no mercado devido ao baixo custo de construção e instalação. Sendo 

assim, torna-se uma solução alternativa a laboratórios e indústrias biomédicas. 

Para trabalhos futuros, afim de alcançar melhores resultados, será utilizada uma base 

de imagens onde todas possuam a mesma qualidade. Isso pode ser conseguido, por exemplo, 

ao produzir em laboratório culturas de bactérias com a finalidade de serem registradas para 

este fim, mantendo assim um padrão de características nas imagens.   Outra medida positiva 

será a adaptação do software afim de reconhecer e contabilizar colônias dispostas de forma 

aglomerada, utilizando para isto métodos mais eficientes de segmentação, como Watershed 

e extração de atributos, como esqueletização. 
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RESUMO: Este artigo tem a finalidade de expor as tecnologias e métodos utilizados na 

construção de um sistema web, que, por sua vez, visa à otimização de uma atividade do dia a 

dia dos docentes e discentes das instituições de ensino e aprendizagem: o agendamento de 

atividades avaliativas, especificamente, no IFRN. Dessa forma, desenvolveu-se o sistema 

denominado de Check & Mark, que consiste em uma aplicação web voltada para a marcação 

de avaliações de um jeito rápido, prático e intuitivo. 

Palavras–chave: agendar, avaliações, institutos 

 

SYSTEM FOR THE TESTS’ SCHEDULING AT IFRN CAMPUS APODI 
ABSTRACT: This article has an objective of exposing the technologies and methods used in the 

construction of a web system, which, in turn, aims the optimization of a diary activity for the 

professors and alumnus in teaching and learning institutions: scheduling of tests, specifically, 

at the IFRN. This way, it was developed a system and it was named by Check & Mark, which 

consists in a web application intended to the marking of test in a fast, practical and intuitive 

way. 

KEYWORDS: mark, activities, institutes. 

 

INTRODUÇÃO 

Em meados do século XX, teve início a terceira fase da Revolução Industrial, a técnica-

científica-informacional, com o surgimento de novas tecnologias e informações de forma 

exponencial, deixando o mundo em si cada vez mais integrado e globalizado. Entretanto, muitos 

historiadores e estudiosos sobre o tema afirmam que o evento em questão ainda não cessou, 

muito pelo contrário, se inova a cada dia que passa. 

Nesse contexto, percebe-se que essa fase não se limita apenas aos modos de produção ou 

a inovações tecnológicas, ela vai muito mais além, pois adentrou a fundo nas relações humanas. 

Dessa forma, adquire-se a necessidade de adequar-se às constantes mudanças que vêm surgindo 

com bastante frequência, como forma de acelerar e qualificar as nossas atividades diárias, das 

mais simples às mais complexas. 
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No Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN) 

– campus Apodi, a situação não é diferente. Tendo em vista todo o contexto apresentado, ações 

diárias, como o agendamento de atividades avaliativas, estão, pouco a pouco, se elevando a 

uma plataforma web, a fim de facilitar a rotina dos envolvidos. 

A Organização Didática (OD) do IFRN estabelece uma política de limite de marcação de 

avaliações por dia em determinada turma, em que são permitidas, no máximo, duas (2) 

atividades por dia. Atendendo a essa norma, os professores encontravam dificuldades para 

agendar suas atividades avaliativas, uma vez que o agendamento acadêmico estava propenso a 

alterações repentinas. 

A problemática apresentada fomentou o desenvolvimento do sistema intitulado Check & 

Mark, que consiste em uma aplicação web que possibilita, principalmente, a organização, o 

conforto e a praticidade para os professores e os alunos na marcação de atividades acadêmicas 

no IFRN. O sistema foi implantado e utilizado no Campus Apodi do IFRN. 

O agendamento de horários, bem como de atividades avaliativas, é uma tarefa complexa. 

Uma solução adequada pode melhorar tanto a satisfação dos funcionários como a eficiência as 

organizações gestoras de recurso (FONSECA, DELFINO, 2014). Dessa forma, instituições de 

ensino também buscam sua própria efetividade nos seus projetos e ações, que podem ser 

facilmente prejudicados devido à ausência de meios que acelerem e agilizem esse processo. 

Além disso, os problemas de agendamento envolvem muitas pessoas, principalmente 

quando inseridas numa rede de ensino como a dos Institutos Federais de Educação, Ciência e 

Tecnologia, já que cada indivíduo possui sua própria agenda, interesses e restrições, 

dificultando ainda mais o processo de comunicação (PIMENTA, NETTO, 2006). Agendar uma 

atividade avaliativa, ainda que pareça um ato sem complexidade, se torna problemático por 

causa das limitações exigidas institucionalmente. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 A utilização de uma plataforma online nesse ambiente tornaria a atividade de 

agendamento de atividades mais simples e dinâmica. Para o professor, haverá uma melhora 

significativa no que diz respeito ao controle de suas aulas e atividades marcadas numa turma 

específica, deixando que o próprio sistema trabalhe por ele nas atividades do dia-a-dia, além de 

permitir a visualização de tarefas dos demais envolvidos. Com relação ao aprendiz, ele se 
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tornará mais integrado ao ambiente, pois a plataforma permitirá um acompanhamento mais 

direto e contínuo de suas futuras atividades e compromissos diários (PIMENTA, NETTO, 

2006). 

De acordo com Pinto e Carneiro (2012), o desenvolvimento de recursos tecnológicos 

propicia ao envolvido a noção de aprender a aprender, de trabalhar em equipe, de construir 

cotidianos eles mesmos como objeto de aprendizagem individual, coletiva e institucional. 

Sendo assim, o conhecimento deve ser sempre perpassado eventualmente quando se procura 

aprimorar as técnicas para oferecer qualidade à demanda. 

O sistema apresentado neste trabalho foi desenvolvido pelo terceiro (3º) ano do Curso 

Técnico de Nível Médio Integrado em Informática do IFRN Campus Apodi. A aplicação foi 

concebida na disciplina Desenvolvimento de Projeto Integrador, que propiciou a integração dos 

conhecimentos das disciplinas Autoria Web, Programação com Acesso a Banco de Dados e 

Arquiteturas de Redes e Computadores e Tecnologias de Implementação de Redes (ver Figura 

1). 

  

Figura 75. Integração das disciplinas técnicas que originaram o sistema de  

agendamento de atividades avaliativas. IFRN, 2016. 

Inicialmente, para a construção da aplicação foi realizada a elicitação dos requisitos que 

respaldariam o desenvolvimento da aplicação. Esta etapa é de suma importância, pois a 

definição dos requisitos permite a evolução do projeto. Basicamente, os requisitos são divididos 

em funcionais e não funcionais. Os requisitos funcionais dizem respeito à definição das funções 

que um sistema ou um componente de sistema deve fazer. Eles descrevem as transformações a 

serem realizadas nas entradas de um sistema ou em um de seus componentes, a fim de que se 

produzam saídas. Já os requisitos não-funcionais dizem respeito a restrições, aspectos de 

desempenho, interfaces com o usuário, confiabilidade, segurança, manutenibilidade, 

portabilidade, padrões e outras propriedades que o sistema deve possuir, bem como aspectos 



 

1844 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos         Ciências Exatas e da Terra 

sociais e políticos. Alguns desses requisitos são provavelmente traduzidos em funções 

(operacionalizados), ao longo do processo de desenvolvimento de software (CHUNG et al, 

2000).   

A linguagem de programação utilizada foi a PHP (Hypertext Preprocessor). A escolha 

deu-se em virtude dela ser open source, um modelo de desenvolvimento que promove um 

licenciamento livre, tanto para design ou esquematização do produto, dando possibilidade para 

que qualquer um consulte, examine ou modifique o produto (JUNIOR, 2003). Além disso, PHP 

é uma linguagem de script de propósito geral popular, especialmente, adequado para 

desenvolvimento web (PHP, 2016). Ela pode ser embutida dentro do HTML (HyperText 

Markup Language), que, por sua vez, é a principal linguagem de marcação para a produção de 

páginas web por causa de seu fácil manuseio, visto que o necessário é somente um editor de 

texto e os conhecimentos específicos da linguagem. 

A aparência, no entanto, não é definida pelo HTML. Para isso, foi utilizado o CSS 

(Cascading Style Sheets). A ele, é atribuída a função de definir as características visuais 

dispostas ao usuário, proporcionando um ambiente mais interessante através de uma exibição 

limpa e organizada. Sua principal vantagem é a possibilidade de separar o formato e o conteúdo 

do documento. 

Os dados recebidos pelo sistema são armazenados em um banco de dados gerenciado 

pelo SGDB (Sistema de Gerência de Banco de Dados) MySQL. A autenticação dos servidores 

no sistema é feita utilizando senhas do serviço Active Directory, uma base de usuários que o 

IFRN já possui em funcionamento, e que foi reutilizada para este projeto. Este serviço é uma 

implementação proprietária do protocolo LDAP, que foi projetado para resolver os problemas 

causados pela proliferação de diretórios pela rede. 

Por fim, toda a estrutura visual da aplicação foi fundamentada no framework BootStrap. 

Tais escolhas foram definidas pela fácil disponibilidade e aprendizagem das ferramentas 

apresentadas, proporcionando um desenvolvimento mais ágil para que a solução do problema 

em questão fosse efetiva. Essa agilidade foi possível também através da integração do jQuery 

ao BootStrap, em que o primeiro – uma biblioteca do JavaScript - surge com a proposta de 

minimizar e simplificar a programação nas linhas de código, mas causando o mesmo efeito do 

JavaScript.  

Vale salientar, ainda, que o sistema proposto é responsivo, ou seja, tem a capacidade de 

adaptar o conteúdo e o layout para ser exibido em diversos tamanhos de tela. Nesse ínterim, 

instar ressaltar que um sistema responsivo disponibiliza um mesmo site para todos os usuários 

independente da interface, ou seja, tem-se um só conteúdo, um único site, porém diversas 
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experiências para cada tipo de usuário. Dessa forma, oferece um espaço comum para uma 

variedade de usuários com perfis diversificados.  

O sistema desenvolvido está hospedado em um servidor local do campus, de forma a 

facilitar o acesso dos desenvolvedores e gerenciadores. Na Figura 2, é possível entender, de 

modo simplificado, o processo de comunicação das tecnologias utilizadas com o servidor, o 

administrador e os usuários. 

 

Figura 76. Ecossistema de funcionamento do Check & Mark. IFRN, 2016. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O sistema funciona da seguinte forma: inicialmente, a Coordenação de Apoio Acadêmico 

(COAPAC), setor responsável pela organização das tarefas estudantis, foi definida como 

administrador geral do sistema. Para esse acesso ao sistema, foram criados um login e uma 

senha específicos e disponibilizados para o responsável do setor (ver Figura 3). Cabe à 

COAPAC o registro das turmas vigentes e de suas respectivas disciplinas. Na Figura 4, está 

exemplificada a etapa de cadastro de uma turma. Para finalização desta atividade é necessário 

informar o curso, código da turma e o ano letivo respectivamente. 
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Figura 77. Login do administrador ao sistema. IFRN, 2016. 

 

Figura 78. Cadastro de determinada turma. IFRN, 2016. 

O docente realiza seu login informando sua matrícula e senha institucionais. Em seguida, 

ele precisa selecionar o ano letivo vigente, o curso, a turma e a respectiva disciplina desejada 

para a efetivação da marcação, além de, claro, definir uma data. Esse processo contém, então, 

quatro etapas, onde a última é mostrada na Figura 5 com a representação da página que possui 

as opções de selecionar a disciplina em questão para a associação dela à prova, de inserir a data 

e de adicionar alguma descrição para a atividade. 
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Figura 79. Agendamento de determinada atividade. IFRN, 2016. 

Caso a data solicitada esteja disponível e o limite estabelecido pela OD respeitado, o 

processo continua e uma mensagem de confirmação aparecerá ao usuário. Caso contrário, 

devido à existência de outras marcações no mesmo dia para a mesma turma ou a uma data 

inválida, um aviso de indisponibilidade será exibido ao usuário.  

Além disso, para as funcionalidades exibidas, recursos de visualização, listagem, 

exclusão atualização estão disponíveis. O corpo discente, por sua vez, poderá visualizar os 

agendamentos confirmados na página inicial do sistema, por meio de um sistema de busca 

simples e intuitivo bastando informar o código referente à turma desejada, como apresentado 

na Figura 6. 

 

Figura 80. Busca de determinada turma. IFRN, 2016. 
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O resultado será dado em uma tabela (ver exemplo na Figura 7) contendo as informações 

da disciplina, da descrição da atividade, do professor que realizou a marcação e da data. A 

elicitação de requisitos esclareceu que não seria necessária a realização de login por parte dos 

discentes, considerando que um aluno pode pertencer a várias turmas devido às dependências, 

então, torna-se mais efetivo a busca dos agendamentos desejados. 

 

Figura 81. Descrição de determinada atividade para determinada turma. IFRN, 2016. 

 

CONCLUSÕES 

 As tarefas cotidianas, portanto, pouco a pouco, acompanham a esfera tecnológica de 

forma natural. A ação de agendar envolve diversos fatores condicionantes, que, de certo modo, 

se adapta ao objetivo principal de facilitação das atividades humanas presente nos sistemas web. 

Assim, fica clara a importância do sistema Check & Mark para os usuários do IFRN Campus 

Apodi. A implantação do Check & Mark não é dimensionável, ou seja, outros Campi do IFRN 

podem utilizar a ferramenta. O sistema foi desenvolvido com esse ideal de expansão. 

 A ferramenta entrará na fase de testes de sistemas visando à verificação das 

funcionalidades desenvolvidas. Uma vez finalizada a etapa de verificação, o sistema entrará em 

produção. Embora o sistema desenvolvido não resolva a totalidade dos problemas abrangidos 

pelo modelo, ele consegue se sair muito bem nos requisitos iniciais demandados.  

A possibilidade de integração do sistema com o Google Calendar oferece uma 

comodidade ainda maior, uma vez que permite visualizar os agendamentos de qualquer 

dispositivo que tenha acesso ao calendário. O aluno também é beneficiado ao poder adicionar 

o evento a sua agenda. Essa característica é cada vez mais comum por facilitar a própria 

organização pessoal nas agendas virtuais. 
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RESUMO: Através de questionário aplicado aos professores do Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia do Maranhão – Campus Codó, detectou-se problemas na realização de 

práticas e pesquisas realizadas no laboratório de Química. Os principais foram falta de materiais 

(reagentes e vidrarias) e alta geração de resíduos. A solução proposta foi um software de 

gerenciamento do estoque de materiais do laboratório, que permite aos usuários planejar suas 

práticas e reservar os materiais necessários através de qualquer computador conectado à 

Internet. Os resultados da implantação do software foram satisfatórios, pois a mesma otimizou 

a aquisição de materiais, evitando compras desnecessárias, reduziu consideravelmente a falta 

de materiais (disponíveis) e diminuiu a produção de resíduos do laboratório.   

Palavras–chave: estoque, reagentes, vidrarias, software 

 

SOFTQUIM: PLANNING AND CONTROL PRACTICES AND MATERIALS IN 

CHEMISTRY LAB 
 

ABSTRACT: By using a questionnaire applied to the teachers of the Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão – Campus Codó, was detected problems in the 

performing practices and researches conducted in the chemistry laboratory. The main ones 

were:  lack of material (Reagents and glassware) and high waste generation. The proposed 

solution was an inventory management software of lab materials, that allows users to plan 

their practices and reserve the necessary materials from any computer connected to the 

Internet. The results of the software implementation were satisfactory, because it optimized 

purchasing materials, avoiding unnecessary purchases, significantly reducing the lack of 

available materials and decreased the production of laboratory waste. 

KEYWORDS: stock, reagents, glassworks, software 

 

INTRODUÇÃO 

É comum que todo laboratório de química faça uso de diversos tipos de reagentes, sendo 

que alguns possuem alta toxidade e que quando descartados de forma inadequada causam danos 

ao meio ambiente. O tratamento adequado que deve ser dado a esses resíduos implica em altos 

custos para a instituição, por isso, muitas vezes não é realizado. 

Além disso, uma má administração de reagentes e vidrarias, acarreta uma elevada 

quantidade de reagentes vencidos ou prestes a vencer e/ou a falta dos mesmos. Essa ausência 

também pode ser notada nas vidrarias, o que se torna um sério problema, pois em uma 
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Instituição de Ensino como a que os autores deste trabalho atuam, alunos e professores 

necessitam destes materiais rotineiramente. 

Segundo Carvalho et. al (2010), o controle dos reagentes, contemplando o aspecto de 

fomentar a consciência sustentável em ambientes universitários, é de fundamental importância, 

pois possibilita uma visão geral de como é realizada essa gestão pelos laboratórios e fornece 

subsídios para que melhorias sejam promovidas pelos usuários, o que em última escala, acarreta 

a redução de custos decorrentes da compra desnecessária de reagentes e do seu desperdício, 

como também do dispendioso tratamento adequado dos resíduos. 

De acordo com Rezende (2002) um dos recursos que podem auxiliar no equilíbrio 

estratégico das organizações é a informação. Juntamente com os avanços proporcionados pela 

informática surge a Tecnologia da Informação (TI), que tem como papel fundamental 

proporcionar a redução de custos e agilizar no processamento da informação. 

Logo, como solução para o problema citado e considerando a importância da TI no 

gerenciamento da informação, foi planejado e produzido um sistema de controle de estoque na 

plataforma web, com os seguintes objetivos: 

 Manter atualizada a quantidade dos materiais disponíveis; 

 Otimizar a reposição de materiais; 

 Minimizar percas, identificando o que será descartado ou reutilizado; 

 Planejar práticas fora da Instituição; 

 Eliminar ou reduzir consideravelmente os danos causados ao meio ambiente; 

 Planejar e observar as práticas realizadas no laboratório através dos 

agendamentos, reserva de materiais e relatórios gerados pelo sistema. 

  

MATERIAL E MÉTODOS 

Foi realizada uma pesquisa bibliográfica acerca de sistemas de controle de estoque 

utilizados em empresas e laboratórios que trabalham com o controle de reagentes e vidrarias. A 

pesquisa destacou o trabalho de Carvalho et. al (2010), por sua ferramenta compartilhar alguns 

dos objetivos da ferramenta desenvolvida neste. 

Em seguida, os usuários (professores e alunos) do laboratório foram submetidos a um 

questionário sobre as problemáticas enfrentadas em seu uso, o que constatou muitas falhas na 

gestão dos materiais utilizados e foi suficiente para a decisão de criar o sistema. 

Finalizada a etapa anterior, os desenvolvedores do software tomaram algumas decisões 

importantes, dentre elas, a de que o software ficaria disponível na plataforma web, pois, 

segundo a CAELUM (2016), vivemos hoje numa era em que a Internet ocupa um espaço cada 
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vez mais importante em nossas vidas pessoais e profissionais. O surgimento constante de 

Aplicações Web, para as mais diversas finalidades, é um sinal claro de que esse mercado está 

em franca expansão e traz muitas oportunidades. Aplicações corporativas, comércio eletrônico, 

redes sociais, filmes, músicas, notícias e tantas outras áreas estão presentes na Internet, fazendo 

do navegador (o browser) o software mais utilizado de nossos computadores. 

No entanto, o desenvolvimento de aplicações para o ambiente web não é trivial, pois 

necessita do conhecimento de várias tecnologias, tais como: linguagens de programação front-

end, linguagens de programação para web e Banco de Dados. 

As linguagens de programação front-end permitem criar as interfaces das aplicações web. 

As escolhidas foram HTML (linguagem de marcação entendida pelos navegadores), CSS (para 

estilização visual das páginas) e JavaScript (responsável pelo dinamismo e interatividade com 

o sistema). Por possuir independência de plataformas e ter uma vasta API que auxilia os 

desenvolvedores em várias de suas tarefas, resolveu-se utilizar a linguagem de programação 

web Java. Para o armazenamento e recuperação das informações foi escolhido o Sistema 

Gerenciador de Banco de Dados (SGBD) MySql, o mesmo trabalha com bases de dados 

relacionais e é bastante difundido no meio acadêmico. 

De acordo com a CAELUM (2012), uma forma de otimizar o trabalho de 

desenvolvimento de aplicações em geral é adotar frameworks. Neste trabalho são adotados os 

frameworks VRaptor e Hibernate. O VRaptor é um framework que implementa o modelo 

Model-View-Controller (MVC), que separa claramente as tarefas de armazenamento de dados, 

visão aos usuários e controle da aplicação. O Hibernate é um framework Objeto-Relacional 

(ORM) que auxilia a linguagem Java na criação e manipulação de bancos de dados relacionais.  

Vale lembrar que todas as tecnologias escolhidas são gratuitas e acessíveis pela Internet, 

inclusive o Eclipse, ambiente de desenvolvimento integrado usado neste projeto. 

O sistema utiliza uma hierarquia de perfis de usuário, possui um administrador (técnico 

do laboratório) e os seus usuários (alunos e professores). O administrador possui recursos 

absolutos de controle de materiais do seu laboratório como: disponibilização, exclusão, 

alteração e inserção de materiais. Além disso, possui acesso aos relatórios de utilização dos 

materiais. Os usuários podem visualizar e reservar os materiais disponíveis, indicando datas 

futuras para uso dos mesmos.  

O acesso ao sistema é feito de maneira segura, através de login e senha como mostra a 

Figura 1. Dessa forma, apenas usuários devidamente cadastrados terão acesso, e baseado no 

perfil (administrador ou usuário comum) do usuário, o sistema automaticamente exibe as telas 

permitidas. 
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Figura 1. Página de acesso ao sistema. IFMA, 2016. 

 

A Figura 2 expressa o cadastro de reagentes, realizado apenas pelo administrador, quando 

ocorrer a aquisição dos mesmos. Enquanto isso, a Figura 3 exibe a página de reserva dos 

materiais disponibilizados pelo administrador. 

 

Figura 2. Página de cadastro materiais (tipo reagente). IFMA, 2016. 
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Figura 3. Página de reserva de materiais (tipo reagente). IFMA, 2016. 

 

Os relatórios disponíveis ao administrador são: 

 Reagentes que vencerão em até seis meses; 

 Materiais cuja reserva já aponta até 80% da disponibilidade atual; 

 Reagentes mais consumidos; 

 Usuário que mais reservam materiais; 

 Quantidade de resíduos produzidos por período. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A partir do questionário aplicado, pôde-se destacar algumas dificuldades encontradas 

pelos usuários do laboratório. A principal é a recorrente falta de materiais, devido ao uso intenso 

dos alunos e professores do curso de Licenciatura em Química e notavelmente à falta de 

planejamento na aquisição dos mesmos.  

Outra dificuldade é a falta de registro das compras realizadas (falta de comunicação entre 

o técnico do laboratório e os demais usuários), o que além de tornar algumas práticas 

incompletas e cancelar outras, também elevava os custos com a compra do mesmo material 

mais de uma vez. 

Também verificou-se a falta de controle da validade dos materiais, o que prejudicava a 

qualidade das práticas realizadas e aumentava a geração de resíduos. 

Baseado nestas dificuldades, o software de controle de estoque do laboratório serviu para 

melhorar a comunicação e reduzir consideravelmente os efeitos causados por esses problemas. 
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Por exemplo, em março de 2016 (antes da implantação do software), 42 práticas 

aconteceram no laboratório, das quais 15 (36%) ocorreram com falta de materiais, 6 (14%) 

foram canceladas pelo mesmo motivo e apenas 21 (50%) foram realizadas completamente. Em 

agosto de 2016, com o uso do SOFTQUIM, 46 práticas foram planejadas, das quais apenas 4 

(9%) ocorreram com falta de materiais, devido ao atraso na entrega pelo fornecedor, e nenhuma 

foi cancelada por esse motivo. Dessa forma, 91% das práticas planejadas foram executadas 

completamente. 

Além disso, possibilitou a redução de gastos com compras duplicadas ou desnecessárias, 

bem como com o tratamento de resíduos. 

De maneira geral, o sistema foi bem aceito pela comunidade acadêmica, pelos professores 

pela possibilidade de planejar antecipadamente até seis meses de práticas em qualquer lugar 

com acesso à Internet, pelos alunos por passarem de uma rotina de práticas incompletas para 

uma de práticas completas e pelos gestores do IFMA – Campus Codó por reconhecer a 

preocupação dos usuários do laboratório com o Meio Ambiente. 

Para o estudante de graduação e autor deste trabalho, esta pesquisa foi fundamental para 

o desenvolvimento de habilidades de análise, processamento de dados e comunicação. Fatores 

necessários para o seu sucesso profissional, principalmente neste caso, por trabalhar com 

profissionais e problemas de uma área diferente, como a Química.   

 

CONCLUSÕES 

Pôde-se notar que a partir da implantação do sistema, houve um melhor controle do 

estoque de materiais, ele se tornou efetivo tanto em quantidade como em observação à sua 

validade, o que reduziu aquisições desnecessárias e diminuiu a produção de resíduos. 

De modo geral, a utilização do laboratório melhorou, pois quase 100% das práticas têm 

sido realizadas com todos os materiais necessários, o que permite ao professor desenvolver as 

todas as soluções químicas planejadas e permite ao aluno um aprendizado mais sólido. 

Observou-se ainda uma maior conscientização de toda a comunidade acadêmica do IFMA 

– Campus Codó com relação à preservação do Meio Ambiente, atingindo um dos mais 

importantes papéis das Instituições de Ensino. 

Como continuação deste projeto, pretende-se criar um aplicativo Android, que permita 

aos usuários agendar as práticas com a reserva de materiais através de seu smartphone, de 

maneira simples e rápida.  
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RESUMO: Com o desenvolvimento da Internet, várias ameaças surgiram, uma delas foi o 

ataque DDoS (Distributed Denial of Service). Estes são caracterizados pelo envio 

indiscriminado de pacotes de requisições a um determinado host, visando tornar os recursos de 

um sistema indisponível. Desenvolvemos um mecanismo de defesa contra os ataques de 

negação de serviço, onde o administrador poderá ter uma melhor visibilidade do fluxo de dados 

da sua rede para que consiga identificar alguma máquina contaminada, e com isso impossibilitar 

o ataque de forma que não altere a qualidade de seus serviços. Confeccionamos uma ferramenta 

de defesa baseada em uma tecnologia embarcada, implementada em um Raspberry PI que 

identificará quando números elevados de requisições por segundo forem solicitadas ao servidor 

por um mesmo host. Logo, impedirá novas requisições do host identificado e com isso, bloquear 

a negação de serviço do sistema, mantendo a capacidade computacional do servidor principal. 

Juntamente ao Mod_evasive para o tratamento dos ataques em um servidor apache, configurado 

em sua última versão. 

Palavras–chave: Ataques DDoS, ferramenta de defesa, Mod_Evasive, negação de serviço 

 

EMBARKED TECHNOLOGY FOR DEFENSE ATTACKS DDOS 
 

ABSTRACT: With the development of Internet, various threats have emerged, one of them 

was the DDoS attack (Distributed Denial of Service). These are characterized by indiscriminate 

sending requests packets to a specific host, in order to make the resources of a system 

unavailable. We develop a mechanism of defense against denial of service attacks, where the 

administrator can have a better visibility of your network data stream so you can identify any 

infected machine, and thereby nullifying the attack so that does not change the quality their 

services. We make a defense tool based on an embedded technology, implemented on a 

Raspberry PI to identify when high numbers of requests per second are requested from the 

server by the same host. Therefore, prevent new requests from the identified host and 

thereby block denial of service system, keeping the computational capacity of the main server. 

Along the mod_evasive for the treatment of attacks on an Apache server, configured in its 

latest version. 

KEYWORDS: DDoS attacks, defense tool, Mod_evasive, denial of service 

 

INTRODUÇÃO 

Os ataques de Negação de Serviços Distribuídos (DDoS - Distributed Denial of Service) 

são grandes causadores de problemas na Internet. A partir dos anos 2000, esses ataques 
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ganharam maior visibilidade tanto nos setores de pesquisa como nas indústrias. Devido à 

maneira de como esses ataques passarão a ser executados.  

O objetivo destes ataques consiste em tornar um servidor, uma aplicação ou um serviço 

indisponível para um cliente. Durante estes ataques são enviadas inúmeras requisições 

simultâneas, a partir de vários pontos da Internet. Sendo que, a intensidade dessas requisições 

é alta suficiente para deixar os serviços instáveis ou inacessíveis.  

A prevenção e o rastreamento de um ataque DDoS não possuem ferramentas de defesa 

de fácil manuseio pela grande maioria dos usuários. Pois, é ocasionado por um grande número 

de máquinas atacantes envolvidas e o uso de técnicas para forjar endereços IP (IP Spoofing). 

Estas que conseguem mascarar a origem verdadeira dos pacotes, assim como à semelhança 

entre o tráfego legítimo e o tráfego de ataque [1]. Para se entender melhor este ataque é usado 

a nomenclatura que nomeia cada processo que o alvo recebe para ser infectado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Estrutura de ataque DDOS. IFRN, 2016. 

 

Onde o Hacker é quem efetivamente coordena o ataque. Másters são as máquinas que 

recebe os parâmetros para o ataque e comanda os computadores zumbies. Zumbies infectados 

são máquinas que efetivamente concretiza o ataque DDOS contra uma ou mais vítimas, 

conforme for especificado pelo atacante. E o site vítima é o alvo do ataque. Esse tipo de ataque 

é dado basicamente em três fases: Fase de intrusão em massa, fase onde o atacante instala 

software DDOS nas máquinas invalidas com o intuito de montar a rede de ataque e a fase onde 

é lançado algum de tipo de flood de pacotes contra uma ou mais vítimas para assim ser 

consolidado o ataque.  
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Por isso, para um usuário é de extrema importância que uma ferramenta de defesa detecte 

o ataque com precisão, de maneira que, não prejudique um número considerável de clientes 

legítimos. Onde o administrador precisa ter uma melhor visibilidade do fluxo de dados na sua 

rede, para que consiga identificar alguma máquina contaminada que esteja em seu ambiente. 

Assim, com uma ferramenta de defesa, o administrador poderá bloquear o ataque DDoS, de 

forma que não altere a qualidade de seus serviços. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Esta etapa do artigo consiste em exibir as configurações do Mod_evasive que mostra sua 

efetividade na defesa de ataques DDoS em um servidor, sendo que, será visto apenas de uma 

forma parcial para se obter uma ideia de como a ferramenta funcionará na prática.  

   Mod_evasive: 

   #DOSHashTableSize 3097   

   #DOSPageCount 20   

   #DOSSiteCount 100 

   #DOSPageInterval 1   

   #DOSSiteInterval 1   

   #DOSBlockingPeriod 10 

Tradução das funções das linhas de comando acima: 

DOSHashTableSize: O tamanho da tabela hash define o número de nós de nível superior 

para cada criação de tabela hash. Aumentar este número irá proporcionar desempenho mais 

rápido por diminuir o número de interações necessárias para chegar ao recorde, mas consomem 

mais memória para o espaço de tabela. Você deve aumentar isso se você tiver um servidor web 

ocupado [1]. 

DOSPageCount 20: É o número de requisições que poderão ser efetuadas pelo mesmo IP 

dentro de um intervalo de 1 segundo [1]. 

DOSSiteCount 100: É o número de requisições que poderão ser efetuadas pelo mesmo IP 

vindo de X Web Site [1]. 

DOSPageInterval: O intervalo para a entrada de contagem de páginas; padrão para 

intervalos de 1 segundo [1]. 

DOSSiteInterval: O intervalo para a entrada da contagem do site; padrão para intervalos 

de 1 segundo [1]. 

DOSBlockingPeriod 10: É a quantidade de tempo em segundos que o site será bloqueado 

para aquele IP. Durante esse tempo o cliente receberá um 403 forbidden (proibido) [1]. 
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Análise e prática sobre o Mod_evasive 

O Mod_evasive é um módulo que preparado pode lidar com altas requisições ao servidor 

Apache. Pois, contém configurações que permitem a defesa do Servidor Web, aumentando a 

capacidade de carga da memória e prevenindo uma boa parte de ataques DDoS direcionados. 

O administrador pode editar tais configurações de acordo com as suas preferências ou 

necessidades. É válido salientar que não é possível se defender de todos os ataques DDoS. Pois, 

uma vez que seja identificado que é um ataque, o servidor necessita receber requisições. 

Entretanto, os com a utilização desta ferramenta os resultados obtidos foram consideralvemnte 

satisfatórios.  

Os testes realizados foram feitos no servidor apache2, rodando com o sistema operacional 

raspbian-jessie-lite, kernel 4.4, baseado no Debian Jessie, instalado em um Raspberry PI com 

um script de requisições, enviando os pedidos do tipo GET através da porta 80 ao servidor.  

                                

Figura 2. Raspberry PI. IFRN, 2016.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Durante o desenvolvimento da nossa ferramenta, foram realizados diversos testes para 

que comprovasse sua total efetividade. A detecção é feita através da criação de uma tabela 

dinâmica interna de hash de endereços IP e URIs. 

No primeiro teste foi realizado um ataque DDoS com 100.000 (cem mil) requisições, que 

foram alcançadas 6 (seis) respostas do servidor em todo o ataque. Em seguida, após 6 (seis) 

minutos foi realizado um outro teste, onde foi efetuado um novo ataque DDoS, dessa vez com 

1.000.000 (um milhão) de requisições, onde o resultado adquirido foi similar ao anterior, porém 

no último, o servidor atendeu a menos requisições. O IP que estava atacando obteve apenas 4 

respostas do servidor e em seguida, foi bloqueado pelo mod_evasive. 
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Figura 3. Mensagem de erro. IFRN, 2016. 

 

Para que fosse alcançado esses resultados, foi usado um script chamado test.pl, onde o 

mesmo permite testar o desempenho do mod_evasive. O funcionamento do script é bem 

simples, no qual envia vários pedidos do tipo GET /?<numero> HTTP 1.0 pela porta 80 da 

máquina local ao servidor, que deverão ser bloqueadas pelo módulo. A saída apresentada ao 

executar o script é como esta mensagem de erro mostrada na Figura 3. 

Conteúdo do test.pl, envia de 0 a 100000 pedidos do tipo GET: 

/?<numero> HTTP 1.0 

use IO :: Socket;  

usestrict; 

for (0..100000) {  

my ($ resposta );  

my ($ socket) = new IO :: Socket :: INET (Proto => "tcp",  

# PeerAddr => "127.0.0.1:80");  

PeerAddr => "192.168.0.100:80");  

if (! definida $ socket) {die $ !; }  

Print $ socket "GET / $ _ HTTP / 1.0nn?";  

$ Resposta = <$ socket>;  

print $ resposta ; 

close ($ socket);  

} 

Para definir a qualidade da ferramenta foram executados outros testes, alterando as linhas 

de comando de acordo com a necessidade de proteção do administrador ao seu servidor. A 

configuração é dada através de segundos. 

Para o seguinte teste, foi realizado de forma a conter um massivo ataque DDoS, onde o 

servidor está sendo vítima de vários ataques simultâneos. O mod_evasive estava configurado 
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para que um IP conseguisse receber apenas 2 (duas) respostas do servidor que consiste em: 

#DOSPageCount 2. Essa configuração mostra que o IP só poderá receber 2 (duas) respostas do 

servidor.  

Na verificação para que o mod_evasive protegesse o servidor, quando um endereço IP 

tentar-se realizar o ataque, o mesmo será bloqueado por 10 minutos. Através disso, foi notado 

que quando o IP enviava requisições de maneira forçada o mod_evasive o bloqueava e o 

deixava temporariamente na lista negra. Passado algum tempo, se fosse enviada alguma 

requisição o IP receberia resposta, mas se fizesse isso indiscriminadamente forçando o acesso, 

seria novamente bloqueado. Pois, o IP deveria passar 10 minutos bloqueado, e após alguns 

minutos se não houvesse envios de requisições seria desbloqueado. Mas, caso voltasse a enviar 

muitas requisições iria ser impedido novamente durante determinado tempo. Como está 

representado na Figura 3. 

Como último requisito de análise deste artigo, a sequência de teste visa demonstrar os 

logs que são recebidos pelo Servidor Web, este cria um log para cada requisição feita por um 

endereço IP, demonstrando vários detalhes como hora, data, qual a requisição feita pelo 

endereço IP, qual o endereço IP e a resposta do servidor. 

Endereço IP  --    Data     - Horário         Tipo de requisição    Resposta do servidor  

10.160.2.224 - - [06/May/2016:14:27:13 -0300] "GET /?94 HTTP/1.0" 403 464 "-" "-" 

10.160.2.224 - - [06/May/2016:14:27:13 -0300] "GET /?95 HTTP/1.0" 403 464 "-" "-" 

10.160.2.224 - - [06/May/2016:14:27:13 -0300] "GET /?96 HTTP/1.0" 403 464 "-" "-" 

10.160.2.224 - - [06/May/2016:14:27:13 -0300] "GET /?97 HTTP/1.0" 403 464 "-" "-" 

10.160.2.224 - - [06/May/2016:14:27:13 -0300] "GET /?98 HTTP/1.0" 403 464 "-" "-" 

10.160.2.224 - - [06/May/2016:14:27:13 -0300] "GET /?99 HTTP/1.0" 403 464 "-" "-" 

10.160.2.224 - - [06/May/2016:14:27:13 -0300] "GET /?100 HTTP/1.0" 403 464 "-" "-" 

10.160.2.224 - - [06/May/2016:14:27:23 -0300] "GET /?0 HTTP/1.0" 200 11595 "-" "-" 

10.160.2.224 - - [06/May/2016:14:27:23 -0300] "GET /?1 HTTP/1.0" 200 11595 "-" "-" 

10.160.2.224 - - [06/May/2016:14:27:23 -0300] "GET /?2 HTTP/1.0" 200 11595 "-" "-" 

10.160.2.224 - - [06/May/2016:14:27:23 -0300] "GET /?3 HTTP/1.0" 200 11595 "-" "-" 

10.160.2.224 - - [06/May/2016:14:27:23 -0300] "GET /?4 HTTP/1.0" 200 11595 "-" "-" 

10.160.2.224 - - [06/May/2016:14:27:23 -0300] "GET /?5 HTTP/1.0" 200 11595 "-" "-" 

10.160.2.224 - - [06/May/2016:14:27:23 -0300] "GET /?6 HTTP/1.0" 403 464 "-" "-" 

10.160.2.224 - - [06/May/2016:14:27:23 -0300] "GET /?7 HTTP/1.0" 403 464 "-" "-" 

10.160.2.224 - - [06/May/2016:14:27:23 -0300] "GET /?8 HTTP/1.0" 403 464 "-" "-" 

10.160.2.224 - - [06/May/2016:14:27:23 -0300] "GET /?9 HTTP/1.0" 403 464 "-" "-" 

10.160.2.224 - - [06/May/2016:14:27:23 -0300] "GET /?10 HTTP/1.0" 403 464 "-" "-" 

10.160.2.224 - - [06/May/2016:14:27:23 -0300] "GET /?11 HTTP/1.0" 403 464 "-" "-" 

10.160.2.224 - - [06/May/2016:14:27:23 -0300] "GET /?12 HTTP/1.0" 403 464 "-" "-" 

10.160.2.224 - - [06/May/2016:14:27:23 -0300] "GET /?13 HTTP/1.0" 403 464 "-" "-" 

10.160.2.224    -     -   [06/May/2016:14:27:23    -0300]     "GET     /?15    HTTP/1.0"   403    464     "-"    "-" 
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CONCLUSÕES 

Com os resultados obtidos, observamos que para um servidor ter uma boa defesa contra 

ataques de negação de serviço, é de extrema importância que essa ferramenta detecte o ataque 

com precisão para que não venha danificar seus serviços. Como também, prestar o auxílio ao 

administrador para ter uma melhor visibilidade do fluxo de dados em sua rede. Com isso, é 

gerado a opção para identificar alguma máquina que esteja contaminada, e assim, maximizar 

sua proteção. 

 Logo, o Mod_evasive se comportou exatamente como o esperado, lembrando também, 

que não é possível defender-se totalmente de todos os ataques de negação de serviço. Porém, a 

ferramenta teve um ótimo desempenho como mostrado nos testes executados. Os quais 

recebemos o bloqueio das ameaças cometidas pelos ataques DDoS. E consequentemente, não 

deixando os sistemas instáveis e inacessíveis. 
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RESUMO: Em busca de seguir a moda e devido à acessibilidade econômica, as bijuterias são 

as preferidas das mulheres. Essas peças são produzidas a partir de ligas metálicas, as quais 

podem conter substâncias que agridem a pele. Tendo em vista a relevância do assunto, a 

presente pesquisa tem como objetivo verificar o teor de níquel em bijuterias metálicas 

comercializadas na cidade de Ji-Paraná/RO. O níquel (Ni) é obtido através da exploração dos 

minérios de sulfetos e lateríticos, sendo um metal de tamanha abundância, pode ser encontrado 

em plantas, no solo entre outros ambientes. Foram coletadas bijuterias em sete lojas do 

comércio de Ji-Paraná/RO, em duas campanhas de coleta, sendo que em cada loja foram 

coletadas três peças, um anel, um brinco e um colar. As amostras passaram por análise 

qualiquantitativa por espectrometria por fluorescência de raios x para verificar a presença de 

níquel e outros metais. Dentre 21 peças coletadas 14 apresentaram níquel em sua composição, 

o que traz preocupação devido ao mesmo ser apontado como causa de reações alérgicas em 

usuários de bijuterias, as quais são comercializadas sem nenhuma restrição, assim oferecendo 

riscos à saúde dos consumidores.  

 

Palavras–chave: elementos tóxicos, joia de baixo valor, fluorescência de raios-x. 

 

 

CONCENTRATION OF NICKEL IN JEWELRY SOLD IN JI-PARANÁ/RO 

 

ABSTRACT: In search of following fashion trends and due to affordability, the trinkets are 

preferred by women. These pieces are produced from metal alloys, which may contain 

substances that damage the skin. In view of the relevance of the subject, this research aims 

to check the concentration of nickel in metal jewelry sold in the city of Ji-Paraná/RO. Nickel 

(Ni) is obtained through the exploitation of sulphides and lateritic ores, being a very abundant 

metal which can be found in plants, soil, and among other environments. Costume jewelry 

were collected in seven trade shops of Ji-Paraná/RO, in two campaigns, and in each store were 

collected three pieces; a ring, a necklace and earrings. The samples then went through 

quantitative analysis by x-ray fluorescence spectrometry for the presence of nickel and other 

metals. Among 21 pieces collected, 14 showed nickel in its composition, which brings concern, 

due to being pointed as the cause of allergic reactions in users of costume jewelry, which are 

traded without any restrictions, offering consumer health risks. 
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KEYWORDS: toxic elements, low-value jewelry, x-ray fluorescence. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O níquel (Ni) é obtido através da exploração dos minérios de sulfetos e lateríticos, sendo 

um metal de tamanha abundância, pode ser encontrado em plantas, no solo entre outros 

ambientes (FERREIRA; MESQUITA; LIMA, 2008). Faz parte dos metais de transição, 

localizado no grupo 10 da tabela periódica, é um metal de coloração branco prateado, levemente 

duro, de fácil maleabilidade e resistente (VALKO; MORRIS; CRONIN, 2005).  

Cerca de 70% do níquel produzido é empregada na fabricação de aço inoxidável, 20% 

em metais e ligas não metálicas, nas indústrias especializadas, e para fins militares e 

aeroespaciais, 9% em processo de revestimento de um metal por outro a fim de protegê-lo 

contra a corrosão ou melhorar a aparência, e os outros 6% nos mais variados itens, incluído 

moedas, pilhas recarregáveis, eletrônicos, baterias, bijuterias e outro (CERCA DE... [s.d])   

O uso do níquel pelo homem é conhecido desde a pré-história, podemos ver a presença 

do mesmo na composição de moedas japonesas de aproximadamente 800 anos a.C, gregas de 

300 anos a.C, e em armamentos de 300 ou 400 anos a.C, sobretudo esses são os primeiros 

registros catalogados sobre o uso desse metal pelo homem (SILVA,[s.d] ). Esse contato diário 

com o metal pode torna mais sensível o ser humano podendo causar alergias ou dermatites e 

má formação de fetos como anencefalia, em casos de elevada exposição ao metal (ESSE 

CONTATO... [s.d]).  

Entretanto, é dificultoso dizer exatamente como a abundância do níquel afetaria cada 

pessoa, em vista disso depende da quantidade do metal ingerida diariamente por meio de 

comidas e bebidas, pelas condições do país no qual se reside, devido à diferença do nível de 

contaminação, pela idade e pelo gênero, é evidenciado que as mulheres são mais sensíveis ao 

níquel do que o homem, provavelmente por causa da maior  exposição as joias e outros 

acessórios que contenham o metal na sua composição(ENTRETANTO, [s.d]Nesse sentido este 

estudo objetivou identificar a presença de cádmio em joias de baixo valor comercializadas em 

Ji-Paraná. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

 Amostragem 

 No estudo, foram utilizadas bijuterias adquiridas aleatoriamente em estabelecimentos 

comerciais da cidade de Ji-Paraná – RO. O conjunto de peças obtido, um total de 36 peças 

coletadas nos meses de agosto e setembro de 2014, era composto por anéis, brincos e colares, 

sendo o fator predominante para tal escolha, o risco de contaminação relacionado às peças, ou 

seja, o tempo de contato dermatológico. 

Análises por meio da Espectrometria por Fluorescência de Raios X (XRF) 

 Nesta etapa, as amostras foram analisadas qualitativamente, no intuito de verificar a 

presença de Níquel e outros metais, pela técnica de XRF no Laboratório de Combustíveis 

(LABCOM) da Universidade Federal de Rondônia - Unir em Porto Velho.  

No laboratório as peças foram identificadas e como forma de Pré-tratamento foi feito uma 

remoção das partículas de sujeira com papel toalha. Nas irradiações utilizou-se um 

espectrômetro de raios X por energia dispersiva Shimadzu modelo EDX720, as condições 

operacionais do equipamento estão descritas na tabela 1. 

Tabela 1. Condições operacionais do espectrômetro de raios X por energia dispersiva 

Shimadzu modelo EDX720. 

Condições operacionais Valor ajustado 

Voltagem aplicada 50kv 

Corrente Automática 

Tempo morto do detector 40% 

Filtro MoNi 

Resolução  0,02 

Atmosfera Ar 

Tempo de irradiação 100 s 

 

As amostras foram analisadas diretamente, em cada peça foi feita varredura 

qualiquantitativa do teor percentual de Ni, Cd entre outros, em três pontos distintos em 

triplicata.  A quantificação foi realizada por meio do método dos Parâmetros Fundamentais (PF) 

que aplica correções teóricas para o efeito Inter elementar ou de matriz que absorvem ou 
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intensificam as linhas de emissão em um material (SHWAB et al., 2012). Esse processo pode 

ser realizado sem o uso de padrões já que existem bibliotecas com os parâmetros tabelados 

(PAVLINSKY, 2006). O método de PF calcula o equivalente do valor da absortividade molar 

(ɛ) da equação de Beer-Lambert (A =  ɛLC), assim, correlaciona os sinais analíticos com as 

concentrações sem o uso de padrões (SHWAB et al., 2012). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As amostras foram analisadas por espectrometria de fluorescência de raios-x. Os 

resultados das análises do primeiro lote estão descritos na tabela 1. 

 

Tabela 2. Porcentagem de níquel nas amostras no primeiro lote. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dentre as 21 peças analisadas 14 apresentaram níquel em sua composição. Na primeira 

campanha de coleta foram 4 anéis, 4 brincos e 3 colares apresentaram presença significativa do 

Metal.  

Na segunda campanha foram coletadas apenas 15 peças, dessas 3 anéis, 4 brincos e 3 

colares apresentaram níquel em sua composição (tabela 2). Foram encontrados elevados teores 

de níquel nessas bijuterias, o que traz preocupação devido ao mesmo causar dermatites 

principalmente em mulheres, que utilizam bijuterias por um longo período de tempo.  

De modo geral, das 36 amostras nas duas campanhas 24 apresentaram a presença do 

níquel, isso equivale aproximadamente mais de 66% das peças coletadas. 

  

 Anéis Brincos Colares   

Lojas 1 0,0436% 0,000% 88,914%   

Lojas 2 

 
77,365% 69,454% 0,000%   

Lojas 3 27,223% 0,000% 6,1905%   

Lojas 4 

 

 

 

 

----- 63,278% 55,36%   

Lojas 5 

Lo 
0,000% 12,792% 27,0345%   

Lojas 6 

 

 

Lo 

93,556% 8,962% 0,353%   

Lojas 7 67,117% 0,000% 0,000%   
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Tabela 2. Porcentagem de níquel nas amostras no segundo lote. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para a maior parte das mulheres usarem um metal que e relativamente barato e que tem 

propriedade que melhore o acabamento e aumentando a durabilidade do produto fazem que 

alguns fabricantes, priorizarem o lucro a qualquer custo, e investem no níquel assim 

popularizam-no nos processos de fabricação das semi-joais. 

Além da falta de preocupação com riscos à saúde por parte dos fabricantes, é bastante 

preocupante a facilidade de se encontrar essas peças, as bijuterias atualmente podem ser 

adquiridas numa diversidade de comércios, como lojas de confecção, lojas de variedade, 

supermercados e lojas que são especializadas. Hoje o público que utiliza bijuterias é amplo 

devido às mudanças de hábitos pela sociedade, de maneira mais simples as pessoas acabam 

optando por usar bijuterias por ser de fácil acesso ao invés de joias fazendo com que esse 

comércio seja fortalecido. 

 

CONCLUSÕES 

 

Os teores de níquel detectados em algumas peças trazem preocupação devido ao 

mesmo ser a causa de reações alérgicas principalmente em mulheres que utilizam bijuterias 

com muita frequência. Esses adereços são comercializados sem nenhuma restrição, assim 

oferecendo riscos a saúde dos consumidores que certamente não têm conhecimento sobre a 

composição dessas bijuterias. 
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 Anéis  Brincos  Colares    

Lojas 1 92,403% 59,719% 28,972%   

Loja 2 

 

0,053% 

 
0,000% 24,611%   

Lojas 3 43,875% 3,817% 0,000%   

Lojas 4 

 

 

 

97,810% 71,863% 74,903%   

Lojas 5 0,000% 1,738% 0,000%   
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RESUMO: A evolução da Terceirização de Sistemas de Informação é alvo de estudos desde 

os anos 50. Atualmente, o crescimento desse fenômeno continua despertando o interesse de 

especialistas tanto da área acadêmica quanto de negócios. Para compreender, gerenciar, 

monitorar e avaliar as variáveis e processos envolvidos na terceirização, faz-se uso de algumas 

teorias fundamentais que são aplicadas na área de SI. Sejam teorias econômicas, estratégicas 

ou sociais, muitos autores adotam suas premissas para definir e prever resultados de contratos 

e dos relacionamentos de terceirização. Com o objetivo de reunir as principais teorias que 

embasam estudos nesta área, foi conduzido um mapeamento sistemático da literatura no qual 

apresentou como resultados as teorias mais utilizadas em terceirização de SI. A grande maioria 

são as econômicas, como a teoria de custos de transação e da agência., seguidas das 

organizacionais, como a de teoria de trocas sociais, e estratégicas como a de teoria da 

dependência de recursos. As principais aplicações identificadas são frameworks teóricos para 

ajudar na tomada de decisão, compreender a terceirização, avaliar riscos, analisar contratos e 

modelos exploratórios.   

Palavras–chave: Terceirização de sistemas de informação, Teorias, Mapeamento sistemático 

 

THEORIES TO SUPPORT INFORMATION SYSTEMS OUTSOURCING: A 

SYSTEMATIC MAPPING STUDY 
 

ABSTRACT: Since 1950, Information Systems Outsourcing has been studied. Nowadays, that 

growth still arousing interest of researchers and business specialists. Some essential theories 

applied to IS are commonly used to understand, manage, monitor and evaluate outsourcing 

variables and process. In both economic theories, strategic or social, many authors adopt their 

premises to define and predict contracts and outsourcing relationships and results. In order 

to list the main theories that support IS outsourcing, a systematic mapping study was 

conducted. The vast majority are economic theory, as Transaction Costs Theory and Agency 

Theory, followed by organizational theories, as the social exchange theory, and strategic 

theories, as resource dependence theory. The main applications identified are theoretical 

frameworks to IS outsourcing decision, understand outsourcing process, assess risks, analyze 

contracts and exploratory models. 

KEYWORDS: Information Systems Outsourcing, Theories, Systematic Mapping  

 

INTRODUÇÃO 

Nas últimas décadas a terceirização tem experimentado um crescimento considerável, e, 

segundo alguns analistas, essa progressão tende a continuar (GONZALEZ et al., 2006).  
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A terceirização deixou de ser apenas uma alternativa e passou a ser uma estratégia 

essencial para melhorar o desempenho do negócio e se obter uma vantagem competitiva em 

meio ao mercado turbulento (DIBBERN, 2004). 

Escolher entre fazer ou comprar é uma decisão delicada para algumas organizações com 

relação a uma variedade de produtos e serviços (ALAGHEHBAND, 2011). E, quando se trata 

dos serviços de Sistemas de Informação), várias empresas optam por terceirizar total ou 

parcialmente suas funções (GANTMAN, 2011).  

Para explicar as decisões e resultados da terceirização de Sistemas de informação (SI), 

diversos pesquisadores e profissionais da área recorrem a um conjunto de teorias econômicas, 

estratégicas e sociais (DIBBERN, 2004; PEI, 2008). Teorias referem-se às bases conceituais 

utilizadas para explicar e resolver problemas de áreas particulares. Grande parte dos estudos 

encontrados na literatura analisam outsourcing de TI sob a ótica econômica, utilizando como 

base a Teoria de Custos de Transação (TCT), e, em vários casos combinam outras teorias, como 

a Teoria da Baseada em Recursos, por exemplo (PEI, 2008). 

Teoria é um conjunto de afirmações sistematicamente relacionadas, capazes de fazer 

generalizações, e que é empiricamente testável. O objetivo da teoria é aumentar a compreensão 

científica através de uma estrutura sistematizada capaz explicar e prever fenômenos. Sendo 

assim, uma boa teoria permite tanto prever dado um conjunto de valores para determinadas 

variáveis, e entender por que esse valor previsto deve ter esse resultado (CHEON, 1995). 

Partindo do ponto de vista teórico, a terceirização, segundo Lee (1999), pode ser 

categorizada em três grupos, caso o estudo esteja empregado a visões de gerenciamento 

econômicas, estratégicas ou sociais/organizacionais. 

O primeiro grupo emprega a perspectiva econômica, no qual concentra-se na coordenação 

e governança de agentes econômicos em relação às suas transações. Trata-se da questão de 

terceirizar ou não os serviços de TI em termos de monitoramento de custos, custos de transação 

e especificidade de ativos. As principais teorias de referência para esse grupo são: teoria de 

custos de transação e teoria da agência. (WILLIAMSON, 1981). 

A segunda categoria explora a terceirização através da perspectiva estratégica, onde foca 

em como as empresas desenvolvem e implementam estratégias para alcançar um desempenho 

definido como meta (Barney e HESTERLY, 1996). Considera os recursos da empresa como 

base para sua estratégia, e tem a terceirização como um meio para adquirir e alocar recursos 

valiosos de SI. As teorias de referências mais comuns são: Teoria Baseada em Recursos e Teoria 

da Dependência de Recursos (PERUNOVIC, 2007).  
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Por fim, a perspectiva social se difere das duas anteriores pela sua suposição de que 

existem normas compartilhadas e uma harmonia de interesses entre as partes que influenciam 

a sua interação, levando a considerações de confiança, igualdade e cooperação que não são 

encontrados em outros pontos de vista. Evita, então, visões racionais muito rígidas em relação 

às instituições. As teorias desse grupo concentram-se nas relações entre indivíduos, grupos e 

organizações (GOTTSCHALK e SOLLI-SAETHER, 2005). As principais teorias são: Teoria 

das Trocas Sociais e Teoria do Poder e Política.  

Esse artigo, então, apresenta os resultados de um mapeamento sistemático, cujo intuito 

foi categorizar e apresentar uma visão sumária das principais teorias utilizadas para 

fundamentar pesquisas relacionadas a outsourcing de SI. Pôde-se, dessa forma, fornecer 

respaldo sobre os estudos dos fenômenos da terceirização de maneira mais ampla, sob as 

perspectivas teóricas, colaborando com a literatura.   

O artigo está dividido da seguinte maneira: na seção de material e métodos está o 

procedimento metodológico do mapeamento sistemático, na seção de resultados e discussão 

estão os resultados obtidos apresentados através de tabelas, gráficos e algumas discussões, e 

por fim, na seção de conclusões, com algumas considerações finais. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

A presente pesquisa conduziu o desenvolvimento de um mapeamento sistemático para 

então responder a uma questão de pesquisa específica. Sendo assim, para guiar a construção do 

protocolo de pesquisa, foram utilizados os modelos propostos por Kitchenham (2004), em seu 

guia com os procedimentos para a realização de revisões sistemáticas, e Petersen (2008). 

A questão de pesquisa corresponde ao elemento chave no processo de planejamento de 

um mapeamento sistemático. É com base nela que serão determinados os procedimentos que 

serão realizados durante a fase de execução. Devido a isso, sua formulação compreende em 

uma etapa importante durante a fase inicial do mapeamento. Petticrew (2006) recomenda a 

utilização de uma estrutura que auxilia na formulação da questão de pesquisa chamada de 

PICOC (Population, Intervention, Comparison, Outcomes, Context). A população foi definida 

como “Terceirização de Sistemas de Informação”, a intervenção foi “Teorias”, não houve 

comparação, os resultados foram “estudos empíricos embasados a partir de alguma teoria”, e o 

contexto foi de artigos acadêmicos. 

Uma vez que a estrutura foi definida, elaborou-se a questão de pesquisa que servirá como 

elemento norteador da pesquisa: 
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QP: Quais as teorias que embasam os estudos sobre a terceirização de sistemas de 

informação? 

Com a questão de pesquisa definida, o próximo passo compreendeu-se na formulação da 

string de busca, que foi submetida nas bibliotecas digitais posteriormente selecionadas.  A 

construção dessa string seguiu um conjunto de procedimentos descritos a seguir: 

 Derivação das palavras existentes na questão de pesquisa a partir da identificação da 

população, intervenção e resultados. 

 Identificação de palavras-chave durante a fase de revisão de literatura. 

 Identificação dos sinônimos e termos correlatos as palavras-chave. 

 Uso de operadores booleanos AND e OR para a concatenação das palavras na 

formulação da string de busca. 

 Verificação preliminar da string elaborada submetendo-a nas bases para analisar os 

resultados obtidos e analisar possíveis adequações com o mecanismo de busca. 

Após a realização dos procedimentos anteriormente citados, a seguinte string de busca 

apresentou os melhores resultados com relação a estudos relevantes e quantidade. 

("Information systems outsourcing" OR "Information technology outsourcing" OR "IS 

outsourcing" "IT outsourcing" OR "Terceirização de sistemas de informação" OR 

"Terceirizaçao de tecnologia da informação") AND ("Theory" OR "Theories" OR "Teoria" OR 

"Teorias") 

O procedimento utilizado para a obtenção dos estudos primários incluiu a busca 

automatizada nas bibliotecas digitais através da aplicação da string. A seleção dessas 

bibliotecas se deu a partir do reconhecimento acadêmico que as mesmas possuem em nível 

nacional e internacional com o intuito de se obter os melhores documentos. 

 Com isso, as bibliotecas digitais selecionadas para a realização das buscas foram: 

Periódicos da Capes; ACM digital library; Elsevier ScienceDirect; Scopus; Proquest; 

IEEExplore. 

O processo de inclusão e exclusão dos documentos que foram obtidos após a aplicação 

da string de busca nas bases de foi realizado em dois momentos.  

No primeiro momento foram analisados o título, o resumo e as palavras chaves dos 

documentos retornados. Ao término dessa fase, aqueles que estavam de acordo com os critérios 

de inclusão foram salvos, gerando um conjunto de documentos propensos a se tornarem estudos 

primários da pesquisa. No segundo momento os pesquisadores analisaram individualmente os 

artigos de maneira integral, enfatizando introdução, referencial teórico, e a conclusão. Ou seja, 

as análises foram feitas por cada um separadamente, para que os resultados pudessem ser 
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comparados no fim. Essa estratégia foi adotada como forma de validar a seleção dos estudos e 

chegar a um resultado em comum. 

Os critérios para inclusão dos documentos do mapeamento sistemático se deram a partir 

da relevância que os mesmos possuíam com relação à questão de pesquisa proposta. Com isso, 

como critérios de inclusão o documento deverá estar em formato PDF disponível para download 

na web, estar escrito na língua inglesa ou portuguesa, abordar de maneira primária ou 

secundária alguma teoria presente na terceirização de sistemas de informação, e ter sido 

publicado no intervalo de 10 anos, que corresponde ao período de 2005 até 2015. Os critérios 

de exclusão foram a negação dos critérios de inclusão. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Após aplicação das strings de busca nas bases de dados, foram encontrados 683 artigos 

no total. Desse montante, foi feita uma pré-seleção onde apenas os que estavam relacionados 

ao tema de acordo com título foram baixados, restando 101 artigos. Deu-se então início a 

primeira seleção através da leitura, além do título, das palavras-chave e do resumo. Restaram, 

então, 54 artigos, nos quais foram submetidos a uma segunda seleção. Foram lidas as 

introduções, referenciais teóricos e conclusões. Por fim, 47 artigos foram selecionados para 

análise, conforme Tabela 1. 

 

Tabela 1. Resultados das buscas por estudos primários nas bases de dados. IFAL, 2016. 

 ------------------------- Número de artigos  -------------------------- 

# Biblioteca Digital Qtd. Descartados 
1º 

Seleção 
Descartados 

Seleção 

final 

1 Periódicos da Capes 115 83 32 15 17 

2 Science Direct 106 79 27 13 14 

3 ACM  12 9 3 1 2 

4 Scopus 310 291 19 18 1 

5 Proquest 79 73 6 6 0 

6 IEEExplore 61 47 14 1 13 

 Total 683 582 101 54 47 
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O gráfico na Figura 1 mostra o quantitativo de artigos selecionados por ano. Percebe-se 

que entre os anos de 2009 e 2012 há picos no número de publicações. Artigos relativamente 

recentes que contribuíram ricamente com a literatura.  

   

Figura 1. Quantidade de artigos selecionados por ano. IFAL, 2016. 

 

 Dos 47 artigos, de longe se observou que a maioria utilizou a Teoria de Custos de 

Transação para fundamentar suas pesquisas. Em 31 dos 47 artigos, a TCT foi usada como 

referência para o desenvolvimento de diversos tipos de framework. Alguns deles para melhorar 

o entendimento do processo de Terceirização de TI, modelo de aprendizado para a relação 

fornecedor-cliente e como isso afeta os negócios, avaliar riscos agressivos da terceirização, 

gerenciamento de contratos antes e depois das negociações, além dos clássicos modelos para 

auxiliar na tomada de decisão de terceirização de TI. 

A Teoria da Agência ficou em segundo lugar no ranking de número de citações, 

totalizando 11. Em muitos casos, como faz parte da perspectiva econômica junto da TCT, elas 

foram bastante utilizadas em conjunto. Além de alguns estudos e modelos citados no parágrafo 

anterior, a Teoria da Agência foi também utilizada para auxiliar no levantamento riscos de 

problemas morais baseados em modelos teóricos, e em levantamentos de fatores críticos de 

sucesso. 

Outras teorias bastante citadas foram: Teoria das Trocas Sociais, Teoria do Poder, Teoria 

Baseada em Recursos, e Teoria da Dependência de Recursos. Foram utilizadas com objetivos 

semelhantes em muitos casos: modelos exploratórios, avaliação de respostas dos investidores 

para diversos riscos, incluindo transacionais, da terceirização de SI, avaliação do impacto das 

diferenças culturais nas organizações, modelos de gerenciamento estratégico a fim de evitar 

dependência dos fornecedores, até mesmo uma visão de gestão de marketing para investigar os 

efeitos de relacionamentos e contratos de sucesso de outsourcing de TI. 

A Tabela 2 mostra as teorias identificadas nos artigos selecionados, que foram utilizadas 

para embasar os estudos sobre terceirização de SI. São expostas as teorias identificadas pelos 
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seus nomes conforme foram apontadas nos artigos, o número de vezes que foram citadas, e a 

frequência, tendo como base os 47 artigos que totalizam 100% dos selecionados. 

Tabela 2. Teorias presentes nos documentos primários e suas respectivas quantidades de 

citações. IFAL, 2016. 

 -------------------------- Teorias identificadas --------------------------------------- 

 # Descrição teoria Qtd. Citações Frequência 

 1 Teoria dos Custos de Transação 31 66% 

 2 Teoria da Agência 11 23% 

 3 Teoria das Trocas Relacionais 7 15% 

 4 Teorias das Trocas Sociais 6 13% 

 5 Teoria Baseada em Recursos 6 13% 

 6 Teoria da Dependência de Recursos 4 9% 

 7 Teoria Geral dos Sistemas 3 6% 

 8 Teoria da Firma Baseada no Conhecimento 3 6% 

 9 Teoria do Contrato 3 6% 

 10 Teorias Políticas e de Poder 2 4% 

 11 Teoria dos Jogos 2 4% 

 12 Teoria dos Custos de Produção 2 4% 

 13 Teoria Institucional 2 4% 

 14 Teoria do Gerenciamento Estratégico 1 2% 

 15 Teoria da Difusão de Inovações 1 2% 

 16 Teoria de Custos Econômicos 1 2% 

 17 Teoria Organizacional 1 2% 

 18 Teoria Configuracional 1 2% 

 19 Teoria Econômica Neoclássica 1 2% 

 20 Teoria dos Recursos 1 2% 

 21 Teoria da Firma 1 2% 

 22 Teoria das Partes Interessadas 1 2% 

 23 Teoria das Competências Centrais 1 2% 

 24 Teoria da Parceria e Aliança 1 2% 

 25 Teoria Relacional da Governança 1 2% 

 26 Teoria da Expectativa-disconfirmação 1 2% 

 27 Teoria das Capacidades Dinâmicas 1 2% 

 28 Teoria do Comportamento Atitudinal 1 2% 

 29 Teoria da Ação Racionalizada 1 2% 
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 Ao analisar os 47 artigos, foi possível identificar qual o propósito deles e como essas 

teorias elencadas na Tabela 2 foram aplicadas. O gráfico na Figura 2 ilustra as principais 

aplicações. 

 

Figura 2. Principais aplicações das teorias em estudos de Outsourcing de TI/SI. IFAL, 2016. 

 

Fica claro que a maioria dos estudos se embasou em teorias que auxiliam no processo de 

tomada de decisão com relação à terceirização de SI. Tais estudos utilizaram largamente as 

teorias econômicas para fundamentar essa decisão. Isso caracteriza que grande parte das 

organizações ainda terceirizam suas atividades de SI com a objetivo de controlar custos. 

A teoria dos custos de transação e a teoria da agência serviram como base para a 

elaboração de diversos frameworks teóricos. Dessa forma, muitos artigos apresentaram 

propostas para apoiar os gestores através de modelos testados e validados em estudos de caso 

realizados em diversos locais como hospitais, bancos e indústrias. 

Diversos estudos apresentaram propostas de modelos conceituais e exploratórios com o 

objetivo de comparar as teorias e analisar a terceirização de SI sob diferentes perspectivas.  

Esses modelos foram propostos utilizando vertentes econômicas e estratégicas com o intuito de 

fornecer uma visão mais ampla sobre a terceirização de SI.  

Outra aplicação das teorias ocorreu através do desenvolvimento de frameworks para 

análise dos contratos de terceirização de SI, onde recorreram aos conceitos existentes na teoria 

da agência para desenvolver formas de avaliação dos contratos, visando abranger todo o escopo 

da relação cliente-fornecedor. 

 Sob a luz da teoria da agência, cerca de 7% dos documentos relacionaram os riscos 

existentes durante o processo de terceirização de SI, os quais analisaram riscos existentes antes 

e após o firmamento do contrato. Dentre esses riscos foram analisados riscos transacionais, 

custos ocultos, perda do controle da atividade terceirizada, dependência excessiva do 

fornecedor e problemas organizacionais.   

Por fim, além das aplicações anteriormente citadas, as teorias fundamentaram estudos que 

trataram de fatores motivadores da terceirização de TI/SI, os quais formam antecedentes para 
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um projeto de OTI bem-sucedido, exaltando os fatores críticos de sucesso, e auxiliam na 

elaboração de métricas para especificidade de ativos de TI no contexto da terceirização. 

 

CONCLUSÕES 

O mapeamento sistemático desenvolvido neste artigo identificou as principais teorias 

econômicas, estratégicas e sociais que foram utilizadas por pesquisadores para fundamentar 

seus estudos na área de terceirização de SI. 

Para realizar esse trabalho, foram selecionados 47 trabalhos. A partir deles foram 

identificadas 29 teorias. Observou-se também como essas teorias foram usadas para embasar 

os estudos e seus objetivos. Como a terceirização está em constante evolução, ficou claro que 

uma questão importante é dar suporte aos gerentes para tomada de decisão, compreender melhor 

a terceirização e como desenvolver parcerias de sucesso. 
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RESUMO: O professor tem a necessidade de buscar inúmeros recursos de modo a facilitar o 

processo de aprendizagem dos seus alunos. As aulas práticas/experimentais são vistas como um 

recurso que facilita o processo de aprendizagem e auxilia os alunos no seu desenvolvimento 

intelectual, promovendo uma maior interação entre os conteúdos teóricos abordados em sala 

com a realidade. Tendo em vista os inúmeros ganhos que aulas laboratoriais proporcionam ao 

ensino, professores do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba – IFPB 

– Campus Campina Grande estão fazendo o uso desses recursos para mesclar assuntos teóricos 

com assuntos práticos da disciplina de Química. Os educadores estão utilizando como base para 

a realização dessas aulas práticas, um projeto de pesquisa, que realiza testes de amostras de 

combustíveis, são elas: massa especifica dos combustíveis (óleo diesel, etanol e gasolina tipo 

C); aspecto e cor dos combustíveis e caracterização do teor de etanol anidro na gasolina tipo C. 

Ao longo dessas aulas, perceberam-se incontáveis ganhos ao processo de ensino com os alunos 

que participaram dessas atividades, diminuindo consideravelmente a quantidade de alunos com 

problemas de notas, além de aumentar o interesse dos alunos pela disciplina e pela pesquisa 

cientifica. É evidente que boa parte das instituições brasileiras não possui recursos para tais 

atividades, contudo, o governo deve se empenhar para melhorar as condições de trabalho dos 

professores, de modo a proporcionar um melhor ensino aos alunos. Aliando conhecimentos 

teóricos e atividades práticas para desenvolver no aluno, além do conhecimento formal, o 

conhecimento empírico. 

Palavras–chave: Aulas práticas; Laboratório de Química; Metodologia de aula 

 

EXPERIMENTAL ACTIVITIES AS EDUCATIONAL TOOLS IN TEACHING CHEMISTRY 
 

ABSTRACT: The teacher has the need to find numerous resources to facilitate the learning 

process of their students. The practical / experimental classes are seen as a resource that 

facilitates the learning process and assists students in their intellectual development, 

promoting greater interaction between the theoretical content covered in class with reality. 

Given the many gains that laboratory classes provide education, teachers of the Federal 

Institute of Education, Science and Technology of Paraíba - IFPB - Campus Campina Grande 

are making use of these resources to merge theoretical subjects with practical matters of 

chemistry discipline. Educators are using as the basis for carrying out these practical lessons, 

a research project that conducts testing fuel samples, they are: specific mass of fuel (diesel, 

ethanol and gasoline type C); appearance and color of the fuel and characterization of 

anhydrous ethanol content in gasoline type C. Throughout these lessons, they realized up 

countless gains to the teaching process with students who participated in these activities, 

significantly reducing the number of students with notes of problems, besides increasing the 
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interest of students by discipline and scientific research. It is evident that much of the Brazilian 

institutions do not have the resources for such activities, however, the government should 

strive to improve the working conditions of teachers in order to provide better education to 

students. Combining theoretical knowledge and practical activities to develop in the student, 

in addition to formal knowledge, empirical knowledge. 

KEYWORDS: Practical classes; Chemistry lab; class methodology 

 

INTRODUÇÃO 

A Química é uma ciência natural que estuda a matéria, suas propriedades, suas 

transformações e a energia envolvida nesses processos. O ensino da Química está presente em 

todo o ensino fundamental e médio, inicialmente aliada a Física e Biologia recebendo o nome 

de ciências e depois se desmembra para que ocorra uma maior explanação e abordagem dos 

conteúdos da área. Inúmeros conteúdos são abordados pela química, ela também se subdivide 

em diversas áreas, dentre elas, pode-se citar: a Química Orgânica, Inorgânica, Físico-Química, 

Química Analítica, Química Geral. Os conteúdos abordados em sala de aula, muitas das vezes 

não são absorvidos pelos alunos de maneira plena.  

Quando o ensino é tratado apenas sob uma abordagem formal e tradicional, acaba-se por 

não contemplar as várias possibilidades de tornar a Química uma disciplina mais fácil de ser 

entendida e perde-se a oportunidade de associá-la com avanços tecnológicos que afetam 

diretamente no aprendizado (BENITE, 2007). 

Essa é uma triste realidade na educação brasileira, fato esse, que pode ser evidenciado 

nas inúmeras pesquisas de qualidade de ensino que são realizadas no Brasil. O exame nacional 

do ensino médio – ENEM deixa claro o baixo nível de aprendizagem da população brasileira, 

as médias na área de Ciências da Natureza que contempla química e foram divulgadas pelo 

Ministério da Educação, indica uma queda no rendimento dos alunos na área, no ano de 2015 

a média foi de 478,8, enquanto em 2014 foi 482,2, ou seja, fato esse que evidência os níveis de 

absorção de conteúdo são insatisfatórios.  

Diversos fatores para essa realidade podem ser citados e abordados, dentre eles estão a 

precariedade das instituições, falta de capacitação de professores, falta de interesse dos alunos 

pela maneira que as aulas são ministradas, dentre outros. Os Institutos Federais de Educação, 

Ciência e Tecnologia fogem a regra da educação brasileira, os mesmos, possuem inúmeros 

equipamentos que auxiliam no processo de ensino de diversas disciplinas. O Campus de 

Campina Grande possui inúmeros equipamentos que podem ser utilizados para o ensino da 

química. Diante disso, o laboratório de química da instituição é usado regularmente para o 

ensino da química e a realização de atividades práticas que auxiliam no aprendizado, além de 
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por em prática os conteúdos teóricos estudados em sala de aula. O laboratório também é 

utilizado na realização de inúmeros projetos de pesquisa, realizado pelos alunos e professores 

da instituição. Um desses projetos está sendo utilizado para auxiliar os alunos no ensino de 

alguns conteúdos da química, além de ser uma pesquisa cientifica, o nome do projeto é: 

“PARÂMETROS DE QUALIDADE DE COMBUSTÍVEIS COMERCIALIZADOS NO 

MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE - PB: UMA ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA”.   

Ele vem sendo utilizado de maneira didática por professores, os testes que são feitos pelo 

projeto põe em prática alguns conteúdos teóricos explanados em sala de aula, dentre os métodos 

de análise de combustíveis, a caracterização do teor de etanol na gasolina, ao ser abordado 

didaticamente, facilitaria o estudo de diversos conteúdos, dentre eles pode-se citar: misturas, 

soluções, polaridade, dentre outros conteúdos que serão explicitados mais adiante. Outro tema 

que pode ser abordado é a questão de densidade e temperatura, ao analisar a densidade dos 

combustíveis, fica evidente que elas dependem diretamente da temperatura as quais estão 

submetidas. As aulas práticas são fundamentais para o processo de aprendizagem por parte dos 

estudantes. 

As aulas práticas são uma maneira eficiente de ensinar e melhorar o entendimento dos 

conteúdos de Química, facilitando a aprendizagem. Os experimentos facilitam a compreensão 

da natureza da ciência e dos seus conceitos, auxiliam no desenvolvimento de atitudes científicas 

e no diagnóstico de concepções não científicas. Além disso, contribuem para despertar o 

interesse pela ciência. A não utilização de métodos para auxiliar no ensino-aprendizagem do 

aluno acaba por contribuir para déficits sobre o conteúdo explanado e questões científicas 

(MACÊDO 2010). 

A realização dessa mescla de aulas teóricas com aulas práticas, busca a inovação didática 

no ensino da química, fato esse que deve ser amplamente debatido pelos educadores, pois a 

prática permite que o aluno adentre no conteúdo de uma maneira dinâmica, permitindo que o 

mesmo visualize a teoria na prática, fazendo com que a química se torne algo mais “tateável”, 

não ficando apenas no mundo das ideias como afirmava Platão.  

 

METODOLOGIA 

Os testes físico-químicos foram realizados no IFPB- Campus Campina Grande, utilizando 

os equipamentos e instalações já disponíveis no Laboratório de Química e no Laboratório de 

Processamento de Fluídos. Foram realizados ensaios de determinação de massa específica do 

óleo diesel, gasolina e etanol hidratado; determinação do teor de etanol anidro na gasolina e 
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análise de aspecto e cor dos três combustíveis referidos. Todos os testes realizados estavam em 

consonância com as normas técnicas adotadas pela ANP. 

 Para a realização dos testes de massa específica, é necessária a utilização de alguns 

equipamentos e materiais, são eles: 1 picnômetro de 25ml; Gasolina tipo C, óleo diesel e etanol; 

1 termômetro de mercúrio; 1 balança analítica; 3 béqueres de 50ml; 1 suporte universal; Papéis 

toalha. Inicialmente deve-se realizar a calibração do picnometro, essa calibração é feita da 

seguinte forma: primeiramente colocasse em um béquer uma quantidade de água destilada 

suficiente para preencher o picnometro, e deixa a água em repouso por 5 minutos, de modo a 

que ela fique em temperatura ambiente; após isso, deve-se pesar o picnômetro vazio por 3 vezes 

e realizando a média aritmética das medidas obtidas, de modo a aumentar a confiabilidade do 

processo, depois deve-se realizar a pesagem do picnômetro agora com a água que estava em 

repouso efetuando a pesagem por 3 vezes também e deve-se realizar também a média 

aritmética, lembrando de verificar a temperatura da água. A temperatura da água deve ser feita 

com o auxílio de um termômetro de mercúrio apoiado no suporte universal. Após isso, deve-se 

olhar a densidade da água referente à temperatura verificada anteriormente. Pela diferença entre 

a massa do picnômetro com água e a massa do picnômetro vazio, obtém-se a massa da água. 

Utilizando a formula d=m/v, obtém-se então o volume do picnômetro. 

 Para a verificação da densidade dos combustíveis faz se necessário o conhecimento de 

2 medidas, a massa do combustível e o volume do picnômetro. O volume do picnômetro já é 

conhecido pela calibragem que foi realizada anteriormente. Para a obtenção do valor da massa 

do combustível, basta preencher o picnômetro com o combustível, lembrando-se de verificar a 

temperatura em que ele se encontra, e realizar a pesagem do picnômetro por 3 vezes e calcular 

a média dos valores obtidos, após isso, pela diferença da massa do picnometro com o 

combustível e do picnometro vazio que já foi obtido anteriormente, obtém-se o valor da massa 

do combustível. Posteriormente, basta aplicar os valores na fórmula de densidade que já foi 

citada anteriormente e encontrar-se-á o valor da densidade daquele combustível para a 

temperatura medida. Logo após, faz-se necessário à realização de comparações entre os valores 

especificados pelas normas da ANP. 

Para a realização do teste de caracterização do teor de etanol anidro na gasolina, faz-se 

necessário a utilização de alguns equipamentos e matérias, são eles: 1 proveta de 100ml; água 

destilada; Cloreto de sódio (NaCl); Gasolina tipo C; 2 béquer de 500ml. Deve-se preparar em 

um béquer uma solução de água destilada a 10% de cloreto de sódio, ou seja, se a solução 

utilizar 100ml de água destilada, deve-se utilizar 10g de cloreto de sódio. Adiciona-se 50 ml de 

gasolina do tipo C a proveta, após isso, deve-se adicionar 50 ml da solução preparada 
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anteriormente. Agita-se o a proveta de modo que ocorra mistura dos líquidos, tendo cuidado 

para não perder líquidos durante essa operação. O teste deve permanecer em repouso por 5 

minutos, para que ocorra a estabilização da amostra. Posteriormente, deve-se verificar a 

quantidade de gasolina existente na proveta, a gasolina por ser menos densa que a solução ficará 

na parte de cima da proveta, além de ter uma cor característica, após a verificação do volume 

da gasolina (V), deve-se pegar esse valor e subtrair ele de 50ml, referente a quantidade de 

gasolina adicionada inicialmente. O valor obtido nessa subtração (E), indica a quantidade de 

etanol presente na gasolina, no que se refere a porcentagem, basta realizar a seguinte operação: 

(E x 2)+1, e obtendo-se assim a porcentagem de etanol presente na gasolina. A multiplicação 

por 2 é evidente devido a quantidade de gasolina presente na proveta que era de ½ do volume 

total da proveta. O número 1, que deve ser adicionado ao final da multiplicação, faz-se 

necessária devido à fração de etanol que ainda se encontra retida na gasolina, ou seja, é uma 

espécie de margem de erro. Ao final do teste, é necessário verificar se a quantidade de etanol 

presente naquela amostra está de acordo com os parâmetros estabelecidos pelos órgãos 

reguladores. 

Durante a realização das aulas experimentais, o professor deve permitir que os alunos 

realizem os experimentos, de modo que eles entendam os ensinamentos teóricos na prática. 

Inúmeros conteúdos podem ser abordados de acordo com cada teste que será realizado.  

Os testes de análise de cor e aspecto utilizam os conceitos de limpidez, misturas e 

soluções, os de determinação de massa específica utilizam os conceitos de densidade e os 

fatores que a influencia. 

Os testes de determinação do teor de Etanol Anidro na Gasolina e do teor de 

hidrocarbonetos no Etanol utilizam os conceitos de misturas, soluções, polaridade, separação 

de misturas.  

Durante a realização desses experimentos, o professor deve auxiliar os alunos, não 

retirando a autonomia deles do processo de análises, além de, intensificar a explanação de 

conteúdos teóricos que se correlacionem com os experimentos.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A proposta citada anteriormente foi posta em prática com alunos do IFPB – Campus 

Campina Grande em aulas que foram ministradas aos alunos do curso de Petróleo e Gás. Os 

combustíveis são como todos sabem, em sua ampla maioria de origem orgânica, uma parte dos 

combustíveis estudados tem sua origem no petróleo. Essas aulas, além de facilitarem o processo 

de aprendizagem da química em si, proporcionou aos alunos deste curso, um dinamismo dos 
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conteúdos abordados no curso técnico em aulas de química, proporcionando um intercâmbio 

de conteúdos e fazendo com que os alunos pudessem visualizar os derivados do petróleo que é 

abordado corriqueiramente no curso.  

 Durante a realização dos experimentos, pôde-se observar o engajamento dos alunos na 

realização dos testes, mesmo que de maneira didática, esses testes mostraram aos alunos a 

importância dos métodos de fiscalização de combustíveis, bem como a necessidade de por em 

prática todas as normas que tanto lhe são cobradas durante o curso. Diversos alunos que são 

considerados dispersos em sala de aula participaram ativamente das atividades no laboratório. 

Algumas avaliações foram realizadas com base nas aulas práticas, e cerca de 80% da turma 

obteve desempenho superior à média, enquanto, em exercícios avaliativos baseados em aulas 

teóricas, o índice de aprovação é de apenas 50%. Isso evidencia o quanto é importante à 

utilização de aulas práticas no ensino, pois o mesmo permite que os alunos vivam a realidade, 

ou seja, coloquem em prática os conteúdos teóricos estudados em sala de aula. Após essas aulas 

serem realizadas, percebeu-se um interesse maior dos alunos pelas aulas de química, fato que 

melhorou o rendimento dos alunos e gerou neles uma vontade de buscar mais conhecimentos 

que os auxiliassem na sua vida estudantil. 

  

CONCLUSÃO 

A utilização de aulas experimentais (práticas) aliadas ao ensino da química tem por 

finalidade adaptar a teoria abordada em sala à realidade que foi posta em prática no laboratório. 

Essas aulas experimentais ficaram restritas aos conteúdos de química, contudo, inúmeras aulas 

práticas podem ser realizadas abordando inúmeros conteúdos de outras áreas.  

O uso de experimentos na comunidade escolar é de grande incentivo para alunos e 

professores, pois assim os alunos conseguem absorver os conteúdos expostos nas aulas, 

enquanto o professor tem a consciência de dever cumprido, no que se refere a passar aos alunos 

os conteúdos que lhes é necessário. 

Essas aulas evidenciaram a necessidade da utilização de aulas práticas, mas, para que isso 

se torne uma realidade amplamente difundida nas escolas brasileiras, não restrita a poucas 

instituições de ensino, faz-se necessário o empenho dos governantes para que os problemas da 

precariedade de condições de ensino sejam sanados. Os investimentos em educação é a chave 

fundamental para o progresso da nação brasileira. E como dizia Paulo Freire, “Educação não 

transforma o mundo, educação muda pessoas, pessoas mudam o mundo.”, é a partir da educação 

que tem a capacidade de transformar a realidade das pessoas que a realidade de toda uma nação 

mudará. 
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RESUMO: Este trabalho tem o propósito de apresentar uma estratégia diferenciada para o 

ensino de Física que contempla ao mesmo tempo: Tecnologias da Informação e Comunicação 

(TIC) e aparatos experimentais feitos a partir de materiais de baixo custo. Para tanto, 

propiciamos a alunos da 1ª série do Curso Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio 

do Campus Araguaína, do Instituo Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins, a 

realização de práticas experimentais abordando conteúdos de Física, mais especificamente, 

movimento retilíneo uniforme e movimento retilíneo uniformemente variado. As atividades 

desenvolvidas foram registradas utilizando câmeras de telefones celulares e analisadas 

quantitativamente através do software Tracker, uma ferramenta gratuita que permite visualizar 

e examinar imagens de vídeo quadro a quadro. Os resultados obtidos revelam que a estratégia 

de combinar materiais de baixo custo com as Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) 

contribui na compreensão dos conteúdos trabalhados em sala de aula. 

Palavras–chave: ensino, experimento, software 

 

 

MAKING THE EXPERIMENT IN PHYSICS A REALITY THROUGH THE 

COMBINATION OF T.I.C. LOW COST OF MATERIALS 
 

ABSTRACT: This work aims to present a differentiated strategy for teaching physics that 

includes both: Information and Communication Technologies (ICT) and experimental 

apparatus made from inexpensive materials. Therefore, we provided the students of the 1st 

series of the Technical Course in Integrated Information to high school Araguaína Campus, 

Federal Education Institute, Science and Tocantins Technology, conducting experimental 

practices addressing physical content, more specifically, uniform rectilinear motion and 

rectilinear motion uniformly varied. The activities were recorded using cell phone cameras 

and quantitatively analyzed by Tracker software, a free tool that lets you view and examine 

the video frame by frame images. The results show that the strategy of combining low-cost 

materials with the Information and Communication Technologies (ICT) helps in understanding 

the contents worked in class. 

 

KEYWORDS: education, experimental, software 

 



 

1889 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos         Ciências Exatas e da Terra 

INTRODUÇÃO 

De acordo com as Orientações Educacionais Complementares aos Parâmetros 

Curriculares Nacionais para Física (PCN+, 2002, p.59), temos que: 

A Física deve apresentar-se, portanto, como um conjunto de competências 

específicas que permitam perceber e lidar com os fenômenos naturais e 

tecnológicos, presentes tanto no cotidiano mais imediato quanto na compreensão do 

universo distante, a partir de princípios, leis e modelos por ela construídos. 

Na perspectiva proposta pelo PCN+, o ensino de Física deve estabelecer relações entre os 

conteúdos abordados em sala de aula e o contexto social, de modo que os alunos possam 

relacionar o aprendido na escola com o observado no seu dia-a-dia. Este procedimento amplia 

a compreensão que os aprendizes têm do mundo em que vivem e possibilita os mesmos a 

participar ativamente das discussões que ocorre na sociedade. 

Para que tal expectativa seja atendida é importante que o professor promova situações de 

aprendizagem onde os alunos possam entender os princípios físicos que estão por trás das 

aplicações práticas que movimentam nossa sociedade e nossas vidas.  

Um dos recursos indispensável que o professor dispõe para executar essa tarefa é realizar 

aulas práticas experimentais. Carvalho define as atividades experimentais como: 

Os termos ‘aulas práticas’ ou ‘aulas de laboratórios’ ou ‘laboratório escolar’ têm 

sido utilizados para designar as atividades nas quais os estudantes interagem com 

materiais para observar e entender os fenômenos naturais. As interações dos 

estudantes com o material experimental podem ser somente visuais, quando a 

experiência é feita pelo professor, em aulas que denominamos de demonstração; ou 

de forma manipulativa, quando, em pequenos grupos, os alunos trabalham no 

laboratório. (CARVALHO, 2010, p. 53). 

A citação acima explicita a importância da experimentação no ambiente escolar. Sobre 

este assunto, Villatorre et al enfatiza a relevância das atividades experimentais nas 

metodologias de ensino de física: 

O Laboratório ou experimento torna-se importante, como um instrumento gerador 

de observação e de dados para as reflexões, ampliando a argumentação dos alunos. 

No experimento, tem-se o objeto em que ocorre manipulação do concreto, pelo qual 

o aluno interage através do tato, da visão e da audição, contribuindo para as 

deduções e as considerações abstratas sobre o fenômeno observado. (VILLATORRE 

et al, 2008, p. 107).   

A relevância de se apresentar os conceitos físicos por meio de práticas experimentais é 

indiscutível. O problema é que, muitas vezes, as escolas de nível fundamental e médio não 
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oferecem condições para que o professor faça uso desta estratégia de ensino. Infelizmente temos 

poucas instituições escolares que dispõem de espaço físico para aulas práticas de Física. Além 

disto, as que dispõem de laboratório, normalmente, não possuem materiais e equipamentos em 

perfeito estado para a realização das atividades.  

Não há como não reconhecer que um dos maiores empecilhos para a montagem de um 

laboratório de Física é o alto custo dos materiais e equipamentos necessários para a realização 

das aulas práticas. Isto sem contar outras sérias dificuldades como, por exemplo, a falta de 

manutenção dos equipamentos e reposição dos materiais.  

Uma saída executada por muitos professores é a utilização de estratégias de ensino que 

não demande alto custo financeiro e seja de fácil aquisição. Neste contexto, se enquadra a 

combinação de recursos tecnológicos com experimentos feitos a partir de materiais simples, de 

baixo custo, fácil acesso e presentes no cotidiano dos alunos. Tendo este pensamento, 

resolvemos explorar o recurso do vídeo análise como tecnologia educacional voltado ao ensino 

de física experimental. O vídeo análise para fins educacionais consiste em fazer uma tomada 

de vídeo de um fenômeno ou experimento e depois executar uma análise minuciosa sobre este 

vídeo através de ferramentas que relacionem o fenômeno que se quer estudar com grandezas 

(observáveis) da Física e suas quantificações. A popularização das câmeras fotográficas e o 

desenvolvimento de softwares tornaram a vídeo-análise um recurso ainda mais atrativo para o 

ensino de Física. Seu uso pode abranger os diversos conteúdos da Física, como a Mecânica, o 

Eletromagnetismo, a Óptica, etc. Neste trabalho a análise dos vídeos será realizada com a 

utilização do Tracker, um software livre que permite estudar o movimento de corpos registrados 

em vídeo através da medição de suas sucessivas posições ao longo do tempo. Dentre as 

potencialidades deste programa, destacam-se a confecção rápida de gráficos a partir de dados 

obtidos nos vídeos e o ajuste de curvas para os fenômenos físicos em estudo. O uso do 

Tracker como estratégia de ensino é significativo por conta de seu baixo custo, de sua 

versatilidade e do interesse que desperta nos estudantes, tendo em vista a interação e a dinâmica 

de aulas que proporciona. Neste sentido, o uso desta tecnologia surge como uma importante 

alternativa a ser usada no ensino de Física experimental. 

 

METODOLOGIA 

Nesse trabalho realizamos uma pesquisa de caráter quantitativa e qualitativa, sendo 

desenvolvida em três etapas, que se sucederam à medida que os objetivos forem atingidos.  

A primeira delas consistiu na realização de 3 (três) práticas experimentais que 

abordavam conteúdo da disciplina Física, mais especificamente Movimento Retilíneo 
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Uniforme e Movimento Retilíneo Uniformemente Variado. A população de estudo constitui-se 

de 53 alunos da 1ª série do Curso Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio do 

Campus Araguaína, do Instituo Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins. 

A atividade iniciou com a investigação do movimento de uma gota d’água imersa numa 

proveta contendo óleo de soja. Na Figura 1 é possível verificar os alunos realizando esta 

atividade.  

 

 

Figura 1. Alunos registrando com aparelho celular o movimento de uma gota 

d’água imersa numa proveta contendo óleo de soja. 

 

Na segunda atividade realizamos o registro do movimento de um carrinho de brinquedo 

descendo um plano inclinado. A realização desta atividade pode ser constatada na Figura 2. 

 

 

Figura 2. Alunos registrando com o celular o movimento de carrinho de brinquedo 

descendo um plano inclinado 

 

 Por fim, os alunos registraram o movimento de queda livre de uma bola de 

tênis.  Podemos constatar na Figura 3 a realização desta atividade.  
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Figura 3. Alunos registrando com o celular o movimento de queda livre de uma 

bola de tênis 

 

A etapa seguinte teve por objetivo à análise quantitativa das atividades experimentais. 

Para tanto, levamos os alunos para um laboratório de informática, o qual tinha instalado, 

previamente, o software Tracker, uma ferramenta gratuita que permite visualizar e examinar 

imagens de vídeo quadro a quadro. Através do Tracker obtivemos as posições e os tempos dos 

objetos em diferentes posições. Estes dados possibilitaram determinar a velocidade e aceleração 

dos objetos e construir o gráfico da posição em função do tempo.  

 

 

Figura 4. Alunos no laboratório de informática analisando os movimentos filmados 

através do software Tracker  

 

Após a realização da analise dos movimentos no laboratório de informática os alunos 

responderam a um questionário contendo questões aberta e fechada referente à atividade 

realizada. Pretendíamos obter nesta etapa do projeto a avaliação da atividade proposta, por parte 

dos alunos participantes da pesquisa, avaliando se houve dificuldade na sua execução e se 

gostaram da estratégia apresentada.  
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Antes de iniciarmos a análise dos vídeos através do software Tracker realizamos 

previamente uma atividade de familiarização do software mostrando as principais ferramentas 

do programa. 

A Figura 5 mostra dados quantitativos referentes à dificuldade dos alunos em utilizar o 

software Tracker. 

 

 
Figura 5. Avaliação da dificuldade no uso do software Tracker 

 

De acordo com a Figura 5, apesar do primeiro contato com o software, 45 alunos (85%) 

afirmaram não ter tido dificuldade em trabalhar com o Tracker. Acreditamos que este resultado 

se deve a dois motivos: o primeiro a atividade de familiarização e o outro a simplicidade das 

tarefas a serem efetuadas no programa para se obter a análise dos vídeos.   

Os dados quantitativos referentes à opinião dos alunos em relação à atividade proposta 

são mostrados na Figura 6.  
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Figura 6. Avaliação dos alunos em relação à atividade proposta 

 

Na sequência, verificando a Figura 6 constatamos que 49 alunos (92%) dos participantes 

avaliaram positivamente a atividade proposta. Atribuímos este resultado a dois motivos: 

primeiramente a experimentação, por propiciar aos alunos um contato mais direto com os 

fenômenos físicos, e em segundo lugar ao uso de ferramentas que além de estarem presente no 

seu dia a dia são bastante utilizadas pelos estudantes, como é o caso dos aparelhos de celulares 

e computadores. 

No geral, os participantes da pesquisa que não aprovaram a atividade proposta e os que 

não souberam responder justificaram ter feito esta escolha ao fato de acharem a Física difícil e 

complicada. 

Entre as justificativas apresentadas pelos participantes que aprovaram a estratégia 

apresentada, destacamos as seguintes: 

“Foi algo interessante de ser feito e que poderia se repetir mais vezes, pois pode ajudar 

nas atividades, principalmente, na hora de medir.” 

“Acho que deveria ser mais utilizado e desenvolvidos outros aplicativos, também, para 

que os alunos possam entender mais a parte prática.” 

“Dá pra compreender os movimentos, saber o que é velocidade média, aceleração, etc.” 

Com referência aos comentários dos alunos, constatamos que a atividade proposta, devido 

as suas características,  garante uma participação mais ativa do aluno, o que contribui na 

compreensão dos conteúdos trabalhados em sala de aula (Carvalho, 2010; Villatorre et al, 

2008).    
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CONCLUSÕES 

 Por meio da combinação de Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) e aparatos 

experimentais feitos a partir de materiais alternativos, em geral de baixo custo e fácil construção 

e manuseio, foi possível criar situações de aprendizagem nos quais os alunos interagem com 

materiais para observar e entender os fenômenos físicos. 

 Os resultados deste estudo evidenciaram que a atividade realizada pode trazer 

contribuições significativas no processo de ensino e aprendizagem. Dessa forma, o presente 

trabalho constitui uma contribuição na discussão a cerca da importância do uso da 

experimentação no ensino de Física. 
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RESUMO: O presente artigo traz uma forma divertida e descomplicada de aprender a 

matemática financeira através de um material concreto (FINAMAT), desenvolvido e 

confeccionado pelos autores deste trabalho. O jogo, que pode ser aplicado em ensino 

fundamental, médio e EJA, aborda os assuntos dessa disciplina, que é de fundamental 

importância para o aluno, pois a aplicação da matemática financeira está presente no seu 

cotidiano, facilitando a aprendizagem, tendo assim, a formação de cidadãos preparados para 

o mundo do trabalho, das relações sociais, culturais e políticas. Busca-se estimular o interesse 

dos alunos a aprender essa matéria da área matemática através da ferramenta de 

aprendizagem - FINAMAT, que mostra a aplicação do conteúdo na vida dos alunos. 

Palavras–chave: aplicação, aprendizagem, cotidiano, material concreto 

Working financial mathematics with FINAMAT 
 

ABSTRACT: This article provides a fun and uncomplicated way to learn financial mathematics 

through a concrete material (FINAMAT), developed and made by the authors of this work. The 

game, which can be applied in primary, secondary and adult education, adresses the issues of 

this discipline, whichis of fundamental importance for the student, for application of financial 

mathematics is present in their daily lives, facilitating learning, and thus the formation of 

citizens prepared for the world of work, social relations,cultural and political. Seeks to 

stimulate students’ interest to learn that matter of mathematics air through learning tool 

(FINAMAT), wich shows the application of the content in the lives of students.  

KEYWORDS: application, learning, daily, concrete material 

 

INTRODUÇÃO 

A matemática financeira é uma ferramenta essencial e indispensável, pois está 

presente na rotina dos indivíduos, na execução das mais distintas profissões, assim como no 

nosso cotidiano. Este jogo foi desenvolvido nesta área porque é um conteúdo que está 

presente na vida no aluno constantemente, praticamente em tudo à nossa volta, seja em 

casos simples, como comprar um bombom na rua, até uma situação formal, como fazer um 

empréstimo. Assim torna-se fácil associar os assuntos da matéria à sua rotina. 

mailto:tamyresgomes12@gmail.com
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  Bigode (2003) ressalta a relevância da matemática financeira no dia-a-dia das pessoas 

quando diz:  

  Nos dias de hoje, é muito comum o cidadão, a partir de certa idade, utilizar a 

matemática para tomar decisões em atividades cotidianas que envolvem 

dinheiro. Ao passarmos os olhos pelos jornais diários e páginas de notícias da 

internet constatamos, frequentemente, tabelas e gráficos relacionados à 

economia do país, que é repleta de matemática. Temos de estar preparados 

para interpretar esses índices, tabelas, gráficos e cálculos (p. 231). 

 

  Segundo Thomaz (1995), o fracasso no ensino da matemática é resultado de um ensino 

arbitrário, que não estabelece vínculos do conteúdo com as necessidades da vida dos alunos. 

Tendo conhecimento de que a matemática em geral é uma disciplina vista como difícil de se 

aprender, é de fundamental importância que os professores busquem formas de sanar tal 

dificuldade. Uma dessas formas, é utilizar materiais concretos. 

Segundo Thomaz (1995), o profissional de hoje precisa ter uma postura reflexiva, capaz 

de mostrar que não basta abrir um livro didático em sala de aula para que as crianças 

aprendam. 

Vygotsky declarava que por meio do jogo a criança desenvolve-se num âmbito 

cognitivista, tendo a liberdade para estabelecer suas próprias ações. Afirmava que o jogo 

estimula a curiosidade e a autoconfiança, o que possibilita um prosseguimento e evolução da 

linguagem, do pensamento, da concentração e da atenção. 

Usar jogos no processo de ensino-aprendizagem é uma forma de despertar interesse 

do aluno em aprender, pois nesse caso, para utilizar o FINAMAT é imprescindível que o aluno 

tenha conhecimentos prévios de Matemática Financeira, estimulando o aluno a estudar tanto 

para ter condições de jogar. O aluno se sente interessado em estudar também pelo clima de 

competição entre os jogadores e os adversários, pois almejam ganhar o jogo, provocando uma 

busca de aperfeiçoamento e ultrapassagem de seus limites para que possam vencer. 

A criança se subordina às regras do jogo não porque esteja ameaçada de 

punição ou tema algum insucesso ou perda mais apenas porque a observância 

da regra lhe promete satisfação interior como a brincadeira, uma vez que a 

criança age como parte de um mecanismo comum construído pelo grupo que 

brinca. A não observância da regra não ameaça com nenhuma outra coisa a 

não ser o fato que a brincadeira venha a fracassar, perca o seu interesse e isso 

represente um fator regulador bastante forte do comportamento da criança. 

(Vygotsky, 2001, p. 315)   
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O material concreto também irá proporcionar uma socialização em sala de aula, pois é 

sabido que um dos fatores que influenciam na aprendizagem é o ambiente, as relações que 

estabelece no seu convívio.  

Trazer o jogo para dentro da escola é uma possibilidade de pensar a educação 

numa perspectiva criadora, autônoma, consciente. Através do jogo, não 

somente abre-se uma porta para o mundo social e para a cultura infantil como 

se encontra uma rica possibilidade de incentivar o seu desenvolvimento. 

(Friedman, 1996, p. 45.)  

Utilizando jogos, podemos detectar alunos que apresentam dificuldade de aprender, 

como também identificar quais são esses pontos de dificuldade e buscar meios de revertê-los. 

Com esses instrumentos, as aulas se tornarão diferentes, mais atrativas, sem uma impressão 

de ser algo obrigatório, o que fará o aluno se empolgar, usar sua criticidade e por meio da 

pratica, levantar questões e buscar soluções e estratégias para resolvê-las, efetivando-se 

assim, a aprendizagem.  

Outro motivo para a introdução de jogos nas aulas de matemática é a 

possibilidade de diminuir bloqueios apresentados por muitos de nossos alunos 

que temem a Matemática e sentem-se incapacitados para aprendê-la. Dentro 

da situação de jogo, onde é impossível umas atitude passiva e a motivação é 

grande, notamos que, ao mesmo tempo em que estes alunos falam 

Matemática, apresentam também um melhor desempenho e atitudes mais 

positivas frente a seus processos de aprendizagem. (Borin, 1996, 9) 

É notória a dificuldade que muitos alunos apresentam em aprender matemática, 

possivelmente pela maneira pouco atrativa pela qual o professor ensina ou pela não 

associação dos conteúdos ensinados com o cotidiano. Sendo assim, o presente trabalho tem 

como objetivo específico facilitar a compreensão dos assuntos da matemática financeira e 

proporcionar uma conscientização em relação à utilização do dinheiro de maneira atrativa e 

interessante. Dessa forma optamos por desenvolver um jogo (FINAMAT), que envolve 

conteúdos específicos da matemática financeira, como razão, proporção, porcentagem, juros 

e etc. 

  Tem como objetivo específico a aplicação e avaliação deste material concreto em 3 

níveis de ensino:  Ensino Fundamental, Ensino Médio e EJA (Educação de Jovens e Adultos). 

Verificar sua eficiência no ensino-aprendizagem da Matemática Financeira e suas 

contribuições na facilitação da associação desta disciplina com o dia a dia. Trabalhar o 

raciocínio lógico, Melhorar a compreensão da matemática financeira Mostrar a matemática 
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simples e divertida, Mostrar a matemática simples e divertida, Mostrar a matemática simples 

e divertida.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Materiais utilizados na construção do material concreto  

 Tabuleiro de madeira (96 x 79 cm); 

 X cartões coloridos (4 cores: verde, azul, amarelo e vermelho); 

 Dados RPG (16mm); 

 Pinos para jogo de tabuleiro; 

 Tinta acrílica para madeira; 

 Pincéis para madeira; 

 Fichas coloridas em formato de moeda para jogo; 

 EVA (4 cores). 

Metodologia utilizada no jogo 

O FINAMAT é um jogo que visa trabalhar a matemática financeira na escola, em três 

modalidades do ensino (Ensino Fundamental, Médio e EJA), através dos seguintes assuntos 

desta disciplina: 

 Operações básicas (adição, subtração, multiplicação e divisão); 

 Razão / Proporção; 

 Porcentagem; 

 Juros Simples e Juros Compostos.  

É um material composto por um tabuleiro, onde tem-se uma trilha colorida. Possui um baralho 

com as 4 cores, composto por 60 questões, onde cada cor representa um conteúdo da 

matemática financeira.  

Os conteúdos estão distribuídos nos cartões da seguinte maneira: 

 Cartões de cor verde: representam as questões referentes ao conteúdo Operações 

Básicas; 

 Cartões de cor azul: representam as questões referentes ao conteúdo Razão / Proporção; 

 Cartões de cor amarelo: representam as questões referentes ao conteúdo Porcentagem; 
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 Cartões de cor vermelho: representam as questões referentes ao conteúdo Juros Simples 

e Juros Compostos. 

 

 

Figura 1 – FINAMAT. IFPI, 2016. 

 

Regras do jogo 

 O material pode ser utilizado por dois jogadores ou em grupos; 

 Para dar início à brincadeira, tira-se par ou ímpar entre os participantes.  

 O aluno que ganhou no par ou ímpar irá lançar um dado. O participante adotará um 

pino, que lhe representará dentro jogo e vai leva-lo até o número correspondente no 

dado lançado.  

 Cada casa da trilha possui uma cor diferente. Cada cor representa um conteúdo. O 

estudante irá tirar um cartão do envelope referente à cor do número que o dado apontou. 

Cada envelope contém x números. O número que o aluno tirar, será o número da questão 

que ele irá responder. 

 Se o discente responder a pergunta sorteada corretamente, ele permanecerá na casa onde 

o dado lançado apontou e ganhará um número de fichas correspondente ao valor da 

questão respondida. (Cada questão tem um valor em fichas) 

 Se o aluno errar a questão, retornará para a última casa que estava. 

 Cada aluno ou grupo responderá somente uma questão. Independentemente de errar ou 

acertá-la, a vez será passada para o próximo. 
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Ganha o jogo o aluno ou grupo que chegar ao final da trilha primeiro. Porém, ganhará um 

prêmio, o aluno ou grupo que obtiver o maior número de fichas. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Diante do evidenciado no presente artigo, fica claro que para ocorrer uma efetiva 

aprendizagem do alunado, é fundamental que os docentes estejam sempre buscando formas 

e métodos de estimular seus alunos a compreender a matemática, relacionando-a ao 

cotidiano do destes, para que passe a vê-la de forma mais simples e consequentemente, 

aprendê-la.  

O FINAMAT é um método prático para efetivar essa condução do aluno rumo ao 

desenvolvimento e com a sua utilização, foi observado que os alunos realmente aprendem com 

mais facilidade com uma metodologia diferente da tradicional usada em sala de aula. 

 

CONCLUSÕES 

 Conclui-se que 96% dos alunos apresentaram maior compreensibilidade e clareza do 

assunto após aplicação do FINAMAT. Demonstraram mais disposição, prontidão e aptidão para 

aprender e absorver o conteúdo. Conseguindo dessa forma, atingir os objetivos propostos. 
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RESUMO: Uma das maiores dificuldades encontradas pelos professores em sala de aula, é relacionar 

os conteúdos ministrados com o dia a dia dos alunos, de forma que não desperte apenas a atenção 

dos mesmos, mas que possam desenvolver um pensamento cientifico e saibam identificar os conceitos 

estudados no cotidiano. Essas adversidades são percebidas principalmente na matemática, sendo um 

dos ramos de grande relevância para o desenvolvimento da sociedade, a estatística, que se dedica a 

estudos de dados de interesse para a população, o índice de desenvolvimento, estimativas de 

epidemias, a qualidade de determinados produtos, dentre outros, é de grande valor que a mesma 

esteja inserida nos conteúdo do Ensino Fundamental e Médio, mostrando aos alunos o seu verdadeiro 

significado e suas aplicações no cotidiano. Diante das dificuldades de lecionar matemática de forma 

que os alunos possam desenvolver um raciocínio crítico, houve então a inovação do ensino por parte 

de alguns educadores que introduziram novos métodos de ministrar suas aulas. Métodos esses 

conhecidos como ensino lúdico. Sendo esse o propósito deste trabalho, propor uma abordagem mais 

significativa para o ensino de Estatística e Probabilidade na escola municipal Francisco Mendes Vieira, 

dando ênfase no ensino lúdico, sendo que em primeiro momento foi aplicado um pré-teste, para 

observar o quanto eles detinham de conhecimento. Em seguida foi apresentada maneiras diferentes 

de se ministrar aulas, a partir de jogos e objetos que foram usados para relacionar com o assunto, e 

posteriormente foi aplicado um pós-teste, que avaliou, se houve ou não a contribuição dessas técnicas.  

Palavras–chave: científico, cotidiano, lecionar, lúdico 

 

 

WORKING WITH NEW METHODOLOGIES IN MATHEMATICS EDUCATION 

GIVING EMPHASIS STATISTICS AND PROBABILITY IN MUNICIPAL SCHOOL 

FRANCISCO MENDES VIEIRA IN SAINT JOHN OF DUCKS - MA 
 

ABSTRACT: One of the major difficulties encountered by teachers in the classroom, is to relate 

the contents given to the daily lives of students, so as not to awaken only the attention of the 

same, but they can develop a scientific thinking and know how to identify the concepts studied 

in daily. These hardships are perceived mainly in mathematics, one of the branches of great 

importance to the development of society, statistics, dedicated to data from studies of 

interest to the population, the development index, estimates of epidemics, the quality of 

certain products, among others, is of great value that the same is inserted in Elementary 

Education content and East, showing students the true meaning and its applications in daily 
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life. Given the difficulties of teaching math so that students can develop critical thinking, then 

there was the innovation of teaching by some educators who introduced new methods to 

teach their classes. Methods those known as recreational education. That being the purpose 

of this research was to propose a more meaningful approach to the teaching of Statistics and 

Probability in public school Francisco Mendes Vieira, emphasizing the playful education, which 

is at first it was applied a pre-test to observe how they held of knowledge. Then it was 

presented different ways to teach classes, from games and objects that were used to relate 

to the subject, and was later applied a post-test, which assessed, whether or not the 

contribution of these techniques. 

KEYWORDS: scientific, everyday, injured, playful 

. 

INTRODUÇÃO 

Desde antigamente as pessoas já sentiam a necessidade de lidar com técnicas de 

estatísticas. Segundo Pompeu  

Desde remota antiguidade, os governos têm se interessado por informações 

sobre suas populações e riquezas, tendo em vista, principalmente, fins 

lucrativos e tributários. (POMPEU, 2004, p.11). 

Entretanto, foi com o passar dos anos que os métodos estatísticos foram se expandindo 

à vários setores, como por exemplo no levantamento da quantidade de terras que pertenciam 

a igreja, na análise de dados referentes a saúde, taxa de mortalidade e nascimento. Nessa 

época ainda no século XVII, houve a construção da primeira tábua de sobrevivência elaborada 

pelo astrônomo inglês Edmond Halley, além disso a Estatística passou a ser utilizada para 

melhorar a qualidade de determinados produtos, e estudar problemas biológicos relacionados 

a evolução e hereditariedade. 

Hoje em dia a metodologia estatística é utilizada em diferentes contextos, como testes 

ligados ao desempenho escolar, pesquisas eleitorais, estudos financeiros, controle de 

qualidade, análises de crescimento de doenças, taxas populacionais, data mining, índices de 

desenvolvimento, índices de desemprego, modelagem de fenômenos da natureza etc. 

(CORDANI, 2006, p.3). 

Com o desenvolvimento da tecnologia, e a necessidade de se fazer uso destas dentro 

das grandes empresas com a finalidade de se ter o aumento na produção, de se compreender 

esse processo, e fazer com que esses produtos obtenham a melhor qualidade, é necessário 

ter entendimento sobre métodos estatísticos, ser capaz de levantar dados, organizá-los, 

analisá-los e interpretá-los, para transformar os dados que as máquinas geram, em 

informações, para assim alcançarem decisões mais seguras. 
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Pela necessidade que ainda existe de profissionais qualificados que trabalham com a 

estatística, ausência esta percebida, por ela estar presente no cotidiano, e pela importância a 

qual ela possui, houve então a ânsia de se dar ênfase a estatística e probabilidade dentro da 

educação, de modo que os estudantes compreendessem o porquê dessas ciências estarem 

inseridas no currículo escolar, levando-os assim ao seu desenvolvimento. Segundo Cordani 

Como complemento, o documento básico do ENEM (Para o ensino médio) 

coloca que entre as competências que os alunos devem desenvolver está a 

de se selecionar, organizar, relacionar e interpretar dados, informações e 

conceitos necessários para defender sua perspectiva em determinada 

situação. (CORDANI, 2006, p.4). 

Apesar disso, os alunos sentem muita dificuldade de compreender essas ciências, vista 

por eles apenas como um jogo de fórmulas complicadas. Havendo assim uma precisão de 

modificar a forma de trabalhar com essas disciplinas por parte do professor, para que o 

processo de ensino-aprendizagem ocorra com excelência.  

Uma metodologia diferente de se trabalhar em sala de aula é a partir de jogos, aulas 

lúdicas, que não desperta apenas o interesse do aluno, mas tem como objetivo desenvolver 

no mesmo um pensamento crítico e independente em relação ao conteúdo e fazer com que 

os discentes possam perceber os conceitos estudados no seu cotidiano. Conforme Oliveira 

Além de o jogo ser um agente facilitador para a assimilação dos conteúdos 

matemáticos, ele possibilita uma interação social entre os alunos, estimula o 

pensamento crítico-reflexivo, ajuda no desenvolvimento do raciocínio-lógico 

e da capacidade de resolver situações-problemas. (OLIVEIRA, 2013, p.4). 

 

Desta forma, o ensino lúdico deve ser umas das ferramentas utilizadas no ensino da 

matemática principalmente na área da estatística e probabilidade, para que os discentes 

possam entender a importância de tais disciplinas, compreendendo desta maneira a aplicação 

da mesma no dia a dia. 

O projeto teve como finalidade, aplicar novas práticas metodológicas no ensino de 

matemática, dando ênfase nos conteúdos de estatística e probabilidade, para que os docentes 

possam fazer uma análise das metodologias propostas, de forma que venha a trabalhar em 

sala de aula, para os alunos usufruírem de um melhor aprendizado dos conteúdos. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O presente trabalho se consistiu de uma pesquisa de campo, de cunho experimental, 

feita através de um estudo de caso com a turma do nono ano do Ensino Fundamental, na 
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Escola Municipal Francisco Mendes Vieira, da cidade de São João dos Patos – MA. Apesar de 

estar posicionada em um local amplo, escola possui salas de aulas com espaços pequenos 

comparada à quantidade de alunos. Dispõe de um laboratório de informática, porém não é 

utilizado nas aulas de estatística. 

As atividades da pesquisa se desenvolveu em cinco etapas, e o método escolhido para 

a realização foi a Engenharia Didática, pois ela é bastante utilizada nas pesquisas de didática 

matemática, por trabalhar com um grupo controlado para realizar um estudo de caso. Segue 

as etapas. 

 

1. Etapas realizadas 

o Análises preliminares: nesta fase, foram coletados dados a fim de que se possa refletir 

sobre os alunos, e com isso, estruturar uma maneira positiva de interferência no 

ensino. 

o Concepções e análise a priori: Segundo Artigue (1996), comporta uma parte descritiva 

e uma parte preditiva. É preciso descrever as escolhas efetuadas no âmbito global, 

mais amplo e mais geral, e no âmbito local, descrevendo cada atividade proposta. 

 

o Experimentação: a partir dos dados coletados e organizados partimos para a aplicação 

da intervenção proposta a se realizar, levando em consideração a produção do aluno, 

as perguntas realizadas, erros e acertos. A análise desse material é essencial para a 

etapa da validação. 

 

o Análise a posteriori: é essencialmente interna, fundada no confronto entre a análise 

a priori e a análise a posteriori (Artigue, 1996, p. 197). O confronto destas duas 

análises, a Priori e a Posteriori, consiste em investigar aquilo que foi considerado nas 

hipóteses e que, na prática, ocorreu ou sofreu distorções. 

 

Segundo Artigue (1996), a Engenharia Didática é um processo empírico que objetiva 

conceber, realizar, observar e analisar as situações didáticas. A metodologia da Engenharia 

Didática surgiu como consequência dos estudos conhecidos como Didática da Matemática. 

Douady (1985), define a Didática da Matemática como a área da ciência que estuda o processo 
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de transmissão e aquisição de diferentes conteúdos no ensino básico e universitário, 

propondo-se a descrever e explicar os fenômenos relativos ao ensino e a aprendizagem 

específica da Matemática. 

Para darmos início a pesquisa, realizamos primeiramente a aplicação de um pré-teste 

que faz parte da análise a priori, em que foi direcionado para aos discentes. No dia seguinte, 

antes de iniciarmos o segundo momento com as oficinas tratamos um pouco da teoria da 

Estatística e Probabilidade. Foi um momento de diálogo em que fizemos indagações para os 

alunos sobre o que eles entendem sobre Estatística e Probabilidade, qual a importância da 

mesma, onde eles percebem a aplicação dela no cotidiano, e em que área eles pretendem 

atuar e relacionamos a Estatística às profissões que eles visam exercer. 

A partir disso, iniciou a aplicação de quatro oficinas na qual envolvem os conceitos 

básicos de Probabilidade e de Estatística como média aritmética e ponderada, mediana e 

moda, e variáveis quantitativos e qualitativos. 

A primeira oficina foi a de probabilidade, a mesma consistia em fazer com que o aluno 

entendesse a definição frequentista de probabilidade, ou seja, esse valor que tende a se 

estabiliza após um número muito grande de ensaios. 

Na oficina os alunos foram divididos em dupla, e a cada uma delas foi dada uma moeda 

e uma tabela, em anexo, para ser preenchida de acordo com o resultado. Cada aluno jogava 

a moeda 30 vezes e o colega anotava os resultados, depois o colega que estava anotando 

passava a jogar a moeda mais 30 vezes e o outro anotava. Depois de anotados todos os 60 

resultados os alunos completavam as outras linhas da tabela, número de caras acumuladas e 

a frequência relativa entre número de caras acumuladas e o número de jogadas. 

Feito isso, os alunos levaram estes dados para a construção de um gráfico de linhas 

induzindo-os a perceberem que a partir de um determinado número de jogadas o gráfico ia 

se aproximando de uma reta. Além de descobrir se a moeda a qual eles estavam utilizando 

era ou não honesta, na qual observava-se isso, quando o valor da frequência dava aproximado 

de 50% ou até mesmo atingia esse valor. 

Depois iniciamos a segunda oficina. Começamos com a formulação da ideia de 

estimação, pedimos aos alunos para estimarem a quantidade de bolinha de gude que existia 

dentro de uma caixa, a partir daí criou-se uma ideia do que seria estimação.  

Pedimos que cada um dos alunos retirasse da mesma caixa duas bolinhas de gude, 

dando em um total de 60 bolinhas retiradas, sendo que de 400 bolinhas de gude que tinha 
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dentro da caixa 30 estavam marcadas com tinta branca. Feito isso, contamos quantas bolas 

pintadas haviam sido retiradas e fizemos a razão entre o número de bolinhas marcadas e o 

número de bolinhas retiradas, pois isto nos dará a frequência relativa amostral. Por exemplo, 

o número de bolas pintadas retiradas foram 10 de um total de 60, o que nos dá 10/60. 

Feito isso foi perguntado aos alunos qual seria a frequência relativa populacional de 

bolinhas marcadas, depois de algum discursão chegou-se a 60/N. Trabalhada a ideia de 

frações equivalentes e depois igualando as duas frações chegou-se a primeira estimativa para 

o valor de N = 360. 

A terceira atividade consistia em trabalhar os conceitos de tabela e média. Para isso os 

alunos receberam réguas para medir o comprimento do palmo de suas mãos, direita e 

esquerda, e cada aluno preenchia uma tabela de valores referentes aos comprimentos de suas 

mãos, aproximando para o inteiro mais próximo. Perguntamos na turma qual o menor valor 

encontrado e a partir daí começamos a montar uma tabela de frequência, simples e relativa, 

com os valores encontrados. Feita a tabela foi sugerido que se construísse um gráfico com os 

valores encontrados e para a construção. Para o esboço do gráfico, foi colocada uma reta 

horizontal com os valores encontrados para o comprimento da mão direita, do menor para o 

maior valor e uma reta vertical com as frequências, variando de 0 a 20. Então, cada aluno foi 

falando o valor do comprimento da palma da sua mão direita, de modo que íamos colocando 

no quadro uma bolinha referente ao valor da medida. 

A mesma ideia foi usada para a criação de um gráfico de pontos e com isso os alunos 

foram sendo indagados sobre os gráficos traçados, como por exemplo qual o tamanho mais 

comum, qual o menos comum, a diferença entre a maior e menor frequência, e quantos 

alunos tinham a mão menor que 15 cm. 

A quarta atividade tem como intuito definir o conceito de mediana, e para a realização 

da mesma foi perguntado aos alunos o que seria mediana. Depois de ouvir seus conceitos três 

alunos foram chamados a frente da sala e perguntamos a eles qual dos três representaria a 

mediana. Então para que ficasse claro o conceito de mediana os mesmos foram organizados 

em ordem crescente e ficou claro que a mediana era o termo central. A atividade foi repetida 

por diversas vezes, sempre alterando o número de alunos, entre quantidades pares e ímpares. 

No terceiro dia de encontro, os alunos fizeram uma visita técnica ao Instituto Federal de 

Educação do Maranhão (IFMA), campus São João dos Patos, para conhecerem as instalações 

e o seu funcionamento. Como uma forma de motivarem para que futuramente possam 
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ingressar   seus estudos na Instituição de Ensino, foi feita uma demonstração no laboratório 

de informática, utilizando a ferramenta Excel, sobre conceitos básicos de estatística como 

média, mediana, moda e também organização de dados, para uma melhor associação do que 

foi dito e demonstrado durante a realização das oficinas. 

E para concluirmos a nossa pesquisa na Escola Municipal Francisco Mendes Vieira, no 

quarto dia de visita finalizamos com a aplicação do pós-teste. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Na análise a Priore em que foi realizada um pré-teste com nove questões, retiradas do 

livro do nono ano do ensino fundamental do Edwaldo Bianchini para verificar o grau de 

aprendizagem dos alunos, pudemos observar que os mesmos não obtiveram bons resultados. 

Após ter sido realizadas todas as oficinas, os alunos foram submetidos a fazerem o pós-

teste para analisarmos se houve proveito das atividades aplicadas. Nesse teste, os alunos 

obtiveram melhores resultados e foi notório o interesse deles em fazerem o pós-teste. Com 

isso foi de suma importância aplicar novas metodologias nas aulas e envolver os alunos a 

desencadearem o papel educacional. 

A Figura 1, nos mostra um gráfico que demonstra o comparativo entre o Pré-teste e o 

Pós-teste das notas obtidas pelos alunos, durante a aplicação dos questionários. 
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CONCLUSÕES 

Durante a realização do projeto foi de suma importância o Educador dar oportunidades 

aos seus alunos, meios pelos os quais participem e interagem nas aulas, para que os mesmos 

não sejam só agentes passivos e sim agentes que contribuem para o desenvolvimento do seu 

ensino-aprendizagem. 

Portanto, foi esse um dos objetivos da aplicação das oficinas, além de contribuir para o 

desenvolvimento intelectual dos alunos, colaboraram para a professora rever as suas práticas 

e para os alunos observarem que existem outros métodos para se aprender além dos livros 

didáticos.  

Assim sendo, o ensino lúdico tem um papel importante dentro da educação, é um 

recurso facilitador, que serve para dar novas oportunidades tanto para o professor como para 

o aluno, ajudando no aperfeiçoamento da relação professor-aluno e garantindo que a 

aprendizagem dos discentes é segura e eficaz, mostrando que a estatística  e probabilidade 

podem ser entendidas em uma abordagem mais simples, levando-os a perceber que 

determinados conteúdos podem ser trabalhados no seu cotidiano de forma concreta e 

significativa. 

Os objetivos almejados foram alcançados, ao trabalhar com a metodologia diferenciada, 

conseguimos chamar a atenção dos alunos e envolvê-los para que os mesmos tenham uma 

participação no seu processo educacional. 
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RESUMO: A tecnologia de virtualização permite realizar a alocação de diversas máquinas 

virtuais em uma única máquina hospedeira, possibilitando flexibilidade e redução dos custos 

de manutenção e infraestrutura. Por meio da migração é possível portar máquinas virtuais entre 

servidores físicos diferentes. As redes de computadores têm papel fundamental para o 

provimento dos serviços virtualizados. Portanto, analisar o comportamento do tráfego de rede 

gerado entre as máquinas virtuais, identificar os principais gargalos e compreender o modelo 

do tráfego é muito importante para o dimensionamento de infraestrutura e planejamento 

estratégico para provimento de serviços. O objetivo deste trabalho é analisar de métricas de 

desempenho do tráfego de máquinas virtuais durante processo de migração e compreender 

como os pacotes de rede se comportam na prática. O ambiente de experimentação virtualizado 

utilizou o hipervisor Xen para gerenciar a alocação dos recursos das máquinas virtuais. Os 

resultados obtidos apontam para o uso de grandes pacotes em meio a redes virtualizadas para 

diminuir a sobrecarga e aumentar a eficiência na transmissão de alto volume de dados, como 

ocorre no processo de migração. 

Palavras–chave: migração de máquinas virtuais, monitoramento de tráfego, modelagem de 

tráfego, virtualização, computação em nuvem. 

 

Network Traffic during Virtual Machine Migration 

 

ABSTRACT: Virtualization technology allows for the allocation of multiple virtual machines on 

a single host machine, enabling flexibility and reduced maintenance and infrastructure costs. 

The migration process supports moving virtual machines across physical servers. Computer 

networks play a fundamental role in the provision of virtualized services. Therefore, the 

analysis of network traffic behavior generated between virtual machines, identifying the main 

bottlenecks and understand the traffic model is very important for the infrastructure design 

and strategic planning for service providing. The objective of this study is to analyze 

performance metrics of virtual machine traffic during VM migration and understand how 

network packets behave in practice. The virtualized testing environment used the Xen 

hypervisor to manage the allocation of resources. The results point out to the use of large 

packets in virtualized networks to reduce overhead and increase efficiency in the transmission 

of high volume data, as in the migration process. 

KEYWORDS: virtual machine migration, traffic monitoring, traffic modeling, virtualization, 

cloud computing. 
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INTRODUÇÃO 

Com o crescente avanço tecnológico e o advento dos computadores pessoais, surge como 

uma das soluções para essa crescente demanda, a computação em nuvem. Computação em 

nuvem ou cloud computing é uma tecnologia que permite que um conjunto de recursos 

computacionais, por exemplo, redes, servidores, armazenamento, aplicativos, serviços, 

softwares, entre outros, sejam disponibilizados e compartilhados na nuvem (via Internet). Essa 

tecnologia nos últimos anos vem se estabelecendo como uma importante plataforma de 

provimento de serviços.  

O modelo conceitual básico dos serviços que compõem a computação em nuvem é 

definido na literatura baseado em três modelos de negócio. Em linhas gerais os modelos de 

negócio básicos são definidos a seguir (ZHANG et al., 2010): 

1. Infraestrutura-como-serviço: ou Infrastructure-as-a-Service (IaaS), refere-se ao 

provisionamento de recursos de infraestrutura sob demanda, geralmente em termos de 

VMs (VANDRESEN e MAGALHÃES, 2013).  

2.  Plataforma como serviço: ou Platform-as-a-Service (PaaS), provê os serviços que 

ficam situados no nível de suporte a sistemas operacionais e arcabouços para 

desenvolvimento de software, como integração de banco de dados, persistência, 

serviços Web, hospedagem, entre outros (VANDRESEN e MAGALHÃES, 2013).  

3. Software-como-Serviço: ou Software-as-a-Service (SaaS), onde os provedores de 

SaaS fornecem aplicações sob demanda por meio da Internet (VANDRESEN e 

MAGALHÃES, 2013).  

 É comum encontrar no ambiente computacional da nuvem diversos serviços em 

máquinas virtuais (VM – virtual machine) independentes executando sobre uma única máquina 

física, utilizando a filosofia de “um servidor por serviço” (CASSIMIRI, 2009). Se faz 

necessário muitas vezes desalocar os servidores físicos e mover as máquinas virtuais nele 

hospedadas para outros locais, como por exemplo, em casos de manutenção do hardware. A 

migração live (em tempo de execução) garante que o tempo de inatividade do serviço seja 

mínimo durante o processo de migração, logo sob a perspectiva do usuário, o serviço não é 

interrompido. 



 

1914 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos         Ciências Exatas e da Terra 

As máquinas virtuais segundo Chen (2001), são utilizadas em ambientes empresariais 

devido as suas vantagens de flexibilidade, redução de custo e portabilidade. Devido ao uso 

extensivo desta técnica computacional e pela demanda gerada pela computação em nuvem, faz-

se necessário analisar e monitorar além dos seus aspectos de recursos, o tráfego de rede por ela 

utilizado. 

Este artigo consiste em monitorar e analisar o tráfego de rede gerado pelas máquinas 

virtuais presentes no cenário de experimentação durante a abordagem de migração live e tem 

como objetivo analisar a carga de tráfego capturada pelo software tcpdump, buscando avaliar 

parâmetros como: tamanho dos pacotes e vazão de entrada e saída. Na Seção 2 será apresentada 

a fundamentação teórica, dissertando sobre os principais conceitos acerca do tema, bem como 

quais os tipos de abordagens e técnicas foram utilizadas. Na Seção 3, o cenário de 

experimentação computacional virtualizado será descrito, expondo quais os recursos de 

hardware e softwares foram utilizados. Na Seção 4 serão descritos os resultados para as 

métricas de desempenho do tráfego de rede e será feita uma análise sobre os mesmos. Por fim, 

na Seção 5 serão apresentadas as conclusões. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Virtualização 

Segundo Cassimiri (2009), pode-se definir virtualização como sendo uma camada de 

software que permite particionar um sistema computacional de uma máquina física em 

máquinas virtuais independentes. A virtualização proporciona um alto grau de portabilidade e 

de flexibilidade, devido ao fato de que é possível executar em um único host várias máquinas 

virtuais diferentes. Isso permite o uso eficiente dos recursos de processamento e de hardware 

(memória, interface de rede, disco, entre outros) desse host, já que diversas instâncias podem 

ser executadas em paralelo.  

Logo, é necessário que exista um controlador, ou Monitor de Máquina Virtual (VMM – 

Virtual Machine Monitor), também conhecido como hipervisor (hypervisor), que se trata de 

uma camada de software disposta entre o hardware e o sistema operacional responsável pela 

virtualização e gerenciamento de alocação dos recursos de hardware compartilhado pelas 

máquinas virtuais (LAUREANO e MAZIERO, 2008). Além disso, o hipervisor é responsável 
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por garantir a segurança das máquinas virtuais através de mecanismos como: isolamento, 

particionamento e encapsulamento, características que permitem que cada VM seja utilizada 

para um determinado serviço e que em caso de falha em um desses serviços, o mesmo não 

prejudique os demais. O hipervisor pode ser implementado usando dois tipos de virtualização, 

a virtualização total ou a paravirtualização (LAUREANO e MAZIERO, 2008). O hipervisor 

implementado no cenário computacional desse trabalho foi a solução Xen.  

Hypervisor Xen 

O Xen é um Monitor de Máquina Virtual, que implementa a paravirtualização para a 

arquitetura de processadores x86. O hipervisor Xen pode executar múltiplas VMs com 

segurança em um único host físico. Sua função é inserir uma camada de virtualização entre o 

hardware do sistema e as máquinas virtuais, em que o hipervisor só é chamado quando for 

necessário executar instruções privilegiadas (sensíveis), isso representa um ganho significativo 

de desempenho, já que o VMM não precisará testar instrução por instrução (YOUUSEFF, 

2006). Uma das grandes vantagens do hipervisor Xen é que a sobrecarga (overhead) imposta 

para sua execução é considerada baixa em comparação a sistemas que não o utilizam, sendo, 

portanto, uma das soluções mais viáveis a ser implementada em servidores (YOUUSEFF, 

2006).  Dentre suas principais funcionalidades o Xen suporta migração entre máquinas virtuais 

utilizando a abordagem live entre hosts físicos. 

 

Medições e Monitoramento de Redes 

Monitorar o tráfego de rede gerado pela demanda da computação em nuvem por meio 

da virtualização permite realizar análises dos processos e seus serviços de forma a identificar 

e/ou prevenir o aparecimento de falhas na rede ou na infraestrutura, dessa maneira 

solucionando o problema (caso seja necessário), o mais rápido possível, antes mesmo do 

usuário perceber a indisponibilidade do serviço (BENINI e DAIBERT, 2015). 

O desempenho medido em uma rede pode caracterizado através de duas abordagens: 

medições passivas, medições ativas e medições híbridas. Na primeira abordagem, nenhuma 

modificação ou alteração é feita no conteúdo dos pacotes que trafegam na rede, o 

monitoramento do comportamento do tráfego é realizado por meio da instalação de pontos de 

observação.  
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Na medição ativa são enviados pacotes de sondagem para rede (sondas - probes) e por 

meio deles é possível estimar as métricas de desempenho da rede. Ferramentas como o ping e 

o traceroute realizam a medição ativa, tem como função calcular o atraso de um ponto ao outro 

na rede, além de traçar a rota entre dois sistemas finais, respectivamente. Ambos enviam 

pacotes de controle para rede, usando o padrão do Protocolo ICMP (ZIVIANI, 2005).  

As medições híbridas combinam as duas abordagens. Chen (2001) identifica outras 

nomenclaturas para abordagens de medição, além das já descritas acima. São elas: 

Ligadas a um fluxo específico de pacotes ou concebidas para monitorar o comportamento 

da rede de forma mais genérica. No caso de estarem ligadas a um fluxo específico, as 

medições podem ser internas ao fluxo monitorado, onde campos adicionais no 

cabeçalho dos pacotes de dados podem ser usados, ou externas ao fluxo monitorado, 

usando sondas adicionais aos pacotes de dados; 

Realizadas continuamente ou sob demanda; 

Diretas ou indiretas, medindo diretamente uma determinada característica da rede ou a 

medindo indiretamente por meio de estimativa a partir de outra(s) característica(s); 

Unidirecionais ou bidirecionais; 

Compostas de um ou múltiplos pontos de coleta de dados ou envio de sondas. 

No monitoramento passivo, devem-se instalar os pontos de observação na camada de 

distribuição da rede ou na camada do núcleo, tendo em vista que esses compõem a espinha 

dorsal da rede (backbone) com a finalidade de obter e analisar um volume representativo de 

tráfego da rede, contendo a maior parte dos pacotes (CHEN, 2001). 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 O cenário experimental consiste em 4 máquinas virtuais criadas no VMWare Player, 

conforme exibido na Figura 4. Destas, duas são servidores virtualizados com o hipervisor Xen 

(XenServer1 e XenServer2) que hospedam um servidor Web Apache (WebServer). 

 Para realizar a migração, é um pré-requisito do Xen a presença de um servidor NFS 

(Network File System) que compartilhe as imagens das VMs entre o XenServer1 e o 

XenServer2. O Cliente executa o Apache Benchmark que é responsável por gerar uma 

solicitação (requisição) à VM WebServer, ou seja, o cliente solicita um determinado recurso 

(resource), enviando um pacote de informações contendo alguns cabeçalhos (headers) a um 
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Uniform Resource Locator (URL). O servidor, por sua vez recebe estas informações e envia 

uma resposta HTTP ao cliente, que pode ser um recurso ou um simplesmente um outro 

cabeçalho (VIEIRA, 2007). 

 

Figura 83. Cenário de Experimentação. IFPB,2016. 

 

No que se refere às especificações de hardware e software, a Tabela 1 contém as 

configurações de memória e disco, bem como os sistemas operacionais utilizados em cada VM. 

Vale ressaltar que estas máquinas estão hospedadas em um servidor de 16GB de memória e 

500GB de disco com o Windows Server 2012. 

 

Tabela 1. Especificações de recursos do hardware e dos softwares utilizados pelas máquinas 

virtuais. IFPB,2016. 

 

 

A ferramenta tcpdump foi utilizada para capturar os pacotes do tráfego da rede. Isto 

permitiu avaliar o tráfego e comparar seu comportamento ao ser realizada a migração do 

WebServer. A Tabela 2 exibe as configurações de rede utilizadas no cenário. 
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Tabela 2. Configuração de rede utilizada por cada máquina virtual. IFPB,2016. 

 

Foram realizados dois experimentos com o intuito de monitorar o tráfego durante a 

migração de máquinas virtuais, a abordagem utilizada na migração foi a live pré-cópia. As 

métricas a serem avaliadas nos experimentos são: tamanho dos pacotes e vazão de entrada e 

saída. 

No primeiro experimento o tcpdump foi posto em execução nas máquinas XenServer1 

e XenServer2. Em seguida, foram realizadas as migrações da WebServer alocada no 

XenServer1 para a VM XenServer2. O objetivo deste experimento é avaliar o tráfego da rede 

durante a migração de máquinas virtuais observando o impacto destas no desempenho da rede, 

avaliando a métrica vazão de entrada e saída. 

No segundo experimento o tcpdump coletou o tráfego nas máquinas XenServer1, 

XenServer2, NFS e cliente. Posteriormente, o Apache benchmark foi utilizado para que a 

máquina cliente submetesse sucessivas requisições à VM com a WebServer. Este foi  

configurado para disparar requisições continuamente em um período de 600s (10 min), de forma 

a abranger todo o processo da migração, foi especificado também que seriam submetidas 10 

requisições concorrentes. Em paralelo a geração da carga de trabalho a migração foi iniciada. 

Vale ressaltar que, como foi utilizada a abordagem pré-cópia, até que toda WebServer seja 

copiada para o destino, ela ainda estará em execução na origem, apenas no final do processo 

que a VM será encerrada na origem e posta em execução no destino. O objetivo deste 

experimento é avaliar o tráfego da rede, considerando que a VM migrada está recebendo 

requisições Web. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

  

  

  

Figura 84 - Vazão de entrada e saída das máquinas virtuais monitoradas. IFPB, 2016. 

 

Os resultados demonstram a integração entre as máquinas do experimento. Quando 

ocorre o processo de migração, há uma queda no volume de tráfego enviado ou recebido e 

logo em seguida, ele volta a crescer. As interfaces de rede virtuais foram configuradas 

como Fast Ethernet (100 Mbps), mostrando que a transferência de dados utiliza toda a banda 

nos momentos de migração, como pode ver observado na Figura 3. 
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Figura 85 - Função de distribuição acumulada do tamanho dos pacotes. IFPB, 2016. 

 

Outro fator interessante é que há a incidência de pacotes com mais de 65 mil bytes. 

Isso mostra que para aumentar a eficiência de transferência dos dados, a rede virtualizada 

tem uma unidade máxima de transmissão (MTU) diferenciada, uma vez que não precisa sofrer 

fragmentação em roteadores físicos com restrição de bytes para cada pacote. 

A função de distribuição acumulada apresentada nos gráficos da Figura 4 demonstra 

que apenas nos cenários em que ocorre migração, Xen Servers 1 e 2, na configuração 1, a 

distribuição do tamanho dos pacotes é multimodal. Cerca de 45 % dos pacotes tem tamanho 

até 100 bytes (próximo a zero), cerca de 20% fica entre 20 mil e 40 mil bytes e 

aproximadamente de 20 % é superior a 40 mil bytes. Esses números são peculiares a sistemas 
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de infraestrutura virtualizada com presença de migração. Nos demais casos, quase 100% 

possuem tamanho inferior a 1500 bytes. 

 

CONCLUSÕES  

Sabe-se que analisar o comportamento do tráfego de rede gerado no processo de 

migração, bem como compreender o modelo do tráfego são aspectos importantes para o 

dimensionamento de infraestrutura e planejamento estratégico para provimento de serviços. 

Ainda há muito o que ser explorado no contexto de como os sistemas de virtualização, 

especialmente no tocante ao processo de migração de máquinas virtuais. Este trabalho 

contribuiu na apresentação de técnicas que os hipervisores empregam para procurar garantir 

eficiência no desempenho do provimento de serviços virtualizados quando ocorrem 

migrações de máquinas virtuais. Como trabalhos futuros, espera-se analisar novas métricas e 

outros tipos de hipervisores, bem como a estimativa de modelos analíticos para os resultados 

obtidos. 
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RESUMO: Virtualização de servidores é uma tecnologia indispensável na infraestrutura de TI 

hoje em dia, ela permite que várias máquinas virtuais compartilhem o mesmo hardware, 

promovendo economia de recursos, como espaço físico, refrigeração e energia, também 

evitando que os recursos de hardware sejam subutilizados. Técnicas como a paravirtualização, 

investigada neste artigo, podem criar uma pequena sobrecarga no sistema enquanto realizam as 

rotinas do hypervisor, que é responsável por receber e gerenciar as chamadas de sistema das 

máquinas virtuais. Neste artigo é analisado a relação da troca de contextos da CPU com a 

degradação de desempenho de máquinas virtuais que residem num mesmo hospedeiro físico 

durante um ataque de negação de serviço distribuído. No cenário construído, duas máquinas 

virtuais são hospedadas utilizando o hypervisor Xen Server versão 7.2.1511. Foram coletados 

dados relacionados as trocas de contexto e interrupções de CPU diretamente no hypervisor. A 

partir destes dados é possível conjecturar que durante um ataque de negação de serviço, há um 

grande volume de interrupções de alta prioridade que são convertidas em trocas de contexto. 

 

Palavras–chave: hypervisor, interrupções, contexto, DDoS.  

 

CPU context switching and its relationship with the degradation of 

performance in virtualized environments in Xen Server 
 

ABSTRACT: Server virtualization is an indispensable technology in IT infrastructure today, it 

allows multiple virtual machines to share the same hardware, promoting resource savings, 

such as physical space, cooling and power, also avoiding that hardware resources are 

underutilized. Techniques such as paravirtualization, investigated in this article, can create a 

small overhead in the system while performing the routines hypervisor, which is responsible 

for receiving and managing the system calls the virtual machines. This paper analyzed the 

relationship of exchange of CPU settings with the degradation of performance of virtual 

machines that reside on the same physical host for a distributed denial of service attack. In 

constructed scenario, two virtual machines are hosted using the hypervisor Xen Server version 

2.7.1511. Was collected data regarding the context switches and CPU interrupts directly in the 

hypervisor. From these data it is possible to conjecture that for a denial of service attack, there 

is a large volume of high-priority interrupts that are converted into context switches. 

KEYWORDS: hypervisor, interruptions, context, DDoS. 
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INTRODUÇÃO 

Atualmente uma das mais importantes tecnologias utilizadas no setor de tecnologia da 

informação (TI) é a virtualização de servidores. Que consiste em máquinas virtuais (VMs) 

compartilhando simultaneamente o mesmo hardware (Host). Nesta técnica o 

compartilhamento de recursos físicos permite uma melhor utilização do hardware ao mesmo 

tempo que mantém o isolamento dos sistemas hospedados. Neste artigo o hospedeiro 

utilizado foi o Xen Server 7.2.1511. O Xen Server possui um hypervisor responsável por receber 

chamadas do sistema (System calls) e de acesso ao hardware, provenientes das máquinas 

hospedadas (Guests). O hypervisor recebe essas requisições e repassa as instruções para o 

hardware. Esse cenário é chamado de paravirtualização, no qual o núcleo do sistema 

operacional hospedado não interage diretamente com o hardware onde precisar de 

modificações para funcionar adequadamente. Por outro lado, a paravirtualização não exige 

hardware modificado para suportar máquinas virtuais. 

Diversas empresas utilizam essas técnicas para gerar economia, facilitar a manutenção 

e atender demandas internas, além disso é comum que a virtualização seja utilizada como a 

base para serviços de infraestrutura. No cenário de infraestrutura como serviço cada usuário 

ou locatário gerencia sua própria infraestrutura de TI, quando e conforme necessário. Um 

exemplo seria de uma empresa que precisa montar um servidor Web e no lugar de construir 

localmente a infraestrutura ela pode simplesmente alugar algumas VMs em um datacenter 

externo.  

Neste caso é indispensável atestar os níveis de isolamento de máquinas virtuais 

(NIKOUNIA e MOHAMMADI 2015), em um experimento realizado anteriormente foi 

observado que durante um ataque de negação de serviço distribuído (DDoS – Distributed 

Denial of Service) à uma máquina virtual em um servidor Xen, outras VMs que compartilham 

o hardware sofrem degradação no desempenho. Através dos dados coletados foram 

identificados maior tempo de resposta dos servidores Web e picos de processamento nas VMs 

vizinhas à máquina virtual atacada. 

Anteriormente foi observado (SHEA e LYU, 2012) que a degradação de desempenho em 

ambientes virtualizadas tem uma relação direta, entre outros fatores, com o aumento não 

linear da troca de contextos da CPU. No trabalho desenvolvido identificaram que durante um 

ataque DDoS o sistema não virtualizado um número menor de trocas de contexto do que os 

ambientes virtualizados. Neste caso os pesquisadores propuseram uma mudança no kernel 
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do KVM (outra ferramenta de virtualização) que reduz a quantidade de trocas de contexto na 

CPU, resultando em um melhor desempenho do sistema. 

As trocas de contexto da CPU e as interrupções, alvo da análise desse artigo são de 

extrema relevância para o desempenho da infraestrutura. A troca de contexto é a 

transferência de controle da CPU de um processo para outro. Eles ocorrem quando o processo 

conclui seu ciclo ou o hardware ou o software enviam uma interrupção e o sistema 

operacional recupera forçadamente o controle da CPU (REMZI e ANDREA, 2016). 

Este trabalho teve como objetivo realizar uma análise do comportamento do Xen Server 

durante um ataque de negação de serviço distribuído, mais especificamente informações 

coletadas no Dom070 e a relação de troca de contexto e interrupções da CPU sob o ataque. O  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Esta seção descreve o experimento e todos os dispositivos de hardware e software 

utilizados para execução, captura e processamento das informações.  

O experimento foi executado em um ambiente controlado. Conforme pode ser 

visualizado na Figura 1, é elaborado para maior controle sobre as variáveis, inviável em um 

cenário de provedor de IaaS (Infrastructure as a Service), no qual não se poderia instalar as 

ferramentas necessárias para execução dos experimentos e a captura de informações, outro 

problema seria a instabilidade conexão para um servidor Web externo. 

O servidor utilizado possui um processador Intel i7 de quatro núcleos, 32 GB de memória 

RAM, um disco rígido de 1 TB e duas interfaces de rede Gigabit Ethernet. O sistema 

operacional utilizado como hypervisor foi o XenServer da Citrix Systems Inc., versão 7.2.1511. 

Neste servidor, foram criadas duas máquinas virtuais idênticas, contendo cada uma a seguinte 

configuração: 1 núcleo de processador virtual, 1 GB de memória RAM, 10GB de disco rígido e 

uma interface de rede virtual. O sistema operacional utilizado nas máquinas virtuais foi o 

Debian GNU/Linux versão 8.2. As duas máquinas virtuais executaram o servidor Web Apache 

versão 2. 

 

                                                           
70 Dom0 é uma máquina virtual que possui permissões para controlar o hypervisor, e consequentemente o hardware. 
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Figura 1. Cenário de avaliação utilizado nos experimentos. IFPB, 2016 

 

As demais máquinas físicas utilizadas no experimento possuem cada uma as seguintes 

configurações: um processador Intel I5, 8 GB de memória RAM, um disco rígido de 500 GB e 

uma interface de rede Fast Ethernet. Utilizando o sistema operacional Windows 7. Nesse 

sistema foram instalados o VirtualBox e o Vagrant, sendo o segundo usado somente para 

automatizar o processo de criação das máquinas virtuais hospedadas pelo VirtualBox, uma 

VM em cada computador. As máquinas virtuais utilizadas para os atacantes (slaves), clientes 

e mestre contavam com os seguintes recursos: 256 MB de memória RAM, 40 GB de disco 

rígido, 2 interfaces de rede virtuais no  

O switch utilizado foi um Cisco Catalyst 2960, com 24 portas Fast Ethernet e 2 portas 

Gigabit Ethernet. O sistema operacional utilizado no ativo de rede foi o IOS (Internetwork 

Operating System) versão 12.2. É importante ressaltar que, apesar de todo o tráfego dos 

experimentos utilizarem um único switch físico, as máquinas VM1 e VM2 foram configuradas 

em redes virtuais diferentes, estabelecidas internamente no hypervisor, no master e nos 

atacantes (slaves) e apenas 1 para o cliente, pois este último realiza apenas solicitações 

“genuínas” ou seja, simula o acesso normal ao servidor Web. 

O experimento foi executado utilizando as duas interfaces Gigabit Ethernet ao mesmo 

tempo em um esquema de agregação de link, somando as velocidades das interfaces. Ou seja, 
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neste caso, as VMs compartilhavam uma interface com capacidade de 2 Gbps de tráfego. Para 

o funcionamento da agregação de tráfego, foi necessário configurar as duas portas Gigabit 

Ethernet no switch para executarem o protocolo LACP (Link Aggregation Control Protocol). 

Para realizar o experimento, um conjunto de scripts escritos em linguagem Shell foram 

construídos para automatizar os passos necessários de cada rodada. O esquema de 

funcionamento dos scripts desenvolvidos e as ferramentas utilizadas podem ser vistos na 

Figura 2. 

 

 

Figura 2. Esquema dos Scripts. IFPB, 2016 

 

 

O experimento foi composto por 60 rodadas. Cada rodada do experimento passou por 

quatro fases distintas, são elas: (i) Inicialização, (ii) Execução, (iii) Coleta e (iv) Limpeza. O script 

master.sh, localizado no Mestre, basicamente é responsável por inicializar todos os outros 

scripts localizados nos demais dispositivos, utilizando uma sessão com o protocolo SSH (Secure 

Shell). 

Nas máquinas virtuais, VM1 (Atacado) e VM2 (Monitorado), as ferramentas Sysbench e 

Stress-ng, que avaliam o desempenho de um sistema realizando uma sobrecarga intencional 

e igual em todas as rodadas. Foram utilizadas para simular uma carga de trabalho sintética, 

buscando aproximar o experimento de um ambiente real, no qual os servidores estariam em 

constante trabalho. 

No servidor Xen foi utilizado o software Vmstat, disponível nativamente em 

distribuições baseadas em Linux, para coletar dados relativos as interrupções e as trocas de 

contexto realizadas da CPU do hypervisor.  
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Foram realizadas 30 rodadas sem onde o comportamento simulado é de 6 clientes 

fazendo acesso Web a VM1, e as VM 1 e 2 hospedadas pelo hypervisor realizando uma carga 

padrão de trabalho através do Sysbench. Nas 30 rodadas com ataque o cenário se repete com 

o acréscimo de 10 computadores slaves, que disparam o ataque para a VM1. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Foi observado que durante o ataque DDoS existe um aumento expressivo no número de 

interrupções. Enquanto realiza o processamento de controle, o número médio de 

interrupções é de 25.295, porém durante ataque esse valor salta para 141.157. Também foi 

constatado um aumento da média de Trocas de contexto da CPU, de 13.500 para 95.369. 

Inicialmente o aumento é considerado normal, pois um ataque irá aumentar o número de 

processos. Porem esse o crescimento de interrupções não é linear, enquanto as interrupções 

cresceram 82,08% as trocas de contexto aumentaram 85,84% na média. Analisando mais 

cuidadosamente os dados extraídos, foi observado que durante o ataque a CPU converte 

14,23% mais interrupções em trocas de contexto da CPU do que no cenário sem ataque. Isso 

significa que o ataque DDoS produz um pico de interrupções de alta prioridade pra CPU, 

conforme visualizado na Tabela 1 que possui a taxa de conversão com e sem ataque. 

 

Tabela 1. Taxa de conversão de interrupções em trocas de contexto no Dom0 

  

Métrica (médias) Sem ataque (DoS) Com ataque (DoS) 

Interrupções 25.295 141.157 

Trocas de contexto 13.504 95.369 

Taxa de conversão 53,39% 67,63% 

 

Para uma melhor compreensão do que ocorre, ocorre, a Figura 3 representa duas 

situações, onde a linha de cor vermelho representa o crescimento esperado nas trocas de 

contexto em função das interrupções e a linha cor azul representa a relação verificada através 

do experimento de ataque DDoS. 
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Figura3. Gráfico da progressão da relação entre Interrupções e Troca de Contexto, utilizando 

a média de interrupções de CPU em função da média de troca de contexto, 2016 

 

CONCLUSÕES 

O aumento da troca de contextos durante um ataque de DDoS torna clara que são 

criados um maior número de interrupções de alta prioridade na CPU. Acarretando em um 

maior número de trocas de contexto na CPU. O cenário ainda é limitado para determinar o 

tipo de interrupção de alta prioridade gerada e a proporção do número de interrupções para 

o volume do ataque de negação de serviço. 

Pode-se inferir que a interrupção de alta prioridade seja de hardware oriunda da placa 

de rede, porém não há dados que possam garantir essa hipótese, ficando então como sugestões 

de trabalhos futuros a identificação da origem das interrupções de alta prioridade gerada em 

grande volume pelo ataque DDoS e também uma solução (verificada viabilidade) para o 

tratamento deste tipo de interrupção.  
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RESUMO: As tecnologias existentes demonstram um grande potencial quando utilizadas como 

ferramenta de ensino, ajudando a melhorar o desempenho e o aprendizado dos alunos. Com 

isso, buscou-se utilizar o que essas tecnologias possuem de melhor para criar, durante o 

projeto de pesquisa PIBITI / PRPI/IFAL / nº02/2015, um aplicativo multiplataforma que possa 

auxiliar os estudantes do ensino médio no estudo da disciplina de matemática. Para ajudar na 

criação desse aplicativo, foi feito um levantamento quantitativo dos aplicativos que já estão 

disponíveis no mercado para tal finalidade. Além disso, pesquisou-se, junto aos discentes, que 

tipo de aparelho eles possuem (smartphone ou tablet), se eles utilizam tal(is) ferramenta(s) 

para o próprio estudo e para qual disciplina e, também, procuramos saber quais tópicos eles 

apresentavam maior dificuldade em matemática. Como ferramentas para o desenvolvimento 

do aplicativo, foram utilizados o Visual Studio™ 2015 e o Xamarin. Pretendemos que o 

aplicativo desenvolvido seja uma importante ferramenta didático-pedagógica para a melhoria 

das condições de ensino-aprendizagem de matemática, onde quer que o aluno esteja e sob 

quaisquer circunstâncias. O aplicativo está disponível gratuitamente para download para 

Android e Windows (Phone / 10) sob o nome “TutoMath” para aparelhos com telas entre 4” 

e 84” de dimensão, incluindo smartphones, tablets, videogames e PC’s. 

Palavras–chave: Aplicativo, Educação, Ensino médio, Matemática, Multiplataforma. 

 

TUTOMATH: MULTIPLATFORM APPLICATION TO ASSIST IN THE STUDY OF 

MATHEMATICS 
 

ABSTRACT: Existing technologies demonstrate a great potential when used as a teaching tool, 

helping to improve the performance and student learning. Thereby, we sought to use what 

these technologies are best to create, during the project PIBITI / PRPI/IFAL / nº02/2015, a 

cross-platform application which can assist high school students in the study of the discipline 

of mathematics. For help on creation of this application was done a quantitative survey of the 

applications that are already available on the market that have this purpose. Furthermore, is 

researched with the students which kind of device they own (smartphone or tablet), if they 

use these tools with the purpose of to study and, also, we seek to know wich topics from 

mathematic they have more difficulties. As application development tools were used Visual 

Studio ™ and 2015 Xamarin. In addition to bibliographical research and field research 

previously carried out with students. The application developed aims to be an important 

didactic-pedagogical tool for the improvement of teaching and learning of mathematics, 

wherever the student is and under any circumstances. The application is available as a free 
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download for Android and Windows (Phone/10) under the name "TutoMath" for devices with 

screens between 4 "and 84", including smartphones, tablets, game consoles and PC's. 

KEYWORDS: Application, Education, High school, Mathematics, Multiplatform. 

 

INTRODUÇÃO 

Não é mais novidade que o computador é uma ferramenta mais do que indispensável em 

nosso tempo. O uso da tecnologia educacional e sua potencialidade como ferramenta de ensino 

têm-se mostrado bastante eficaz quando se busca melhorar o desempenho e o aprendizado dos 

alunos. Gonçalves (2004, p. 2), diz que “Os professores que trabalham em sala de aula devem 

refletir sobre o cenário tecnológico atual, sugerindo e pesquisando novas maneiras do uso do 

computador para as aulas de Matemática”. 

Ao se analisar a média das notas dos estudantes brasileiros na disciplina de matemática 

no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), constatou-se o decrescimento contínuo desse 

valor desde 2013. Na edição do ENEM realizada em 2014, a nota média dos estudantes na área 

de matemática foi 476,6 pontos, demonstrando uma queda de 7,3% em relação a edição anterior, 

onde os estudantes obtiveram a média de 514,1 pontos. Já na edição 2015 do Exame, observou-

se uma nova queda, porém esta queda foi mais sutil que a anterior, onde a média caiu de 514,1 

pontos para 467,9 pontos. 

Observa-se ainda o baixo desempenho dos estudantes brasileiros na prova do Programa 

Internacional de Avaliação de Alunos (Programme for International Student Assessment - 

PISA), uma rede mundial de avaliação de desempenho escolar. A cada edição do PISA, uma 

determinada área dos saberes é o enfoque da prova. Na edição PISA realizada em 2012, o 

enfoque em questão foi na área de matemática. Nesta edição, o Brasil alcançou apenas a 58ª 

colocação num ranking composto por 65 países. No mesmo ano, o INEP71 e o Ministério da 

Educação emitiram, conjuntamente, um relatório sobre o desempenho do país no referido 

exame, chegando a seguinte conclusão sobre o resultado alcançado: “O Brasil registra baixo 

índice de recursos educacionais nas escolas, e observa-se uma correlação desse índice com o 

desempenho dos estudantes em matemática” (MEC et al., p. 59). 

Com o avanço da tecnologia, o acesso à informação foi ficando cada vez mais prático. 

Entre as décadas de 1970 e 1980, os esforços de empresas como Apple, IBM e Microsoft foram 

significativos para o advento dos computadores pessoais nas residências de todo o mundo. Tal 

popularização dos computadores foi um marco importante para o salto exponencial ao acesso à 

informação, ocasionando, décadas mais tarde, o desenvolvimento dos tablets e smartphones – 
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dispositivos portáteis menores que levam o melhor da experiência dos computadores 

tradicionais para a palma da mão do usuário, em qualquer lugar que ele esteja. 

O sucesso dos smartphones foi tão grande que, segundo um levantamento realizado pela 

Fundação Getúlio Vargas (FGV), em abril de 2015 o número de smartphones conectados à 

internet no Brasil (154 milhões) ultrapassou o número de PC’s e tablets ativos (152 milhões) 

até o mesmo período. Somando a quantidade de dispositivos nesses dois nichos, constatou-se 

que a densidade de dispositivos disponíveis conectados à internet era de 1,6 aparelho para cada 

habitante. Consoante a isso, o IBGE divulgou – ainda em 2015 – a pesquisa intitulada "Acesso 

à Internet e à Televisão e Posse de Telefone Móvel Celular para Uso Pessoal", resultante dos 

dados obtidos na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (Pnad) revelando que 57,3% das 

residências brasileiras acessam a internet através de dispositivos móveis – como tablets e 

smartphones. A pesquisa divulgada pelo IBGE revelou ainda que 48% dos domicílios 

brasileiros (31,2 milhões) possuem acesso à internet. 

Com base no que foi apresentado, decidiu-se unir a praticidade que os dispositivos 

portáteis oferecem à necessidade de se melhorar o nível do ensino da matemática no país. Para 

tal, buscou-se desenvolver um aplicativo multiplataforma com tópicos de matemática do ensino 

médio e seus respectivos exercícios que funcione de forma off-line e independente. Tornando 

assim o conteúdo acessível de qualquer lugar, sob quaisquer condições e em qualquer 

dispositivo. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O desenvolvimento da pesquisa se deu em três etapas: duas responsáveis pela coleta de 

informações sobre a realidade dos alunos e do mercado de aplicativos da época e uma com o 

desenvolvimento da aplicação. 

 

Pesquisa com os alunos 

Foi realizada uma pesquisa de campo com os alunos do ensino médio com o objetivo de 

se analisar o perfil dos alunos, mensurar a interação destes com os dispositivos móveis e como 

eles utilizam tais dispositivos para o estudo. Para tal, foram entrevistados os alunos de uma 

instituição pública e de uma instituição privada. A primeira etapa da pesquisa foi realizada com 

os alunos do Instituto Federal de Alagoas – Campus Arapiraca, já a segunda, com os alunos do 

Colégio Saint-Germain, situado na cidade de Maceió/AL. 

O questionário aplicado foi dividido em quatro seções (vide figura 1), respectivamente 

intituladas: “dados do aluno”, “educacional”, “uso das tecnologias” e “opinião”. A primeira 
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seção tinha seu preenchimento facultativo e buscava coletar dados como idade e gênero dos 

alunos entrevistados. A segunda seção, voltada à área educacional, tinha como objetivo reunir 

os dados referentes a instituição sob a qual o aluno estava inserido, como turma, turno e se a 

referida instituição era pública ou privada. A seção “uso das tecnologias” buscou analisar o 

quão imersos os alunos estavam em relação aos dispositivos móveis e suas tecnologias, 

questionando se os discentes possuíam tais aparelhos, qual o sistema operacional utilizado por 

eles e se, em algum momento, utilizaram algum aplicativo para fins educacionais em seus 

dispositivos. A última seção, denominada “opinião”, buscou avaliar se os discentes utilizariam, 

de fato, um aplicativo para estudar matemática em seus dispositivos e quais conteúdos os alunos 

apresentavam maior dificuldade. Para isso, foi exibida uma lisa com os quinze principais 

tópicos de matemática do ensino médio onde os alunos assinalavam nos espaços referente aos 

conteúdos em que eles apresentavam alguma dificuldade de compreensão. Por fim, em uma 

questão discursiva, os discentes puderam discorrer um pouco sobre o que consideravam 

importante em um aplicativo do gênero, propondo sugestões e elementos que eles consideravam 

atrativos. 

 

Pesquisa nas lojas de aplicativos 

Para analisar a quantidade e a qualidade dos aplicativos disponíveis para o público 

brasileiro, foi feita uma busca dos aplicativos voltados exclusivamente ao ensino de matemática 

nas principais lojas de aplicativos disponíveis no Brasil. Optou-se por realizar as buscas nas 

lojas dos sistemas operacionais Android (Google™ Play Store), iOS (Apple™ App Store) e 

Windows Phone / 10 Mobile e Desktop) (Windows™ Store). Tais lojas foram escolhidas por 

possuírem juntas mais de 2,7 milhões de aplicativos em seu catálogo e por seus sistemas 

concentrarem 99,7% dos dispositivos móveis no país, segundo relatório publicado pela Kantar 

World Panel 

A pesquisa nas lojas é puramente textual, portanto, foram escolhidas uma série de 

palavras-chaves que resultassem no objetivo esperado: aplicativos voltados ao ensino de 

matemática. As palavras-chaves selecionadas foram “educação”, “ensino”, “equações”, 

“estudo”, “matemática” e “fórmulas”. É facilmente perceptível que se existissem aplicativos do 

gênero eles não possuiriam nomes como esses pesquisados. Entretanto, caso existissem e 

estivessem devidamente indexados, deveriam possuir ao menos uma das palavras-chaves acima 

em suas descrições, sendo assim, facilmente identificados. 
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Desenvolvimento do aplicativo multiplataforma 

O aplicativo foi planejado para ser executado em dispositivos Android e Windows (PC, 

Mobile, Xbox, HoloLens e placas Raspberry), garantindo assim o suporte a diversos 

dispositivos, sejam eles fixos ou portáteis, smartphones, tablet’s, PC’s, videogames e 

dispositivos de realidade aumentada, desde que possuam telas entre 4” e 84” e estejam dentro 

das arquiteturas suportadas. 

Para o desenvolvimento do software optou-se por utilizar o Visual Studio 2015 – suíte de 

desenvolvimento da Microsoft que permite o suporte a metodologia Agile Software 

Development – junto com o Xamarin – framework desenvolvido por uma companhia 

estadunidense homônima recém adquirida pela Microsoft que permite o desenvolvimento 

multiplataforma. A adoção do Xamarin se deu pelos mecanismos utilizados por este que 

permitem o compartilhamento de código entre diversas plataformas. Poupando, assim, tempo e 

aumentando a produtividade ao se desenvolver. 

Atualmente, existem três grandes sistemas operacionais móveis no mercado: o Android, 

da Google; o iOS, da Apple; e o Windows (Phone / 10 Mobile), da Microsoft. Desenvolver uma 

aplicação para cada um desses sistemas requer a utilização de ferramentas e linguagens distintas 

para cada plataforma. O Android roda aplicações escritas em Java, enquanto o iOS roda 

aplicações feitas em Objective-C, já os aparelhos da plataforma Windows utilizam C# sob a 

plataforma .NET Framework. O custo e o esforço necessário para se desenvolver uma aplicação 

para essas três plataformas faz com que os desenvolvedores se sintam desencorajados, optando 

por desenvolver para apenas uma das plataformas. É nesse contexto que surge o Mono: um 

projeto desenvolvido pela Xamarin (empresa) que permite a implementação da plataforma 

.NET Framework em sistemas fora do Windows – como o Linux e o OS X. Por conseguinte, 

Android e iOS também oferecem suporte ao desenvolvimento utilizando a plataforma .NET 

Framework graças ao Mono. 

O Xamarin (software) utiliza o Mono como base para a execução das aplicações feitas 

em seu ambiente de desenvolvimento. Para tal, o código da aplicação é desenvolvido utilizando 

a linguagem C# e compilado nativamente de acordo com as ferramentas de cada plataforma. 

Trata-se da tradução do resultado análise léxica do código escrito em C# para as linguagens 

específicas de cada plataforma, maximizando assim o desempenho – ao evitar que o código seja 

emulado, como acontece em outros framework’s do gênero. 

Para se aumentar ainda mais a produtividade foi utilizada a Pomodoro Technique, um 

renomado método de gerenciamento de tempo proposto por Francesco Cirillo no final dos anos 

1980, onde se utiliza um cronômetro para dividir o trabalho em períodos de 25 minutos 
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denominados 'pomodoros'. O método se baseia na ideia de que pausas frequentes podem 

aumentar a agilidade mental, e busca fornecer uma resposta eficaz a um estado provocador de 

ansiedade chamado de temporal "becoming", descrito nos trabalhos de Henri Bergson e Eugene 

Minkowski. Nesse método, o trabalho é desenvolvido com base nas etapas de planejamento, 

controle de tempo, gravação de registros e visualização do progresso. Aliar tal técnica com as 

ferramentas utilizadas foi importante para conseguir entregar o software completo no curto 

período de tempo proposto. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Com base no resultado da pesquisa realizada com os alunos através do questionário 

utilizado foi possível traçar o perfil social dos alunos. No total, foram entrevistados duzentos e 

noventa e dois alunos, onde duzentos e doze eram de escola pública e oitenta e um eram 

pertencentes à rede privada de ensino. Em ambos os casos, todos os alunos entrevistados 

estavam matriculados nas turmas de ensino médio – técnico integrado, no caso dos alunos do 

IFAL – Campus Arapiraca, como explicitado na tabela 1. 

 

Tabela 1. Distribuição dos alunos entrevistados nas turmas de ensino médio das escolas 

pesquisadas. IFAL, 2015. 

 

 Turma 

Instituição 1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano 

IFAL – Campus Arapiraca 69 57 68 18 

Colégio Saint Germain 35 46 0 0 

 

Com a pesquisa, pôde-se contabilizar como os alunos entrevistados estão inseridos no 

meio tecnológico: 94% dos alunos utilizam algum dispositivo móvel, seja tablet ou smartphone. 

Destes, 65 % dos alunos utilizam Android em seus aparelhos, 21% utilizam Windows Phone 

ou Windows 10 Mobile e 14% dos alunos utilizam dispositivos rodando o sistema operacional 

iOS, como apresentado na figura x. 
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Figura 1. À esquerda, o gráfico exibe a porcentagem dos alunos entrevistados que 

utilizam algum dispositivo móvel. Já no gráfico à direita, o sistema operacional 

utilizado pelos discentes em tais dispositivos. IFAL, 2015. 

 

A pesquisa conseguiu consolidar, ainda, quais conteúdos abordados em matemática no 

ensino médio os discentes apresentavam maior dificuldade em sua compreensão. Com isso 

chegou-se as seguintes conclusões: o conjunto de conteúdos em que os alunos apresentaram 

maior dificuldade foi função exponencial, logarítmica e modular (juntas somando 17,59%). 

Seguido de trigonometria (11,28%) e de geometria analítica (9,02%), plana (7,67%) e espacial 

(7,22%). Conforme demonstrado na figura 2. 

 

Figura 2. Número de alunos que apresentaram dificuldade nos tópicos mais 

abordados das aulas de matemática do ensino médio. IFAL, 2015. 
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A pesquisa realizada nas lojas de aplicativos brasileiras com as palavras-chaves definidas 

não encontrou nenhum aplicativo que atendesse a proposta da pesquisa: um aplicativo que 

exibisse conteúdos e exercícios de tópicos de matemática do ensino médio de forma off-line. 

Os poucos aplicativos encontrados apresentavam apenas o resumo de equações e calculadoras 

científicas. 

Por fim, com base nos resultados encontrados firmou-se uma base sólida para o 

desenvolvimento do software: uma aplicação multiplataforma que traz o desenvolvimento 

exemplificado dos principais tópicos de matemática do ensino médio com atividades, tabelas, 

gráficos e figuras tridimensionais e interativas para facilitar o entendimento do conteúdo 

proposto. Além do conteúdo em si, cada tópico possui ao final uma seção específica com 

atividades para que o discente se sinta à vontade para treinar o conteúdo aprendido. Tudo isso 

completamente off-line, tornando o conteúdo disponível sob quaisquer circunstâncias. 

 

    
Figura 3. Screenshots do aplicativo desenvolvido, exibindo, respectivamente 

e da esquerda para a direita, o menu inicial, os conteúdos de trigonometria e de 

geometria analítica. IFAL, 2015. 

 

CONCLUSÕES 

O uso das novas tecnologias como ferramentas educacionais é sempre útil para a 

sociedade. Com isso, esperamos envolver mais os alunos no processo de aprendizagem da 

matemática através da tecnologia, e com o auxílio desta, proporcionar uma nova experiência 

tanto para os discentes quanto para os docentes envolvidos na árdua trilha do conhecimento. O 

aplicativo veio para somar com os recursos existentes e visa ser mais um recurso educacional 

que trará praticidade no estudo, em qualquer que seja o lugar. Mesmo não estando disponível 

para iOS, existe a possibilidade futura de portar o aplicativo para o sistema da Apple. Além da 
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possibilidade de se criar uma nova versão com tópicos de matemática do ensino superior ou de 

outras disciplinas.  

 

REFERÊNCIAS 

 

CIRILLO, Francesco. The Pomodoro Technique. Disponível 

em:<http://caps.ucsd.edu/Downloads/txforms/koch/pomodoro_handouts/ThePomodoroTe

chnique_v1-3.pdf>. Acesso em 05 jun. 2015. 

 

GONCALVES, Jean Piton. Reflexões sobre os processos de ensino/aprendizagem de 

Matemática baseados no software educativo FORMEL. Revista Brasileira de Informática na 

Educação, São Paulo, v.12, n. 2, 2004. Disponível em: <http://www.br-

ie.org/pub/index.php/rbie/article/view/2185>. Acesso em: 05 jun. 2015. 

 

INSTITUTO Brasileiro de Geografia e Estatística. Acesso à internet e à televisão e posse de 

telefone móvel celular para uso pessoal: 2013. Rio de Janeiro: IBGE, 2013. Disponível 

em:<http://biblioteca.ibge.gov.br/index.php/biblioteca-

catalogo?view=detalhes&id=293373>. Acesso em 06 jun. 15. 

 

LIBÂNEO, José Carlos. O dualismo perverso da escola pública brasileira: escola do 

conhecimento para os ricos, escola do acolhimento social para os pobres. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1517-97022012000100002>. 

Acesso em: 06 jun. 2015. 

 

RELATÓRIO Nacional PISA 2012 – Resultados Brasileiros. Brasília: MEC et al. Disponível em: 

<http://download.inep.gov.br/acoes_internacionais/pisa/resultados/2014/relatorio_naciona

l_pisa_2012_resultados_brasileiros.pdf>. Acesso em: 05 jun. 2015. 

 



 

1940 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos         Ciências Exatas e da Terra 

RESULTADOS da 25ª Pesquisa Anual da FGV-EAESP-CIA. São Paulo: Escola de Administração de 

Empresas da Fundação Getúlio Vargas. Disponível 

em:<http://eaesp.fgvsp.br/sites/eaesp.fgvsp.br/files/pesqti-gvcia2014noticias.pdf>. Acesso 

em 04 jun. 2015. 

 

RESULTADOS da 26ª Pesquisa Anual do Uso de TI. São Paulo: Centro de 

Tecnologia de Informação Aplicada da FGV-EAESP. Disponível 

em:<http://eaesp.fgvsp.br/sites/eaesp.fgvsp.br/files/arquivos/pesti-gvcia2015ppt.pdf>. 

Acesso em 05 jun. 2015. 

  

  



 

1941 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos         Ciências Exatas e da Terra 

UBKEYS: OTIMIZAÇÃO DA SEGURANÇA E ORGANIZAÇÃO 

INSTITUCIONAL 

 

Jessyca Bruna Aguiar do Nascimento1, Patrícia Lima da Silva2, Renner da Silva Sadeck3 
 
1Discente do curso técnico integrado em informática - IFRR. e-mail: aguiarbrunajessyca@hotmail.com; 2Discente 

do curso técnico integrado em informática - IFRR. e-mail: silva.limapatricia@outlook.com; 3Professor De Análise 

e Projeto de Sistemas - IFRR. e-mail: renner@ifrr.edu.br;  

 

RESUMO: Devido às enormes estruturas e à grande quantidade de salas e laboratórios na 

maioria das instituições de ensino, fazer o controle efetivo de reservas e uso de chaves tornou-

se um desafio para os responsáveis pela administração dos prédios. Por isso, visando a 

simplificação e solução do problema, este artigo tem como objetivo apresentar a modelagem de 

um sistema de fechaduras comandadas via Bluetooth por celulares autorizados pelo 

administrador para serem implementadas no Instituto Federal de Roraima. Este, por sua vez, 

fará o controle por meio de um sistema para desktop em linguagem Java. Dessa forma, as chaves 

serão digitais e disponíveis em um aplicativo mobile desenvolvido em mesma linguagem. Hoje, 

o Bluetooth é amplamente comum em celulares e demanda baixo gasto de energia, o que reforça 

a sua acessibilidade e justifica optarmos por essa tecnologia. O projeto seguiu etapas que 

consistiu no estudo da ferramenta Bluetooth, bem como sua implementação, estudo da interação 

entre o sistema e o banco de dados com ênfase na segurança e, por fim, desenvolvimento do 

aplicativo para os usuários e da versão do administrador. 

Palavras–chave: administração, aplicativo, bluetooth, chaves digitais, sistema 

 

 

UBKEYS: SAFETY AND INSTITUTIONAL ORGANIZATION OPTIMIZATION 
 

ABSTRACT: Due to huge structures and the large number of rooms and laboratories in most 

educational institutions, to effective control of reserves and use of keys has become a challenge 

for those responsible for managing the buildings. Therefore, in order to simplify and solve the 

problem, this article aims to present the modeling of a system of locks controlled by Bluetooth 

for mobile phones authorized by the administrator to be implemented at Instituto Federal de 

Roraima. This, will cause the control by a system for desktop in the same language. Thus, the 

keys are digital and available on a mobile application developed in Java. Today, Bluetooth is 

widely common in cell phones and demands low power consumption, which reinforces its 

accessibility and justifies opt for this technology. The project will follow steps that consist in 

the study of the Bluetooth tool as well as its implementation, the interaction between the system 

and the database with emphasis on safety study and, finally, the application development for 
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users and the administrator version. 

KEYWORDS: administration, application, bluetooth, digital keys, system 

 

INTRODUÇÃO 

Criado em 1994, Bluetooth é uma tecnologia de comunicação de rede sem fio ou wireless. 

O Bluetooth consiste na maneira de conectar diversos tipos de dispositivos eletrônicos a curta 

distância e fazer transferências de arquivos de forma rápida. Segundo o Bluetooth Special 

Interest Group (SIG), “essa tecnologia foi criada como um padrão aberto para permitir a 

conectividade e colaboração entre produtos e indústrias diferentes”. 

Segundo Jim Kardach (2015), durante o processo de criação do Bluetooth houve uma 

união de tecnologias de várias empresas. Sua importância e seu impacto tendem a ser maiores 

no cotidiano das pessoas, porque o Bluetooth é um protocolo que será utilizado em diversos 

tipos de dispositivos e diretamente por usuários finais comuns (Nakamura & Geus, 2007). 

Atualmente essa tecnologia é de fácil acesso e demanda pouco gasto de energia, o que faz com 

que ela seja utilizada em diversos âmbitos. Comparando-o como o NFC (Near Field 

Communication), outra tecnologia sem fio, o Bluetooth supre melhor as necessidades do projeto 

porque o NFC não é tão acessível para todos e necessita de mais custos para seu uso e 

implementação. 

Visto que as tecnologias estão se tornando cada vez mais presente nas instituições, o tema 

apresentado neste artigo destina-se a um projeto que visa implementar fechaduras inteligentes 

via Bluetooth especificamente no Instituto Federal de Roraima, Campus Boa Vista. Devido à 

grande quantidade de salas e laboratórios muitas vezes o controle “manual” de reservas falha, 

por isso aperfeiçoar a segurança institucional e prover uma melhoria na organização dentro das 

instituições de ensino por meio de fechaduras via Bluetooth é imprescindível. 

O projeto consiste na implantação das fechaduras inteligentes, onde será desenvolvido o 

aplicativo mobile para os usuários professores para que estes possam reservar as salas e 

laboratórios de acordo com seus horários de aula, dessa forma a porta só será aberta com a 

aproximação do celular do usuário e sua autorização para abrir a porta. Para os administradores 

das reservas de salas e laboratórios será desenvolvido um aplicativo desktop para que estes 

autorizem o pedido de reservas dos professores, cancelem as reservas se necessário e tenha o 

controle do abrir e fechar da porta. 

Com isso, este projeto tem como objetivo auxiliar na segurança e organização das 

instituições de ensino, através de chaves digitais autorizadas pelos administradores. Além disso, 

o uso de fechaduras via Bluetooth contribuirá para que as aulas comecem no horário planejado 
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sem gerar constrangimento de o professor ir para o laboratório com sua turma e outra já 

encontrar-se no local. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

CAMADA FÍSICA DO PROJETO 

Para o desenvolvimento físico do projeto, utilizamos o Arduino, que consiste em uma 

plataforma de prototipagem eletrônica de hardware livre e de placa única (SOARES, 2013). 

Essa ferramenta, além de ter baixo custo, ser flexível e de fácil compreensão, permite que 

qualquer indivíduo possa desenvolver soluções simples que combinem hardware e software. 

Ele tem como base, essencialmente, a linguagem C/C++, que é utilizada neste projeto para as 

configurações lógicas da fechadura. 

 

Figura 1. Módulo Bluetooth HC-05 e placa Arduino 

Utilizamos, também, o módulo Bluetooth HC-05, para atribuir ao Arduino a possibilidade 

de fazer conexões sem fio, que emite frequências que operam na banda de 2.4 GHz. Escolhemos 

o dispositivo que se encaixa na classe 3 de funcionamento (NAKAMURA & GEUS, 2007), ou 

seja, tem baixa potência (máxima de 1mW) e alcança no máximo 1 metro de distância. Isso se 

deve à necessidade de garantir que a autenticação dos celulares autorizados seja feita apenas 

quando os dispositivos estiverem próximos, assegurando a segurança do sistema.  

 

DEFINIÇÃO DA ARQUITETURA UTILIZADA 

De forma simplificada, definimos a arquitetura do projeto de acordo com a figura abaixo. 

A abordagem proposta se baseia em uma arquitetura de software organizada em camadas 

(LARMAN, 2007). 
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Figura 2. Arquitetura do UbKeys 

 

A camada se refere à parte física, em que o Arduino utiliza como base a linguagem C++ 

para suas configurações, bem como as do módulo Bluetooth integrado a ele. A segunda camada 

representa a base de dados, que fará o intermédio entre as ações do Arduino e os comandos do 

administrador, utilizando a plataforma SQLite pois, a princípio, preferimos testar o sistema em 

android  por conta da maior incidência e o SQLite é tido como a base de dados nativa desse 

sistema. Ela terá como função armazenar logins e manter as autorizações dadas pelo 

administrador atualizadas. Já a última camada, de aplicação, engloba a apresentação do 

aplicativo para os usuários finais e utiliza, tanto na versão desktop quanto na mobile, a 

linguagem Java. O aplicativo mobile tem a função de tomar decisões para dinamizar o processo 

de reservas, abertura e fechamento de portas de maneira inteligente e a poupar a participação 

direta e frequente do administrador. 

 

PROTÓTIPO DAS APLICAÇÕES 

O “UbKeys” consiste em uma aplicação para os usuários professores se cadastrarem e 

agendarem suas aulas nos laboratórios e salas desejadas, com a autorização fornecida pelo 

administrador a sala só poderá ser aberta com o pareamento via Bluetooth do celular do 

professor e a fechadura da porta. A figura 3 mostra o protótipo com as telas principais 

desenvolvidas para a aplicação proposta dos usuários. Já a figura 4, mostra o protótipo com as 

telas principais do sistema para o administrador. 
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Figura 3. Protótipo do aplicativo UbKeys com a tela principal, autorizações concedidas e 

calendário para reserva, respectivamente. 

 

 

Figura 4. Protótipo do sistema para o administrador com as telas de requisições e autorizações 

concedidas 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Para a avaliação efetiva do projeto, fizemos testes alfa a partir de cenários criados, método 

comum na comunidade cientifica. Segundo Jackson de Toni (2003), é a forma de abordarmos 

os principais problemas teóricos envolvidos na definição de cenários futuros reais e 

elaborarmos soluções prévias. A partir disso, criamos o seguinte cenário: 

“O professor Pedro, funcionário do Instituto Federal de Roraima, já ciente do sistema 

UbKeys, baixou o aplicativo em seu celular e fez seu cadastro com sua matrícula e as outras 

informações necessárias. Após a requisição de autorização para o uso de um laboratório, 

também já previamente aceita pelo administrador, no caso, a coordenação do curso, o 

professor aproximou seu smartphone da fechadura inteligente, com a tecnologia Bluetooth 

ativada e houve o reconhecimento, promovendo a abertura da porta e permitindo que a aula 

começasse no horário planejado, bem como o fechamento ao término da aula.”  



 

1946 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos         Ciências Exatas e da Terra 

 

Figura 5. Simulação da abertura da porta por meio do pareamento autorizado 

 

Esse é o comportamento esperado se o usuário estiver cadastrado e autorizado. Entretanto, 

se ele tentar o pareamento e não possuir a autorização necessária, o sistema inteligente da 

fechadura rejeitará o pedido de abertura. 

Além disso, criamos um cenário-problema: 

“O professor Pedro reservou uma sala e possui a autorização de uso, porém está 

atrasado e não possui conexão com a internet no momento para cancelar ou avisar sobre o 

imprevisto. Dessa forma, após 15 minutos de tolerância, de acordo com as normas da 

instituição, o aplicativo automaticamente cancela a autorização concedida ao professor e 

disponibiliza a reserva para outros. Assim, o UbKeys resolve o problema de forma eficiente e 

dinamiza o processo sem muita interação e transtornos para o administrador.” 

Vale ressaltar que, a fim de evitar problemas com falta de energia entre outros entraves 

técnicos e físicos, implantamos o projeto de modo a não restringir a abertura da fechadura ao 

sistema UbKeys. Ou seja, o dispositivo Foi integrado à porta sem se desfazer da abertura 

manual, possibilitando ainda o uso de chaves físicas. 

 

CONCLUSÕES 

Com as instituições de ensino se tornando cada vez mais tecnológicas, esse projeto visou 

suprir as necessidades de organizar o controle de salas e otimizar a segurança dos laboratórios 

e salas de aula de maneira tecnológica. 

Os resultados obtidos através de análises e pesquisas junto com a coordenação do curso 

Técnico em Informática do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Roraima 
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mostraram a eficiência da implementação de fechaduras inteligentes via Bluetooth, 

contribuindo para a melhora institucional. 

Ao final desse projeto, espera-se ter, um sistema de baixo custo que ofereça uma 

contribuição positiva para a instituição. Para isso, contaremos com a ajuda do Instituto Federal 

de Roraima para o total desenvolvimento desse projeto. O projeto está focado primeiramente 

no desenvolvimento do protótipo de comunicação entre usuário e administrador. 

Com o projeto em andamento as conclusões ainda são preliminares, mas com os bons 

resultados já obtidos pretende-se dar continuidade ao que está sendo desenvolvido e 

implementar as UbKeys fechaduras inteligentes via Bluetooth. 
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RESUMO: A evolução dos dispositivos móveis alterou o cotidiano das pessoas, fazendo com 

que o acesso às informações seja feito de forma rápida, on-line e a todo instante. Pensando 

nisso, o presente artigo teve como objetivo avaliar a melhor forma de comunicação entre 

dispositivos móveis, com foco exclusivo em aparelhos Android, e um sistema remoto. Além 

da avaliação na performance da transmissão das informações, como velocidade e latência, 

também foi analisado qual tecnologia de comunicação proporcionou um menor consumo de 

bateria – uma das principais preocupações quando o assunto é desenvolvimento para 

dispositivos móveis.  Para a comunicação e comparação dos resultados obtidos analisaram-se 

três formas de comunicação: Socket, WebServices e WebSocket. 

Palavras-chave: móveis, socket, webservices, websocket 

 

A COMPARATIVE BETWEEN COMMUNICATION METHODS IN EMBEDDED 

SYSTEMS 

 
ABSTRACT: The evolution of mobile devices has changed the daily lives of people, allowing for 

a faster access to information, online and all the time. Thinking about this, this article aims to 

evaluate what is the best communication method between mobile devices, focusing 

exclusively on Android devices and a remote system. Besides assessing the performance of 

information transmission speed, it is also evaluated what technology has a lower battery 

consumption – one of the main concerns when the subject is the development for mobile 

devices. For communication and results comparison, three techniques are analyzed: Socket, 

WebService and WebSocket. 

KEYWORDS: mobile, socket, webservices, websocket 

 

INTRODUÇÃO 

Com o crescimento de requisições realizadas por dispositivos móveis e da facilidade em 

se manter conectado 24 horas, fato que se deve à evolução das redes que ficaram mais 

rápidas, mais acessíveis e mais baratas, faz-se necessário formas de comunicação eficientes 

para maior proveito dos sistemas de aparelhos móveis.  
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O Brasil tem 57,8 milhões de usuários de smartphone, o que equivale a 48,3% daqueles 

que acessam a internet no país. Em 2015, esse número era de 49,1 milhões e deve subir para 

65,8 milhões em 2017 [1], como mostra a Figura 1. 

 

 

Figura 1. Porcentagem de usuários de internet que 

possuem smartphones no Brasil. IFS, 2016. 

Fonte: Adaptado de (AIRES, 2009). [1] 

 

Quando o assunto é dispositivos móveis, o sistema operacional presente nos aparelhos 

se torna assunto natural e indispensável para o estudo. Segundo estudo realizado pela Gartner 

[2] no primeiro trimestre de 2016, aproximadamente 349,26 milhões de smartphones foram 

vendidos no mundo. Deste total, mais de 293 milhões pertencem ao sistema do Google. Veja 

a Figura 2. 

 

 

Figura 2. Vendas Mundiais de Smartphones no primeiro trimestre de 2015 e 2016. IFS, 2016. 

Fonte: Página web do Gartner.[2] 

 

O smartphone tornou-se uma ferramenta indispensável para as pessoas e seu uso é feito 

principalmente como meio de comunicação. A visão de interatividade dos smartphones entre 
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os usuários e suas aplicações mudou com o decorrer dos anos. Das ligações e trocas de 

mensagens com caracteres limitados, que são realizadas através de sinais para a ERB (Estação 

Rádio Base) mais próxima, para a junção com a comunicação por meio de sistemas conectados 

à internet utilizando arquitetura cliente-servidor, que só seriam possíveis por um computador 

desktop ou notebook.   

Diante desse cenário este artigo objetivou demonstrar qual a tecnologia de 

comunicação que mantém um melhor desempenho para aplicações móveis, enfatizando o 

consumo de bateria, latência média e o tempo médio gasto na realização de uma determinada 

quantidade de requisições. 

 

TECNOLOGIAS AVALIADAS 

Nas próximas seções foram abordados alguns conceitos das principais formas de 

comunicação para sistemas web. 

Socket 

 Socket é uma das tecnologias de comunicação utilizada para manter a 

interoperabilidade de aplicações. Ele se encontra entre a camada de transporte e aplicação 

do Modelo TCP/IP. 

Após receber uma requisição na porta padrão do servidor, o Socket tem por objetivo 

procurar por outra porta que esteja disponível para que assim, o servidor gere um novo socket 

na porta escolhida e na sequência transfira essa comunicação para ela, criando um canal de 

comunicação entre os dois e permitindo que a porta padrão fique livre a fim de “escutar” 

novas solicitações de clientes. Na Figura 3 é ilustrado como esse processo funciona. 

 

 

Figura 3. Comunicação cliente servidor por sockets. 

IFS, 2016. 

Fonte: Adaptado de (FARTO, 2011). [3] 
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Webservices 

Integra sistemas, que podem estar localizados em plataformas diferentes, utilizando 

protocolos como o HTTP, FTP e SMTP. As chamadas aos métodos podem ser de dois tipos: 

síncronas ou assíncronas. Na primeira, o cliente faz uma chamada e aguarda o resultado. 

Enquanto na segunda, o cliente solicita uma chamada e continua executando suas atividades 

normalmente. Em ambos os casos o webservices informa ao cliente quando a atividade for 

finalizada. 

O WebService pode ser do tipo SOAP, que define a comunicação entre os diferentes 

processos através de dados XML, e do tipo REST, que se baseia no uso de padrões HTTP, JSON 

e XML para a transmissão dos dados. A Figura 4 ilustra uma comunicação utilizando 

Webservice. Para este estudo, será utilizado o REST. 

 

 

Figura 4. Comunicação Web Service. IFS, 2016. 

Fonte: Adaptado de (PAULON, 2004).[4] 

 

 

Websocket 

O protocolo Websocket foi criado para fornecer uma solução eficaz e padronizada 

utilizando uma comunicação full-duplex entre um cliente e um servidor web, substituindo 

soluções que são amplamente utilizadas atualmente [5]. 

Segundo Hickson (2014) [6], citado por Freitas Junior et al (2015) [7], “o WebSocket 

segue um modelo de programação assíncrona, pois enquanto uma conexão WebSocket está 

aberta, o aplicativo simplesmente escuta eventos. Seu cliente não precisa sondar ativamente 

o servidor para obter mais informações”.  

Utilizando uma única conexão TCP o Websocket recebe e envia dados simultaneamente 

(full-duplex) por meio de uma API própria, API Websocket.  

Cada conexão WebSocket começa com uma requisição HTTP, muito semelhante com 

qualquer outra desse tipo, exceto pelo fato de incluir um cabeçalho especial, o “Upgrade : 
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websocket”. Esse cabeçalho indica que o cliente gostaria de atualizar a conexão para outro 

protocolo, neste caso, o WebSocket. Nessa requisição também será enviado um Sec-

Websocket-Key que contém a chave de conexão. Caso o servidor suporte conexões do tipo 

websocket, ele responderá a requisição enviando um Sec-Websocket-Accept contendo uma 

chave derivada da chave do cliente. Ao receber a confirmação de conexão do servidor, o 

cliente verifica se a chave é realmente a que ele aguarda, se for é estabelecido o handshake 

como mostra a Figura 5. 

 

 

Figura 5: Modelo de estabelecimento de conexão Websocket. IFS, 2016. 

Fonte: Adaptado de (FENG-YAN et al, 2012). [8] 

 

Entre algumas vantagens da utilização do Websocket pode-se citar a melhoria de 

desempenho, especialmente a baixa latência, menos tráfego de rede, menor consumo de 

largura de banda e menos uso da CPU, tanto no servidor quanto no cliente [5]. 

 

PROCESSOS DE AVALIAÇÃO 

Para essa análise, a metodologia GQM foi adotada como meio de definição das métricas 

onde permite que as informações sejam utilizadas para acompanhamento de alcances 

traçados para o software. Diante das fases propostas pela metodologia, na de planejamento 

será analisado as tecnologias de comunicação que terão impacto na fase de definição para 

responder as questões quanto à eficiência de cada uma delas. Após a coleta dos dados, na 

seção V, é feita a interpretação dos resultados obtidos.  

Essa análise teve como público alvo desenvolvedores de softwares embarcados que 

buscam a tecnologia de comunicação que oferta um melhor desempenho quanto à velocidade 

e o consumo da bateria diante dos testes propostos e descritos nas próximas seções. 
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Ambiente de teste 

Para a aplicação cliente foram desenvolvidos três aplicativos, de acordo com cada 

tecnologia de comunicação, na plataforma Android. Na realização dos testes, no ambiente 

cliente, utilizou-se um Smartphone que realizou as requisições para o servidor.  Ele também 

foi utilizado para medir o consumo da bateria em um tempo pré-determinado. Os detalhes de 

configuração dos aparelhos utilizados para os testes podem ser vistos na Tabela 1. 

 

Tabela 6.  Especificação dos equipamentos utilizados na realização dos testes. IFS, 2016. 

 --------------- Componentes do Ambiente de Testes --------------- 

Equipamento Função Características 

Smartphone Cliente 

Processador 1.2 GHz QuadCore, 

 Memória RAM de 1 GB, 

Plataforma Android 6.0. 

Notebook Servidor 

Processador 2.2 GHz Core I3, 

Memória RAM de 5 GB, 

Sistema Operacional Ubuntu 14.04 Lte. 

Roteador Ponto de Acesso Wireless 802.11g, 2.4 GHz. 

 

Nos testes foram feitas 100.000 (Cem mil) requisições sequenciais para cada tecnologia 

de comunicação que enviaram como mensagem o tempo atual (Timestamp) da requisição. 

A fim de tornar justo o cenário de teste do componente cliente para o Socket, 

Webservices e Websocket, igualou-se a forma de envio das mensagens, pois como já foi 

descrito, o Websocket é completamente assíncrono e essa característica comprometia a 

consistência dos dados coletados, por isso foi necessário forçar que a aplicação só efetuasse 

a requisição seguinte quando a resposta da anterior chegasse, tornando-o síncrono como os 

demais métodos. A partir desse cenário, obteve-se a latência de cada requisição realizada. 

Feito isso, cada aplicação gerou um arquivo .csv, onde registrou-se a latência de cada 

requisição e o tempo total gasto para realizar as 100.000 requisições de cada uma das 

tecnologias de comunicação utilizadas na análise. 

No ambiente servidor, cujas configurações foram mencionadas na Tabela 1, a aplicação 

foi desenvolvida na plataforma Java da Oracle na versão 1.8 e executada pelo servidor 

Glassfish. Os testes de consumo de bateria foram realizados no mesmo ambiente de teste já 

citado. Na próxima seção foi feita a análise dos resultados obtidos nos testes. 
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ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Para o processo de avaliação, foram realizados testes com os três métodos de 

comunicação. Durante os testes foi colhido o tempo gasto para efetuar as 100.000 (Cem mil) 

requisições, em minutos (min.), a latência média das requisições, em milissegundos (ms), e o 

consumo de bateria durante as requisições, em miliampere-hora (mAh). 

 

Tempo gasto para realizar as requisições  

Concluiu-se, em relação ao tempo para realizar as 100.000 (Cem mil) requisições, que o 

Webservices obteve o pior desempenho, levando um pouco mais de 35 minutos para realizar 

todas as requisições, seguido de perto pelo socket, que gastou aproximadamente 28 minutos, 

e com um desempenho bem superior destacou-se o Websocket com duração menor que 10 

minutos. A Figura 6 demonstra esses dados. 

 

 

Figura 6. Tempo gasto, por cada método de comunicação, para realizar 100.000 

(Cem mil) requisições. IFS, 2016. 

 

Latência média das requisições  

Com relação à latência média das requisições feitas por método de comunicação, o 

Websocket obteve o melhor desempenho entre os analisados com uma média menor que 6 

milissegundos, seguido pelo Socket que obteve uma média aproximada de 10 milissegundos. 

Já o Webservices alcançou uma média de aproximadamente 21 milissegundos, bem superior 

que a dos demais. A Figura 7 demonstra os resultados obtidos. 
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Figura 7. Latência média das requisições realizadas por cada tecnologia de 

comunicação. IFS, 2016. 

 

 

Consumo de bateria  

Nos testes de consumo de bateria o Webservices teve o maior consumo registrado, 21 

miliamperes-hora, o Socket consumiu 6 miliamperes-hora e o Websocket  apresentou o 

menor consumo de bateria, apenas 3 miliamperes-hora. A Figura 8 mostra os resultados. 

 

 
Figura 8: Consumo de bateria, de cada método de comunicação, ao realizar 

100.000 (Cem mil) requisições. IFS, 2016. 

 

CONCLUSÕES  

Neste trabalho buscou-se fazer um comparativo entre os três métodos de comunicação: 

WebService, Sockets e Websocket. Observou-se o comportamento de cada método com 

relação ao tempo necessário para realizar um determinado número de requisições, a latência 

média das requisições e o consumo da bateria do dispositivo durante a realização das 
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requisições. Não se discutiu qual o melhor método entre os testados, pois não foi o objetivo, 

apenas procurou mostrar o desempenho de cada um dentro do cenário de testes escolhido. 

Inferiu-se, por meio dos testes, que o Websocket possui um desempenho muito superior em 

todas as variáveis estudadas, seguido do Socket e posteriormente do WebService. 

Como trabalhos futuros relacionados a este, pode-se fazer um comparativo entre os 

métodos analisando a utilização do processador e o consumo de memória. 
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RESUMO: Este trabalho tem como objetivo apresentar um estudo comparativo de ferramentas 

open source baseadas em Behavior Driven Development (BDD) para automação de testes. 

BDD, ou Desenvolvimento Guiado por Comportamento, é uma técnica de desenvolvimento 

Ágil que propõe facilitar a colaboração entre pessoas técnicas e não-técnicas em um projeto de 

software. Nesse contexto, foram estabelecidos parâmetros comparativos das ferramentas 

apresentadas e estas foram utilizadas em um estudo de caso em um software de grande porte 

armazenado no Portal de Software Público Brasileiro (SPB). Baseado no estudo de caso 

apresentado, conclui-se que o esforço para a criação dos testes automatizados pode ser reduzido 

consideravelmente uma vez que ao utilizar uma das ferramentas propostas, as estórias do 

usuário podem ser escritas em uma meta linguagem, próxima da linguagem natural, e estas 

serão utilizadas tanto para documentar/especificar o sistema, quanto para a execução dos testes. 

Palavras–chave: automação de testes, desenvolvimento guiado por comportamento, 

engenharia de software, testes de software 

 

A COMPARATIVE STUDY OF TESTING TOOLS BASED ON BDD 
 

ABSTRACT: This work aims to present a comparative study of open source tools based on 

Behavior Driven Development (BDD) for test automation. BDD or  Behavior Driven 

Development, is an Agile development technique that proposes to facilitate collaboration 

between technical people and non-technical in a software project. In this context, It were 

established comparative parameters of the presented tools and these were used in a case 

study on a large software stored in the Brazilian Public Software Portal (SPB). Based on the 

presented case study, It is concluded that the effort for the creation of automated testing can 

be reduced considerably since the use of the proposed tools, user stories to be written in a 

metalanguage, like to natural language, and these will be used both to document / specify the 

system, and for run the tests. 

KEYWORDS: test automation, behavior driven development, software engineering, software 

testing 
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INTRODUÇÃO 

Testes de software é uma tarefa central, porém cara, no processo de desenvolvimento de 

software. Gama sugere que as tarefas de teste chegam a até 50% do custo total de 

desenvolvimento do software. Com o objetivo de automatizar as atividades de testes, várias 

ferramentas têm sido utilizadas para assistir o processo de testes, desde a geração dos testes até 

a sua execução (GAMA, 2016). De acordo com Veloso, as ferramentas de geração de testes 

geralmente especificam os casos de teste gerados em uma linguagem não natural (comumente 

uma linguagem formal de programação). Entretanto, essa linguagem pode ser não trivial para 

os engenheiros que executarão manualmente os casos de testes. De acordo com o fato 

apresentado, seria de grande ajuda uma ferramenta que mapeasse os casos de testes gerados em 

uma linguagem próxima da linguagem natural (VELOSO, 2010). 

Este artigo tem como objetivo apresentar ferramentas que podem ser utilizadas para 

escrever estórias de usuário em linguagem natural estruturada, de acordo com as estórias 

escritas serão implementados testes de validação, com o intuito de ajudar os stakeholders a 

executarem testes. As ferramentas serão avaliadas e executadas em um ambiente de 

desenvolvimento real, nesse contexto, foram escolhidas ferramentas open source executadas 

em um sistema de grande porte armazenado no Portal de Software Público Brasileiro (SPB). 

Foram escolhidas as ferramentas de construção de cenário de testes que utilizam 

linguagem natural estruturada, as ferramentas são: Pyccuracy, FitNesse, Cucumber. Em 

seguida, foi definido o cenário para aplicação do estudo que é o software GGAS, por ser um 

software importante e disponível no SPB, por ter o código fonte disponível em formato open 

source e por refletir um cenário real de desenvolvimento. O GGAS é um software livre e 

público, desenvolvido para apoiar a gestão comercial das empresas de distribuição de gás 

natural.  A solução realiza o gerenciamento e automatização dos processos comerciais das 

companhias de gás, trazendo mais agilidade, transparência e segurança à gestão. (PROCENGE, 

2015) 

Meireles descreve que o SPB é um ambiente de compartilhamento do Software Público 

Brasileiro, que é um tipo específico de software que adota um modelo de licença livre para o 

código-fonte. A proposta do portal, ao fornecer um espaço de compartilhamento de soluções, 

resulta em uma gestão de recursos e gastos de informática mais racionalizada, ampliação de 

parcerias e reforço da política de software livre no setor público brasileiro. (MEIRELES, 2010) 
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Assim como Veloso descreve em seu artigo, as métricas de avaliação que foram utilizadas como 

base surgiu do processo de SQFD que está mais detalhado em seu próprio trabalho (VELOSO, 

2010). Este artigo tem como objetivo apresentar as principais ferramentas que têm como base 

o BDD e avaliá-las em um estudo de caso. Os fundamentos de análise que surgiram do processo 

de SQFD que está descrito e com detalhes no trabalho de Veloso. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 Dan North descreveu em seu artigo que Linguagem natural (língua humana, língua 

idiomática, ou somente língua ou idioma) é qualquer linguagem desenvolvida 

naturalmente pelo ser humano, de forma não premeditada, como resultado da facilidade 

inata para a linguagem possuída pelo intelecto humano. Vários exemplos podem ser dados 

como as línguas faladas e as línguas de sinais. A linguagem natural é normalmente 

utilizada para a comunicação. As línguas naturais são diferentes das línguas construídas e 

das línguas formais, tais como a linguística computacional, a língua escrita, a linguagem 

animal e as linguagens usadas no estudo formal da lógica, especialmente da lógica 

matemática (NORTH, 2012). 

 Ferramentas que tratam os cenários de teste com linguagem natural baseiam-se na 

abordagem do Behavior Driver Development (Desenvolvimento Guiado por 

Comportamento). De acordo com Dan North, BDD é uma técnica de desenvolvimento ágil 

que encoraja a colaboração entre os desenvolvedores, setores de qualidade e pessoas não 

técnicas ou de pessoas de negócios em um projeto de software. O foco do BDD são 

linguagens de interações usadas no processo de desenvolvimento de software, onde os 

desenvolvedores utilizam linguagem nativa em combinação com a linguagem ubíqua que 

lhe permite concentrar no desenvolvimento do projeto, e não perder o foco com detalhes 

técnicos (NORTH, 2010).  

 A sintaxe da linguagem Gherkin, por exemplo, cobre as especificações do BDD, 

ao qual ela é utilizada por usuários técnicos e não técnicos para descrever as 

funcionalidades. Uma funcionalidade é iniciada por uma palavra chave ao qual deve 

possuir uma estrutura lógica, podendo ser escrita em até 30 idiomas e utilizando o “#” no 

início da linha para comentários e a sua estrutura é formada por títulos e descrições no 

início do documento “Funcionalidade”, “Contexto”, “Cenário”, seguidos de passos 

“Dados”, “Quando”, “Então”, “E”, “Mas” (CUCUMBER, 2015). 
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a) FERRAMENTAS 

 Pyccuracy é um Ferramenta open source de desenvolvimento de testes baseado em 

BDD (Behavior Driver Development), ou desenvolvimento guiado por comportamentos, 

que visa tornar mais fácil a escrita de testes de aceitação automatizados. Foi escolhida por 

já ser utilizada comercialmente na Yahoo! Brasil. Atualmente suporta múltiplos idiomas, 

pois é baseada na estrutura original da linguagem Gherkin, sendo esta uma das maiores 

metas do Pyccuracy desde o primeiro lançamento, atualmente suporta apenas Inglês e 

Português. Segundo Laís e a própria comunidade do Pycuraccy a ferramenta segue uma 

estrutura lógica de uma estória de usuário, onde possui um título, uma narrativa e critérios 

de aceitação (BERLARTTO, 2015). 

 FitNesse é uma ferramenta open source, baseado em um conjunto de páginas 

interligadas, e cada uma delas pode ser visitada e editada por qualquer pessoa. Você pode 

editar esta página, clicando no separador no início da página (ou no link no fim da página, 

dependendo do template que estiver usando), mais conhecida como Wiki, nessas páginas 

criadas são criados casos de testes em Linguagem Natural em que as especificações podem 

ser executadas estaticamente contra a aplicação. Têm várias vantagens sobre o teste 

funcional tradicional. Estas vantagens são boas tanto para o gerenciamento de requisitos e 

para verificação de recursos. Somente os testes de aceitação automatizados (tais como o 

previsto pelo FitNesse) permite medir uma meta de testes a ser coberto, que é uma métrica 

importante para medir o progresso de projetos de software (MARTIN, 2016). 

 Cucumber é uma ferramenta open source conhecida popularmente no mercado, 

utiliza a sintaxe Gherkin ele tem a função de unir estórias de usuário e casos de testes em 

um único documento totalmente estruturado e coeso. Como a estória de usuário é usada 

para testes, temos uma consequência ótima por isso, os documentos e especificações 

estarão sempre atualizados com o projeto. (CUCUMBER, 2016). 

 

b) CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Este trabalho utilizará como critérios de avaliação das ferramentas o proposto por 

Veloso, que usou em seu trabalho critérios de avaliação com base no SQFD (Software Quality 

Function Development). Ele propôs o seu método de avaliação para avaliações futuras de 

ferramentas de testes onde tem como objetivo melhorar o desenvolvimento de software 

aplicando técnicas de melhoria de qualidade, focado nas especificações de requisitos. 

(VELOSO, 2009). 
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c) ANÁLISE DAS FERRAMENTAS 

As cores usadas na tabela a seguir, referenciam a logomarca das ferramentas FitNesse e 

Cucumber, e são usadas para destacar melhor cada pontuação. 

Tabela 1. Quadro comparativo entre as ferramentas de testes de desempenho Pyccuracy, 

FitNesse e Cucumber. IFPE, 2016. 

Grupos 
Aspectos 

Técnicos 
Pesos 

Pyccuracy FitNesse Cucumber 

   Pontuação Atendido Pontuação Atendido Pontuação Atendido 

Gerador 

Manual de 

Testes 

Mecanismo de 

captura de 

reprodução 

0,92 0,5 

 

      4 

 

1 

5,39 

0,5 

6,35 

Gerador de 

teste com o 

apoio da 

especificação 

0,78 1 1 1 

Uso de 

Linguagem de 

alto nível 

1,17 1 1 1 

Acesso as 

funções do SO 
2,52 1 0,5 1 

Acesso ao 

mecanismo de 

persistência 

2,52 0,5 0,5 0,5 

Avaliador 

de Testes 

Avaliador de 

Cobertura 
1,47 0,5 

0,91 

1 

1,65 

1 

1,82 Analisador de 

qualidade de 

testes baseado 

em mutação 

0,35 0,5 0,5 1 

Gerador de 

Relatórios 

Gerar relatório 

com formato 

definido pelo 

usuário 

1,58 1 

3,16 

1 

3,51 

1 

4,57 

Gerador de 

gráficos com 

fonte de dados 

e formato 

definido pelo 

usuário 

1,06 0 0 1 

Acesso a 

qualquer 

informação de 

teste existente 

1,58 1 1 1 
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no modelo de 

testes 

Uso de 

hiperlinks e 

agrupadores 

no relatório 

0,35 0 1 1 

Arquitetura 

da 

Ferramenta 

Uso de 

softwares 

Livres 

0,47 1 

3 

1 

2,12 

1 

2,56 

Uso de 

tecnologia web 
1,12 1 1 1 

Seguir um guia 

de estilo 
0,53 1 1 1 

Utilizar 

terminologia 

adequada ao 

contexto 

0,88 1 0 0,5 

Auxilio da 

Ferramenta 

Help on-line 0,7 1 

2,1 

0 

1,93 

1 

2,63 

Manual de 

usuário 
0,7 1 1 1 

Sítio de apoio 

com exemplos 

de uso 

0,7 1 1 1 

Curso de 

formação 
0,53 0 0 1 

Executor 

de testes 

Gerenciador de 

grids para 

execução 

distribuída de 

testes 

0,76 0 

11,435 

0 

10,455 

1 

13,645 

Executor de 

teste com 

possibilidade 

de pausa e 

retomada da 

execução 

1,76 0,5 1 1 

Agrupador e 

escalonador de 

testes 

1,25 1 1 1 

Gerador de log 

de execução de 

testes 

1,64 1 1 1 

Simulador de 

interfaces de 

hardware e 

software 

1,06 1 0 1 
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Integração 

com uma 

linguagem de 

script para 

configuração 

do ambiente 

de teste 

0,35 1 1 1 

Comparador 

de arquivos 

ignorando 

padrões 

configuráveis 

1,23 1 1 1 

Povoador de 

dados 
2,11 0,5 0,5 0,5 

Gerenciador de 

transações 
3,17 1 1 1 

Analisador de 

falhas 
0,57 0 0 1 

Cadastramento 

automático de 

falhas 

0,8 1 0 1 

  
Satisfação do 

Cliente 
24,605  25,145  25,575 

 

d) ESTUDO DE CASO 

A análise das ferramentas foi realizada em um cenário real de desenvolvimento no 

software GGAS. Dentre as ferramentas analisadas, foi escolhida para o estudo de caso a 

ferramenta que obteve melhores resultados nos critérios apresentados na Tabela 1, que foi a 

ferramenta Cucumber. 

 Para instalar o Cucumber você pode seguir o guia prático, escrito por Hugo Baraúna no 

livro Cucumber e RSPec72. Após a instalação e configuração da ferramenta, foi criada a estória 

de usuário ‘manterZeis.feature’, que na prática deveria ser escrita por um usuário/cliente, 

através do Requisito Funcional 55: Manter Zeis.  

O sistema deve disponibilizar a tela no Menu de Zeis (Zonas Especiais de Interesse 

Social), com opções de Pesquisar, Incluir, Alterar e Excluir. O registro deve possuir dois 

                                                           

72  Disponível em: BARAÚNA, Hugo. Cucumber e RSpec. 2013. 
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campos, que são respectivamente Descrição e Descrição Abreviada. O campo Descrição deverá 

ser obrigatório. Escolhido o requisito acima, foi escrita a estória de usuário: 

 

Figura 1. Estória de usuário escrita para o uso do Cucumber. IFPE, 2016. 

Com a ferramenta Cucumber, depois de ter escrito a estória de usuário, o desenvolvedor 

pode utilizá-la para escrever códigos de testes em diferentes linguagens de programação. Cada 

linha da estória de usuário é representada como um método ou função na escrita do teste 

unitário. Cada funcionalidade pode ser escrita por um usuário, então essa estória de usuário 

escrita, poderá ser utilizada como caso de teste para um teste de validação automatizado. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O uso das ferramentas apresentadas poderá incentivar o cliente/usuário à escrever 

estórias de usuários para que possam validar determinadas funcionalidades do software, 

fazendo com que o próprio cenário que ele criou possa ser usado pelos desenvolvedores para 

fins de testes. Este trabalho teve como resultado a análise das ferramentas a partir do SQFD, 

apresentada na Tabela 1, e utilizou ferramentas de teste em um importante software do SPB.  
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A aferição precisa a respeito do ganho de produtividade ao utilizar essas ferramentas 

será realizada em trabalhos futuros, pois o escopo deste trabalho limitou-se à análise das 

ferramentas e a utilização destas em um estudo de caso em um software do SPB. 

 

CONCLUSÕES 

Através do estudo realizado conclui-se que, através do uso dessas ferramentas, o esforço 

relativo a construção de testes durante o processo de desenvolvimento pode ser reduzido, pois 

as estórias de usuários escritas serão usadas como cenários de testes e estas poderão ser 

incluídas como parte da documentação do software. O uso das ferramentas apresentadas, 

utilizadas em um processo de desenvolvimento de software real, sendo aplicadas desde o início, 

pode fazer com que a equipe de negócios seja mais facilmente integrada a equipe de 

desenvolvimento através da diminuição de jargões técnicos na escrita da estória de usuário. 
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RESUMO: Nesse trabalho foi desenvolvido o estudo da luz abordando aspectos históricos no 

surgimento e desenvolvimento da Física, até nossas concepções atuais; apresentando a natureza 

da luz e sua propagação em meios refringentes e alguns aspectos da óptica geométrica, foi 

confeccionada uma anti-luneta polarizadora que foi aplicada em sala de aula, simulando a 

redução da intensidade da luz com o inverso da distância ao quadrado, usando lentes e lâminas 

polarizadoras sobrepostas em tubo de PVC, e também traçar uma visão que teria um observador 

ao ver o sol em outros pontos do universo. Com isso, os alunos compreenderão a Física presente 

no mundo atual e em vários equipamentos e procedimentos tecnológicos. Essa anti-luneta 

polarizadora será utilizada pelo professor em sala de aula, reforçando a aprendizagem dos 

alunos e a compreensão da física envolvida no fenômeno, que é vivenciado por eles no seu 

cotidiano. Este trabalho apresenta uma proposta de reprodução da anti-luneta polarizadora em 

sala de aula com materiais simples o que pode ser uma alternativa para o enriquecimento da 

aula e um facilitador para o estudo da luz. 

Palavras–chave: ensino médio, atividades experimentais, sala de aula, lentes 

 

A LIGHT STUDY: BUILDING LOW COST OF MATERIALS AN ANTI-LUNETAP 

POLARIZING AND THE SOLAR SYSTEM 

 
ABSTRACT: In this work was the study of light addressing historical aspects in the emergence 

and development of physics, to our current conceptions; presenting the nature of light and its 

propagation in refractile means and some aspects of geometrical optics. It was made a 

polarizing anti-spyglass that was applied in the classroom, simulating the reduction of light 

intensity with the inverse distance squared using lenses and polarizing plates overlapping PVC 

pipe, and also map out a vision that would have an observer to see the sun elsewhere in the 

universe. With this, students will understand this physics in today's world and in various 

technological equipment and procedures. This anti-polarizing telescope will be used by the 

teacher in the classroom, enhancing students' learning and understanding of the physics 

involved in the phenomenon that is experienced by them in their daily lives. This paper 

presents a proposal for reproduction of anti-spyglass polarizing classroom with simple 

materials which can be an alternative to the enrichment class and a facilitator for the study of 

light. 

KEYWORDS: high school, experimental activities, classroom, lenses 

 

INTRODUÇÃO 

O Ensino de Física no ensino médio ainda se caracteriza pelo excesso de atenção dada às 

aulas expositivas, por exercícios repetitivos, cuja abordagem privilegia o uso de fórmulas 
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matemáticas em detrimento da compreensão de aspectos relacionados aos fenômenos 

envolvidos. Como professora do Ensino Médio observo o baixo rendimento dos alunos nessa 

disciplina e por causa disso, dentro do projeto para desenvolver um produto no Mestrado 

Nacional Profissional em Ensino de Física, houve uma grande vontade de desenvolver um 

experimento envolvendo a luz e o Sistema Solar, que explora conceitos específicos dentro de 

cada área, a fim de interligá-los com  a formação de imagens e,  a intensidade da luz quando 

vista de diferentes pontos no Sistema Solar. Com isso, trabalhou-se os seguintes conceitos 

específicos: Os princípios da Óptica Geométrica, decomposição das cores, velocidade da luz, 

formação das sombras, refração, reflexão da luz e o Sistema Solar . 

Ao observar os livros didáticos quando abordam o sistema solar, nota-se que sempre 

trazem uma figura simbolizando o Sol e os planetas fora de escala e quase sempre o Sol e os 

planetas com o mesmo diâmetro e a mesma distância uns dos outros. Também mostram os 

planetas alinhados e sem ideia de movimento e, se tem, permite que os alunos imaginem que 

um planeta gira sempre um ao lado do outro. 

Por isso, com a participação dos alunos, foi realizada uma atividade dinâmica 

representando o sistema solar.   

 

ATIVIDADE EXPERIMENTAL  

As atividades experimentais podem ser realizadas com material de fácil acesso e de 

baixo custo e dentro da sala de aula, sem a necessidade de implantação de um local específico 

com material sofisticado. Para desenvolver essa atividade foi necessário:   

1.  Conhecer as distâncias médias dos planetas ao Sol. 

2. Demonstrar como ocorrem os movimentos dos planetas ao redor do Sol. 

3. Dividir a turma em 9 grupos e cada grupo responsável pela confecção de um 

planeta e do sol, usando uma escala para o tamanho dos planetas. 

4. Para que as distâncias ficassem próximas da realidade, adotou-se uma escala 

reduzida em cm, então para 10 milhões de km usou-se 1 cm na escala adotada. 

5. Depois de todos os planetas prontos, e com a participação dos alunos foi feita  a 

dinâmica. 

6. Aplicação da anti-luneta Polarizadora 

      Colocou-se o sol no chão da sala de aula e a partir dele, mediu-se as distâncias com 

a trena e, os planetas com seus respectivos nomes foram colocados nas devidas posições 

representado na figura 01, e com os planetas nas posições certas, traçou-se um semicírculo 
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com giz representando a trajetória do planeta ao redor do sol. Um aluno foi posicionado 

representando o sol, outro aluno representando a Terra, outro aluno representando júpiter e 

assim por diante. Sobre o semicírculo de Mercúrio, Vênus e Marte nao foi possível colocar 

alunos pois ficaram muito próximos demais do aluno que representa o Sol. 

Cada aluno fez uma sequência de passos para ilustrar o movimento do planeta que ele 

estava representando, no mesmo sentido dos planetas ao redor do Sol. Foi explicado que as 

velocidades dos planetas diminuem com o aumento da distância deles ao Sol. Assim o aluno 

que representa a Terra deve correr sobre o semicírculo e o que esta sobre o semicírculo de 

Saturno apenas caminha com passos lentos, e também que o tempo gasto pelo planeta para 

dar uma volta completa ao redor do sol é o período de Translação, que representa o ano do 

planeta. Neste caso a Terra leva 365,25 dias para fazer esse movimento, já os planetas mais 

próximos do sol levam menos tempo que a Terra e aqueles que estão mais distantes gastam 

mais tempo que a Terra. Depois de algumas voltas dos alunos, foi feito uma pausa nos 

movimentos dos alunos para explicar que além do movimento de translação eles giram ao 

redor de si mesmos combinando os  movimentos e que esse movimento é o período de 

rotação, que para a Terra é de 24 horas e é esse movimento que da origem  ao dia e a noite.  

A anti-luneta polarizadora foi construída com duas lentes acopladas, produzindo um 

efeito que, de certa forma, é oposto ao da luneta. O interesse no uso das lentes é reduzir a 

imagem com que a fonte luminosa é observada, buscando o mesmo resultado que seria obtido 

se o observador se afastasse da fonte. Esse aspecto do experimento esta relacionado à 

formação de imagens. Quanto maior a distância, menor a imagem formada. No entanto, 

apenas o uso de lentes não permite a visão que se pretende passar para os alunos sobre um 

observador distante do sol. Sabemos que a intensidade luminosa é inversamente proporcional 

ao quadrado da distância, (ou seja, I α 1/r2). Para obter o efeito na redução da intensidade 

luminosa é preciso utilizar um par de lâminas polarizadoras. Estas lâminas ao girarem uma em 

relação a outra num intervalo de  0<θ< 900  irão possibilitar o efeito desejado. 

O aluno ficou posicionado no lugar do planeta Mercúrio, olhando com o anti-luneta 

polarizadora para o Sol do Sistema Solar dentro da sala e repetiu esse processo para os outros 

planetas e, em seguida, os demais fizeram o mesmo. Nos planetas mais afastados os alunos 

de posse do instrumento fizeram um pequeno movimento com a parte preta; nipel;  e 

puderam perceber que a intensidade da luz vai diminuindo a medida que se afasta do sol, 

representado na figura 05.  O objetivo no uso das lentes ao reduzir a imagem da fonte 
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luminosa, é buscar um resultado similar ao que seria obtido se o observador se afastasse da 

fonte. 

Sobre a importância dos trabalhos experimentais no processo ensino aprendizagem 

SARAIVA-NEVES et al. (2006), destacam que o  

“Trabalho experimental é uma componente fundamental no ensino das ciências, 

reconhecido por modelos ou tendências de ensino mais representativos, apesar de 

estes lhe atribuírem ênfases e objetivos diferentes. Para o modelo construtivista, o 

trabalho experimental constitui um “banco de provas” que permite aos alunos 

avaliar as suas idéias e os modelos científicos, favorecendo a aprendizagem”.  

 

 

Figura 01: Montagem do Sistema Solar 

 

A Aplicação da anti-luneta polarizadora 

Esta atividade foi desenvolvida com os alunos do 2º ano do Ensino Médio: Escola 

Estadual  em Ewbank da Câmara/ MG. 

Turma 01: 19 alunos presentes/ Turma 02: 17 alunos presentes. Foi aplicado também 

um pré-teste e um pós-teste, para verificar o conhecimento prévio do aluno sobre a Luz, como 

se formam as fases da lua, eclipses e o arco-íris, e o pós-teste para verificar o aprendizado do 

aluno após o produto ter sido aplicado em sala de aula. 

 



 

1972 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos         Ciências Exatas e da Terra 

 
Figura 02: Aplicação da anti-luneta na Turma 2 

 

Descrição  

Esta montagem apresenta uma sugestão de como construir uma luneta astronômica 

utilizando apenas materiais facilmente disponíveis no comércio,conforme quadro 01, de baixo 

custo e de fácil montagem. No lugar da lente objetiva usa-se uma lente de óculos de 2 graus 

positivo e no lugar da lente ocular usa-se uma de 5,75 graus negativos. Os encaixes são feitos 

com tubos e conexões de PVC. A anti-luneta polarizadora será montada em duas partes, a 

primeira parte será feita a anti luneta e na segunda parte o  polarizador. 

 

Quadro 01: Materiais Utilizados para construir a anti-luneta 

Quantidades Descrição Medidas 

1 tubo Branco de esgoto 8 cm x 50 mm 

4 redutores Branco de esgoto 50mm x 40 mm 

3 luvas Simples de esgoto 50 mm 

1 tubo Branco de esgoto 20 cm x 50 mm 

1 tubo Branco de esgoto 30 cm x 40 mm 

2 fitas feltro Adesivas dupla face 5 cm 

1 lente De óculos divergente -5,75 graus de 50 mm de diametro 

1 lente De óculos convergente 2 graus de 40 mm de diametro 

2 lentes Escuras polarizadas 50 mm de diâmetro 

1 Nípel Plástico preto 3 cm x 40 mm de diametro 
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Com a lista do material podemos montar a primeira e a segunda parte - A anti luneta 

1. Acoplar os canos de 50mm e 40mm de diâmetro utilizando a fita adesiva com 

feltro em uma das extremidades de cada cano. 

2. Na outra extremidade do cano de 50 mm colocar a lente convergente de 2 graus 

juntamente com a luva de 50 mm, fixá-la no cano que será a objetiva. 

3. Na extremidade livre do cano de 40 mm colocar o redutor com a lente divergente 

de -5,75 graus , que será a ocular que resulta numa imagem real e direita. As duas lentes estão 

associadas coaxialmente de forma que o foco imagem real da objetiva coincide com o foco 

objetivo virtual da ocular. Com essa associação teremos a imagem final direita, conforme figura 

03. Ao virar a luneta e olhar pela lente objetiva perceberá que a imagem ficará afastada, que 

será a nossa anti-luneta. 

 
Figura 03: Esquema das lentes usadas na anti-luneta 

 

O Polarizador – Segunda parte 

A associação das lentes polarizadas é feita de tal forma que uma é fixa enquanto a outra 

gira para que se possa controlar a intensidade da luz observada. 

1. Colocar uma lente na luva de 50 mm e acoplar em uma das extremidades do cano 

de 8 cm de comprimento, que será acoplado ao nípel. 

2. Na outra extremidade do nípel acoplar um redutor, que será fixado na  luva de 

50 mm juntamente com a lente polarizada. 

3. Colocar um redutor para fixar a lente no cano, conforme figura 04. 

4. Ao girar o nípel entre 0º e 90º a luminosidade diminuirá consideravelmente. 

5. Acoplar as duas partes e a anti  luneta esta pronta, conforme figura 05. 
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Figura 04: Foto da segunda Parte – O Polarizador 

 

A Anti-luneta Polarizadora com as duas partes acopladas 

 

Figura 05: Anti-luneta Polarizadora 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

A aplicação de questionários como forma de possibilitar ao aluno externalizar seus 

conhecimentos prévios acerca dos assuntos que seriam abordados, como o processo de 

verificação do conhecimento prévio é um fator primordial, para que novos conhecimentos 

possam ser ancorados.  

Nesse sentido, concordamos com Moreira (2012, p.2) que nos diz que: 

“subsunçor é o nome que se dá a um conhecimento específico, existente na estrutura de 

conhecimentos do indivíduo, que permite dar significado a um novo conhecimento que lhe é 

apresentado ou por ele descoberto”. 
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 Durante o processo de análise dos dados coletados foi verificado que a grande maioria 

dos educandos não sabia o que era a Luz, ou então associava esta apenas a energia elétrica 

ou energia criada pelo homem. Como pode ser sintetizado na fala do aluno:  

“É algo que ilumina o escuro  para enxergarmos os objetos.” 

 Esta situação, talvez, possa ser atribuída ao fato de os alunos não tiveram um contato 

prévio com esta disciplina. Entretanto, mesmo sem demonstrar um entendimento claro sobre 

o que seria a Luz, a formação das fases da lua e das cores, os eclipses e a formação do arco íris 

ou o que esta disciplina estuda, muitos alunos conceituaram de forma satisfatória o que seria 

a luz, associando-a com a formação do arco iris, eclipses, que pode ser verificado na fala dos 

alunos;  

 “A Lua se encontra entre a Terra e o Sol” ou “ No eclipse Solar, a lua entra na frente do 

sol, como é dia a lua não deixa a luz do sol atravessar e então fica escuro. No eclipse lunar a 

Terra entra na frente do Sol e por isso não da para ver a Lua”,  

e sobre o arco íris 

 “Quando o tempo esta úmido e com a presença do sol que reflete as cores do arco iris”. 

 Concomitantemente a isso, verificou-se certa dificuldade na compreensão do conceito 

de Luz, onde foi preciso enfatizar, de forma mais incisiva, o conceito de formação de sombras, 

para criar nos alunos subsunçores que pudessem ser ancorados ao conhecimento já existente, 

possibilitando assim que estes pudessem obter novos conhecimentos. Após o experimento 

ter sido utilizado, notou-se uma melhora progressiva dos educandos com relação aos 

conceitos abordados durante as aulas. Esta melhora significativa foi evidenciada a partir das 

aulas dinâmicas representadas pelos alunos utilizando o Sistema Solar, construídos ao longo 

das aulas, onde ao realizar-se um comparativo entre o pré-teste e pós-teste aplicados foi 

possível verificar que os alunos apresentaram respostas ricas conceitualmente e bem 

estruturados, como na fala de alguns alunos: 

 “A intensidade da luz depende da distância do planeta ao Sol, quanto mais distante, 

menor a intensidade da luz pois ela demora mais pra chegar por causa da sua velocidade”   

Fato este que nos possibilita dizer que, em relação ao seu conhecimento prévio onde a 

presença teórica era deficitária, houve uma melhora e maior compreensão a partir da 

utilização da unidade construída. 
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CONCLUSÃO 

Com o desenvolvimento deste trabalho foi possível verificar a importância de se 

trabalhar de forma significativa ao aluno, uma vez que, ao fazer isso, demonstramos que os 

conceitos estudados na escola estão diretamente vinculados ao seu cotidiano e que, portanto, 

são conhecimentos que este educando poderá utilizar durante o restante de sua trajetória 

estudantil. Logo, este tipo de aprendizagem, suscita, na maioria das vezes, um prazer em 

querer aprender, em querer buscar o aprendizado, sendo, portanto preconizado o aluno como 

o sujeito que irá construir o seu aprendizado. 
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RESUMO: Este artigo reporta uma pesquisa realizada no Instituto Federal do Tocantins 

(IFTO) – campus Araguaína, com o objetivo de explorar o nível de conhecimento sobre 

computação verde dentre os estudantes do campus. Por meio de um questionário contendo 

perguntas fechadas relacionadas ao tema objeto de estudo. Diante disso foi realizado uma 

análise estatística descritiva, separando por gênero, faixa etária e área, englobando os cursos 

oferecidos no campus, sendo que o maior número de discentes está presente no curso de 

informática, na modalidade integrada ao ensino médio. Os resultados demonstram uma carência 

de conhecimento sobre o tema e iniciativas abordadas pelo termo computação verde, 

evidenciando uma forte necessidade de educação à respeito de computação verde no campus, a 

fim de promover abordagens ambientalmente amigáveis por parte dos alunos.  

Palavras–chave: Lixo eletrônico, problemas ambientais, tecnologia da informação e 

comunicação. 

 

A STUDY ABOUT STUDENT'S KNOWLEDGE OVER GREEN COMPUTING  INTO 

CAMPUS ARAGUAINA OF IFTO 
 

ABSTRACT: This article reports on a survey conducted at the Federal Institute of Tocantins (IFTO) - 

Araguaína campus, in order to explore the level of knowledge about green computing among students 

on campus. Through a questionnaire containing closed questions related to the topic object of study. 

Thus it was carried out a descriptive statistical analysis, separated by gender, age group and area, 

encompassing the courses offered on campus, and the largest number of students is present in the 

computer course in the high school integrated mode. The results demonstrate a lack of knowledge on 

the subject and initiatives covered by the green computing term, demonstrating a strong need for 

education about green computing inserted within the campus in order to promote environmentally 

friendly approaches by the students. 

KEYWORDS: E-waste, environmental problems, information and communications technology. 

 

INTRODUÇÃO 

Nos últimos anos, temos testemunhado o surgimento de vários jargões voltados a 

minimização dos impactos causados pelo homem ao meio ambiente, tais como, 

sustentabilidade, eficiência energética, redução da emissão de CO2 (gás carbono), Computação 

Verde e etc. Todos eles demonstra uma preocupação com a preservação e a utilização racional 

de recursos, uma vez que estes, estão cada vez mais escassos. Essa preocupação com o ambiente 
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tem sido cada vez mais presente, como evidenciado no último encontro do G-20, onde EUA e 

China retificaram o tratado de Paris 2015, no qual assinaram o acordo de redução da emissão 

de CO2 em 28% até 2025, e 20% até 2030 [PHILLIPS, 2016]. 

Conforme [SMART, 2008], no ano de 2007, cerca de 2% da emissão de CO2 foram 

provenientes do setor de Tecnologia de Comunicação e Informação – TIC (Computadores 

pessoais, periféricos, equipamentos de redes, datacenter e etc), produziu o equivalente a 830 

milhões de toneladas de CO2, e afirma que mesmo apesar dos avanços em tecnologias, prever 

um aumento de 6% a cada ano até 2020. Sendo que aproximadamente três quartos do carbono 

gerado é oriundo do uso desses equipamentos. Como demonstrado na Figura 1. 

 
Figura 1. Emissão global de CO2 por parte dos equipamentos de TIC [SMART, 2008]. 

 

No entanto, essa preocupação não está relacionada somente a redução de gases 

responsáveis pelo efeito estufa, outro problema, não menos preocupante, diz respeito ao 

aumento demasiado da quantidade de lixo eletrônico (E-Waste) produzida no mundo. 

Computadores e outros equipamentos (Celulares, Tablets, Smart Watches) estão cada vez mais 

associados com nossa vida cotidiana, em contrapartida, o avanço nas inovações que norteiam 

esses aparelhos tem feito com que se tornassem obsoletos em um período de tempo cada vez 

menor. E atrelado ao aumento do consumo, há uma crescente quantidade de equipamentos que 

se tornam resíduos após um período de uso, passando a gerar uma grande quantidade de lixo, 

em virtude da curta expectativa de vida desses equipamentos. 

Segundo o relatório da [ONU, 2014] no ano de 2014 a quantidade de lixo eletrônico 

produzido no mundo alcançou níveis recordes, chegando ao patamar de 41,8 milhões de 

toneladas, e segundo as estimativas, podendo chegar a 50 milhões no ano de 2018. Passando a 

ser um problema de saúde pública, já que grande parte desses equipamentos possuem elementos 

químicos nocivos à saúde humana. Se tornando uma grande preocupação, impulsionando 
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diversas iniciativas, tanto em meio acadêmico, órgãos governamentais ou industrias, visando a 

redução dos impactos oriundos das ações humanas sobre o meio ambiente. 

Dentre as iniciativas, se destacam, a ISO 14000, o Selo Verde e o RoHS (Restriction of 

Certain Hazardous Substances), e no Brasil, há também o selo PROCEL (Programa Nacional 

de Conservação de Energia Elétrica) como apresentado em [MAGALHÃES, 2012]. Todas 

atestam que há uma preocupação com os impactos causados ao meio ambiente, por parte dos 

fabricantes, fazendo com que seja visível ao consumidor final, que por sua vez, se sinta 

estimulado a comercializar os produtos que possuem tais certificações. 

Em face ao problemas ambientais ocasionados pelo processo de fabricação, uso e descarte 

de equipamentos de TIC, surge a Computação Verde, que segundo [MURUGESAN, 2008]: “é 

o estudo e prática de projetar, fabricar, usar e descartar computadores, servidores e 

subsistemas associados tal como monitores, impressoras, aparelhos de armazenamento, redes 

e sistemas de comunicação”, enfatizando seu uso de forma eficiente e efetiva causando o 

mínimo possível de impacto ao meio ambiente. Sendo uma vertente da área de computação que 

visa reduzir ao máximo os problemas abordados anteriormente, através de políticas e/ou 

práticas que reduzem os impactos ao meio ambiente, através do uso consciente dos 

equipamentos de TIC. Como demonstrado em [SAHA, 2014], onde apresenta o que chamou de 

práticas eco amigáveis, onde o usuário final pode tomar um conjunto de medidas simples para 

evitar desperdícios, demonstrando também as vantagens do emprego de TI verde. 

Partido da concepção de que o conhecimento a respeito dos preceitos abrangidos pela 

computação verde, possa ser um fator crucial no processo de conscientização do indivíduo sobre 

a forma de interagir de forma amigável com o meio ambiente, em relação a postura sobre a 

aquisição, uso e descarte dos equipamentos de TIC. A partir desse preceito, este trabalho 

objetiva verificar o grau de conhecimento sobre computação verde, por parte dos alunos, 

identificando as práticas ambientalmente amigáveis para uso de recurso de computação, além 

de fornecer uma conscientização sobre os problemas originados de más escolhas, no que rege 

a aquisição, uso e descarte dos equipamentos de TIC. 

Na seção II, será descrito os trabalhos relacionados que serviram de base para a 

elaboração da pesquisa e análise de seus dados. Já na seção III, aborda a metodologia de 

pesquisa empregada para realização da pesquisa. Na seção IV, ressalta as discursões acerca dos 

resultados obtidos. 
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TRABALHOS RELACIONADOS 

Em [TUNKU-AHMAD, 2013], um estudo sobre o nível de conhecimento dos discentes 

na universidade pública da Malásia, foi realizado com o propósito de investigar se os alunos 

conheciam a computação verde e qual o grau de influência desse conhecimento dentro os alunos 

que eram de faculdade relacionadas a computação e os demais cursos. Além de estabelecer uma 

relação entre o conhecimento objetivo e subjetivo a respeito do tema, sendo que, em seus 

resultados demonstram uma a necessidade de um processo educacional que tenha relação ao 

uso racional dos equipamentos de TIC. 

Já em [MAGALHÃES, 2012], investigou o conjunto de normas e preceitos relacionados 

a TI verde, e suas aplicabilidades no parque tecnológico da reitoria do Instituto Federal de 

Alagoas – IFAL, a fim de mapear os problemas e propor adequações em conformidade com a 

TI verde. A pesquisa foi conduzida a partir da criação de um inventário contendo os ativos de 

TI, para mapear, dentre esses ativos, os que possuem ou não certificações como RoHS, 

PROCEL e ISO 14000. Objetivando propor a substituição dos equipamentos que não possuíam 

certificação e fornecendo um conjunto de ações simples que visam a redução dos impactos 

causados pelo uso dos equipamentos de TI. 

Um estudo de caso, sobre as iniciativas de gestão ambiental relacionadas a equipamentos 

de TI por parte das empresas, foi realizado por [CAVALCANTE 2012] na cidade de Fortaleza, 

afim de saber o comprometimento dessas organizações e salientar o quanto pode ser impactante 

na imagem das empresas, a adesão ou não a TI verde. Onde através de um questionário para 

obtenção dos dados, foi verificado que embora grande parte das empresas possuam 

conhecimento sobre TI verde, e possuem uma política de descarte para materiais eletrônicos, 

dentre elas, apenas 9% possuem alguma certificação de TI verde. Evidenciando ainda, o fato 

de que as empresas têm interesse em implantar ações voltadas a minimizar os impactos 

ambientais, mas encontra como obstáculo a falta de conhecimento a respeito do tema e a dúvida 

sobre o quão rentável pode ser essa adesão. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

A pesquisa foi realizada no Instituto Federal de Ciência de Tecnologia do Tocantins 

(IFTO) campus Araguaína, visando uma análise estatística descritiva a respeito dos problemas 

englobados pela computação verde, uma vez que, estudantes formam um grande segmento de 

usuários de equipamentos de TIC. E tendo em vista que tais equipamentos são responsáveis por 

aproximadamente 2% da emissão global de CO2. 
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Para a coleta das informações, foi elaborado um questionário contendo 21 perguntas 

objetivas, sendo 4 dessas perguntas destinadas a identificação do gênero, área (classificada em 

curso com afinidade em computação e demais cursos), o restante das perguntas abordavam 

questões relacionadas ao uso de equipamentos de informática, descarte e se possuíam 

conhecimento a respeito da computação verde. 

O formulário foi desenvolvido na plataforma Google Forms, por ser de fácil e rápida 

criação, possibilitando o armazenamento das repostas em uma planilha eletrônica. A aplicação 

do questionário ocorreu por um período de 3 semanas, sendo amplamente divulgado de forma 

verbal e redes sociais diversas, de forma a abranger o maior número possível de alunos do 

campus. 

O número de estudantes resultantes, que fizeram parte da pesquisa, corresponde a cento 

e noventa e sete (A=197), sendo que desse total, cento e cinco (a=105) são do sexo masculino 

e noventa e dois (a=92) do sexo feminino. A parcela de alunos que representam os cursos de 

TI, teve um total noventa e oito (a=98) alunos, correspondendo a 50,25% dentre a quantidade 

de estudantes entrevistados. Valor propositalmente esperado, tendo em vista que o curso de 

informática integrado ao ensino médio possui maior percentual de alunos no campus, possuindo 

também os cursos de biotecnologia integrado ao ensino médio, já em relação aos subsequentes, 

o curso de análises clinicas, e enfermagem, além do curso superior de análise e desenvolvimento 

de sistemas. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Com relação aos alunos que compreendem o conceito e qual os objetivos da computação 

verde e sabem com o que ela lida, grande parte dentre os entrevistados não possuem 

conhecimento a respeito do tema como demonstrado na Figura 2. Mesmo dentre os alunos do 

curso de informática, mostrando-se quase equiparado ao percentual de alunos de outras áreas. 
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Figura 2. Conhecimento da computação verde por área. IFTO, 2016. 

Já em relação a perguntas a respeito do uso de equipamentos, fica evidente a falta de 

conhecimento a respeito do uso dos recursos, para isso foram feitas perguntas do tipo 

Verdadeiro ou Falso, evolvendo práticas como proteção de tela, desligar ou manter ligado 

durante pausas de trabalho, relação do consumo de energia entre notebooks e desktops e se o 

uso deve ser tão longo quanto possível para que o dispositivo não se torne lixo eletrônico. 

Nessas perguntas, muitos possuem um julgamento errado a respeito dessas simples ações, como 

pode ser visto na Figura 3. 

 

Figura 3. Práticas de uso e noções de consumo de recursos por parte dos entrevistados. IFTO, 

2016. 

No que diz respeito ao final do ciclo de vida dos produtos, foram realizadas perguntas 

sobre os problemas relacionados a emissão de gases que ocasionam o efeito estufa, problemas 

ambientais ocasionados pelo descarte de componentes eletrônicos. Foi verificado que mesmo 

ciente dos problemas apresentados e sabendo que grande parte dos componentes eletrônicos 
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acabam em aterros sanitários, ainda sim 28% dos entrevistados afirma descartar esses 

equipamentos junto ao lixo residencial como demonstrado na Figura 4.  

 

Figura 4. Destino final aos equipamentos eletrônicos por parte dos entrevistados. IFTO, 

2016. 

Foi constatado ainda, que mesmo alunos da computação sendo pouco mais da metade do 

espaço amostral, e possuindo um maior conhecimento dos equipamentos de TIC, bem como os 

materiais utilizados no seu processo de fabricação, como ilustrado na Figura 5 são os maiores 

responsáveis por descartar tais equipamentos junto ao lixo residencial, podendo ocasionar um 

problema ambiental e de saúde pública. 

 

Figura 4. Descarte de lixo eletrônico junto ao lixo residencial por área. IFTO, 2016. 

Diante disso, é possível observar a falta de iniciativas que visem uma redução dos 

impactos ocasionados ao meio ambiente em virtude do mal uso e descarte incorreto dos 

equipamentos de TIC ao longo do seu ciclo de vida, mesmo havendo conhecimento, por parte 

de alguns indivíduos, dos riscos resultantes dessas práticas. 



 

1984 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos         Ciências Exatas e da Terra 

CONCLUSÕES 

Em relação aos dados apresentados anteriormente, fica evidente a necessidade de inserção 

de práticas educativas que visem uma aplicabilidade ativa de ações ambientalmente amigáveis, 

que vão desde o processo de compra, uso até o descarte dos equipamentos de TIC.  

O descarte de forma incorreta é em grande parte ocasionado pela falta de pontos de coleta 

para esses equipamentos. Infelizmente, cidades de pequeno porte não constam com esse tipo de 

iniciativa, fomentando assim, uma cultura da não realização do descarte de forma correta, 

agravando o problema do E-waste. 

Por isso, infere-se que, mesmo havendo conhecimento, há a necessidade da criação de 

meios de descarte diferenciados para que equipamentos eletrônicos não tenham o mesmo 

destino do lixo comum. 
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RESUMO: A habilidade de programação é considerada essencial em profissionais da área de 

computação, entretanto, estudos mostram que os estudantes possuem dificuldades em assimilar 

seus conceitos e desenvolver a habilidade de programar. Este trabalho tem como objetivo geral 

realizar um estudo exploratório sobre as dificuldades enfrentadas por estudantes em disciplinas 

introdutórias de programação. O enfoque do estudo apresentado nesse artigo está nas 

dificuldades que os estudantes possuem na elaboração de algoritmos durante a resolução de 

exercícios da disciplina. Foram analisadas as soluções algorítmicas de um grupo de 11 alunos, 

onde foi possível constatar os principais erros cometidos pelos mesmos. Também foi aplicado 

um questionário onde os estudantes relataram que possuíam mais dificuldade na elaboração do 

algoritmo e na correção de erros semânticos.  

Palavras–chave: programação, iniciantes, dificuldades, exercícios, erros 

 

A STUDY ABOUT ERRORS COMMITTED BY STUDENTS IN PROGRAMMING 

EXERCISES RESOLUTION 
 

ABSTRACT: The programming skill is considered essential for computing professionals. 

However, studies show that students have difficulties to assimilate programming concepts 

and develop the programming skill. The aim of our work is to conduct an exploratory study 

about the difficulties faced by students in introductory programming courses. The focus of this 

paper is the difficulties that students have in the algorithms development for solving 

programming exercises. We analyzed the algorithmic solutions of group students, where we 

identified the main mistakes made by them. It was also applied a questionnaire where the 

students reported that they had more difficulty in the development of the algorithm and 

correcting semantic mistakes. 

KEYWORDS: programming, beginners, difficulties, exercises, errors  

 

INTRODUÇÃO 

A atividade de programação exige que o programador possua domínio sobre a linguagem 

de programação que está sendo utilizada (GOMES et al., 2015), mas requer também a 

capacidade de abstração, habilidade de formalizar seu pensamento e criatividade. 

O processo no qual o estudante aprende a programar passa por diversas etapas, desde a 

aprendizagem da linguagem e compreensão de um problema, até a abstração de soluções e 



 

1987 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos         Ciências Exatas e da Terra 

identificação e correção de erros. Dada a complexidade desse processo, muitos estudantes 

desistem das disciplinas introdutórias de programação por não conseguirem superar suas 

dificuldades. Para obter uma melhor visão sobre esse problema, esse artigo apresenta uma 

análise quantitativa e qualitativa de um grupo de 11 estudantes, realizada a partir da analise de 

suas soluções algorítmicas para uma lista de exercícios e a aplicação de um questionário. O 

objetivo do trabalho é identificar que tipo de erros os estudantes cometem ao desenvolver 

algoritmos e quais as suas dificuldades em identificá-los e corrigi-los. 

MATERIAL E MÉTODOS 

A prática da construção de algoritmos é essencial para a aprendizagem de programação, 

por tanto, as dificuldades enfrentadas pelos estudantes durante essa tarefa podem desmotivá-

los e, caso não sejam sanadas, podem influenciá-los na desistência da disciplina. Com base no 

objetivo desse trabalho foram elaboradas as seguintes questões de pesquisa: Q1 – Quais as 

dificuldades enfrentadas pelos estudantes durante a resolução de exercícios de programação? 

Q2 – Quais os tipos de erros mais comuns cometidos pelos estudantes na criação de algoritmos? 

Q3 – Com que frequência os estudantes conseguem concluir exercícios de programação? 

Para atingir o objetivo do trabalho e responder as questões de pesquisa foi adotada uma 

metodologia dividida em etapas (Figura 1). A primeira etapa consistiu na coleta das soluções 

algorítmicas criadas pelos estudantes durante a resolução de exercícios de programação. 

 

Figura 1. Etapas de realização do trabalho. IFS, 2016. 

 

Na etapa seguinte, as soluções dos estudantes foram avaliadas manualmente. A partir 

dessas avaliações foi gerado um catálogo de erros. Na terceira etapa foi realizada uma análise 

descritiva do catálogo gerado. Em seguida, foi elaborado e aplicado um questionário baseado 

nos resultados obtidos nas etapas anteriores. Na última etapa foi realizada uma análise 

comparativa entre os dados quantitativos do catálogo de erros e os dados qualitativos do 

questionário. 
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Participantes 

Esse estudo obteve um total de 11 participantes, onde os mesmos eram alunos cursando 

uma disciplina introdutória de programação em um curso técnico de Redes de Computadores. 

Na disciplina é utilizado um ambiente denominado VisuAlg (SOUZA, 2009), no qual os alunos 

programam usando pseudocódigo, mais especificamente um dialeto de português estruturado. 

O estudo foi aplicado no momento no qual os estudantes estavam aprendendo as estruturas de 

repetição “para” e “enquanto”. 

 

Colete de dados 

Foi aplicada uma lista de exercícios contendo 21 questões, 10 para serem solucionadas 

usando o comando “para” e 11 usando o comando “enquanto”. Os estudantes tiveram 15 dias 

para resolver a lista. Na elaboração das soluções algorítmicas os estudantes utilizaram a IDE 

VisuAlg (SOUZA, 2009). As submissões das soluções dos exercícios foram realizadas de forma 

online por meio de um formulário na Web. Os estudantes podiam submeter as suas soluções 

para cada questão independente da ordenação da lista, ou seja, era possível submeter uma 

resposta para a questão 3 antes de submeter as soluções das questões 1 e 2. 

 

Catálogo de erros e análise dos dados 

As soluções dos estudantes foram avaliadas manualmente. No processo de avaliação as 

soluções foram executadas no mesmo ambiente de programação usado pelos alunos (VisuAlg) 

e catalogadas de acordo com o status de correta ou incorreta. Os erros encontrados nos 

algoritmos foram identificados e classificados de acordo com o seu tipo. As soluções incorretas 

receberam anotações para relacioná-las aos erros que elas continham. 

Após a criação do catálogo de erros foi realizada uma análise descritiva com o objetivo 

de obter uma visão geral e um resumo dos dados obtidos. Por meio dessa análise foi possível 

identificar a frequência de cada tipo de erro cometido pelos estudantes em suas soluções. 

 

Aplicação do questionário e análise comparativa 

Como os estudantes desenvolveram suas soluções em um ambiente não controlado, foi 

possível apenas obter as soluções finais dos alunos e realizar uma análise dos erros que ainda 

persistiam nas soluções. Por tanto, não era possível verificar que tipo de dificuldades o 

estudante enfrentou durante o processo de elaboração da solução e que foi sanada durante o 

próprio processo. Com o intuito de obter essas informações, foi aplicado um questionário no 

qual os estudantes indicaram suas principais dificuldades e erros cometidos na criação dos 
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algoritmos. Além disso, eles puderam relatar a frequência com que conseguem concluir a 

criação dos algoritmos para os exercícios de programação indicados pelo professor. As 

perguntas contidas no questionário estão disponíveis na Tabela 1. Por fim, foi realizada uma 

análise comparativa entre o catálogo de erros e os dados do questionário. 

 

Tabela 1. Perguntas do questionário aplicado com os estudantes. IFS, 2016. 

Nº Perguntas 

1 Qual sua maior dificuldade ao resolver exercícios da disciplina de Programação?  

( ) Criar o programa; ( ) Identificar erro no programa; 

( ) Corrigir erros no programa; ( ) Ter certeza de que o programa está correto. 

2 Você tem maior dificuldade em: 

( ) Corrigir erros sintáticos; ( ) Corrigir erros lógicos; ( ) Não sei opinar. 

3 Indique os erros que você comete com maior frequência.  

4 Em SALA DE AULA, com que frequência você consegue terminar o exercício passado 

pelo professor antes dele mostrar a solução correta? 

( ) Nunca; ( ) Poucas vezes; ( ) Algumas vezes; ( ) Muitas vezes; ( ) Sempre. 

5 Na sua CASA, com que frequência você consegue terminar a lista de exercícios passada 

pelo professor?  

( ) Nunca; ( ) Poucas vezes; ( ) Algumas vezes; ( ) Muitas vezes; ( ) Sempre. 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Essa seção está dividida em três partes. A primeira irá apresentar os resultados obtidos 

com a análise das soluções dos estudantes que geraram o catálogo de erros. Em seguida serão 

abordados os resultados oriundos da aplicação do questionário. Por fim, será realizada uma 

discussão dos resultados baseada na análise comparativa realizada na última etapa desse 

trabalho. 

 

Resultados do catálogo de erros 

Durante o período de 15 dias os estudantes submeteram 76 soluções. Cada estudante 

submeteu no mínimo 3 soluções para a lista de exercício, a maioria delas referentes aos 

exercícios para uso do comando “enquanto” (ver Figura 2). 

Apenas 43,2% das soluções dos estudantes estavam corretas sem necessidade de 

mudanças no algoritmo. Já 13,6% das soluções estavam corretas, porém possuíam alguns 

problemas de qualidade de código, tais como, trechos de código que nunca seriam executados 

e declaração de variáveis que não eram utilizadas no decorrer do algoritmo. Dos algoritmos, 

aproximadamente 27% continham erros, sendo 25,9% de erros lógicos e a 1,2% de erros 

sintáticos. Alguns algoritmos foram submetidos com a solução incompleta (16%). Na Figura 2 

é apresentado um resumo desses dados. 
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Figura 2. Dados do catálogo de erros. IFS, 2016. 

 

O gráfico na Figura 3 contém a ocorrência de erros e problemas encontrados nas soluções. 

Somente em um caso foi detectado um erro sintático no qual o autor da solução abriu uma 

estrutura “se” e não indicou onde a estrutura terminava. A maioria dos erros encontrados foram 

erros lógicos, tais como, declarar variáveis incompatíveis com seu tipo (ex: criar uma variável 

nome como sendo do tipo inteiro), inserir uma expressão lógica incorreta dentro de um 

comando “enquanto” e criação de códigos que geram ciclos infinitos em sua execução. 

 

 

Figura 3. Quantitativo de erros e problemas nas soluções dos estudantes. IFS, 2016. 
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Resultados do questionário 

O questionário foi aplicado com o objetivo de obter a opinião dos alunos sobre as suas 

principais dificuldades e os erros mais comuns cometidos por eles na criação de algoritmos. Na 

pergunta 1, os estudantes foram questionados sobre sua maior dificuldade na resolução de 

exercícios de programação, ou seja, na criação de algoritmos que resolvam o problema descrito 

no exercício. A maioria dos estudantes, cerca de 45%, indicaram que seu maior problema estava 

no processo de criação do algoritmo (ver resultados na Figura 4). 

 

 

Figura 4. Respostas para as perguntas 1 (a) e 2 (b) do questionário. IFS, 2016. 

 

Os estudantes também foram questionados (pergunta 2) sobre qual tipo de erro eles 

tinham maior dificuldade em corrigir em um algoritmo, aproximadamente 82% dos 

respondentes informaram que sua maior dificuldade está na correção de erros lógicos, apenas 

um estudante apontou como maior dificuldade corrigir erros sintáticos (Figura 4). 

Com relação aos tipos de erros cometidos pelos estudantes, a pergunta 3 pediu para que 

eles indicassem qual tipo de erro eles cometiam com maior frequência durante a elaboração de 

algoritmos. Os três erros mais cometidos pelos estudantes são erros relacionados a lógica do 

algoritmo. Os resultados são exibidos na Figura 5. 



 

1992 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos         Ciências Exatas e da Terra 

 

Figura 5. Quantitativo das respostas para a pergunta 3 do questionário. IFS, 2016. 

 

As perguntas 4 e 5 do questionário tinham por objetivo investigar se os estudantes eram 

capazes de solucionar os exercícios de programação propostos pelo professor. Nesse contexto, 

também era o objetivo das perguntas identificar a frequência com que os estudantes conseguem 

finalizar corretamente a solução algorítmica de um exercício. Os resultados para as perguntas 

4 e 5 são apresentados na Figura 6. Com relação a pergunta 4, a maioria dos estudantes informou 

que, com frequência, consegue terminar a solução de um exercício proposto pelo professor em 

sala de aula. Entretanto, os resultados se invertem quando o contexto da resolução do exercício 

muda da sala de aula para a casa dos alunos. 

 

 

Figura 6. Quantitativo das respostas para as perguntas 4 e 5 do questionário. IFS, 2016. 
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Discussões da questão de pesquisa 1 (Q1) 

A primeira questão de pesquisa desse trabalho indagava: quais as dificuldades enfrentadas 

pelos estudantes durante a resolução de exercícios de programação? 

Essa questão tem o intuito de investigar quais as dificuldades que os estudantes enfrentam 

durante a elaboração do algoritmo que irá solucionar o problema descrito em um exercício de 

programação. Como nesse estudo, os estudantes elaboraram os algoritmos em um ambiente não 

controlado e não observável, foi possível somente analisar o estado final do algoritmo que foi 

submetido pelo aluno por meio de sistema online. 

Dado que os estudantes podiam testar suas soluções antes de submetê-las, já era esperado 

que elas estivessem sintaticamente corretas, como foi constatado, apenas uma dentre as 76 

soluções continha erro sintático. O quantitativo de soluções corretas foi expressivo, de 

aproximadamente 43%. Entretanto, apenas com os dados do catálogo de erros não é possível 

responder Q1. Para obter respostas para essa questão foram usadas as perguntas 1 e 2 do 

questionário, onde os estudantes indicaram explicitamente quais as suas dificuldades. 

No questionário, aproximadamente 45% indicaram que sua maior dificuldade estava na 

criação do algoritmo. Esse quantitativo é maior do que os que consideraram como sua maior 

dificuldade a identificação (9%) e a correção de erros (18%). Esse resultado dá indícios de que 

os estudantes possuem dificuldades na habilidade básica de abstração e entendimento do 

enunciado do exercício e na formalização da solução. Esse resultado é reforçado ao observar o 

catálogo de erros e verificar que 16% das soluções foram submetidas de forma incompleta, ou 

seja, o estudante não conseguiu completar o raciocínio para atender aos requisitos do exercício. 

Esse é um aspecto que deve ser levado em consideração no planejamento da disciplina de 

programação. Alguns professores fazem uso de sistemas como os “juízes online” (RAADT, 

2007), para que os alunos pratiquem programação em casa, porém eles não oferecem auxílio ao 

estudante na criação do algoritmo, os juízes online apenas fornecem um feedback ao estudante 

após o mesmo finalizar o algoritmo e submetê-lo para avaliação. Sendo assim, esse tipo de 

sistema não deve ser usado sozinho, ele deve ser complementado com outras tecnologias e/ou 

materiais que auxiliem o estudante a compreender o problema e elaborar uma solução. Os 

estudantes também indicaram no questionário quais tipos de erros eles possuem maior 

dificuldade para realizar correção, 82% dos estudantes indicaram os erros lógicos. Erros 

sintáticos são mais fáceis de serem detectados, pois o próprio compilador da linguagem já 

oferece informações sobre o tipo de erro, e em alguns casos, a região do código onde o erro 

aconteceu. Entretanto, erros lógicos não são detectados pelo compilador e requerem experiência 

e habilidade por parte dos estudantes para encontrá-los e corrigi-los. Alguns trabalhos na 
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literatura fazem uso de técnicas de inteligência artificial para tentar prover ao estudante um 

suporte na identificação e correção desses erros (Le, 2013). 

 

Discussão da questão de pesquisa 2 (Q2) 

Essa questão contempla a seguinte pergunta: Quais os tipos de erros mais comuns 

cometidos pelos estudantes na criação de algoritmos? Para responder a essa questão de pesquisa 

foram utilizados os dados do catálogo de erros e as respostas para a pergunta 3 do questionário. 

Comparando os resultados que podem ser visualizados nas Figuras 3 e 5, tanto na analise 

quantitativa (erros nas soluções) quanto na qualitativa (questionário), os erros lógicos surgem 

como principal problema dos estudantes. Seguidos dos erros de ciclos infinitos e uso de 

operadores lógicos, que também são erros lógicos, porém receberam um maior destaque devido 

ao alto índice de estudantes citando-os. Esse tipo de problema reforça o que constatado em Q1, 

de que os estudantes têm dificuldades em compreender o enunciado e desenvolver a solução. 

Erros lógicos ocorrem não porque o estudante não desconhece as estruturas ou sintaxe da 

linguagem de programação, mas porque ele não consegue formalizar usado as estruturas a 

solução na qual ele está pensando. 

 

Discussão da questão de pesquisa 3 (Q3) 

 Essa questão de pesquisa possui a seguinte indagação: Com que frequência os estudantes 

conseguem concluir exercícios de programação? O objetivo é descobrir se as dificuldades 

enfrentadas pelos estudantes levam os mesmos a desistir de solucionar os exercícios ou se elas 

são superadas com frequência e o estudante consegue finalizar corretamente as soluções. Para 

responder essa pergunta, foram usadas as duas últimas perguntas do questionário. Observando 

a Figura 6, vemos que o estudante com frequência consegue resolver exercícios em sala de aula, 

porém não possui a mesma facilidade em casa. Esse fenômeno é compreensível dado que em 

sala de aula tanto o professor quanto os colegas de turma podem ajudar, o que não ocorre em 

casa. Esse aspecto deve levar os professores a pensar em maneiras de ajudar o estudante em 

casa, como sugerir fórum de discussão ou o uso de sistemas computacionais de apoio ao ensino 

de programação. 

 

CONCLUSÕES 

Este trabalho teve como objetivo investigar as dificuldades de estudantes iniciantes em 

programação com foco nos erros cometidos e dificuldades enfrentadas na elaboração do 

algoritmo. Para isso foi realizada tanto uma análise quantitativa quanto qualitativa. Como 
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trabalho futuro será realizada uma ampliação do número de participantes, onde os mesmos 

usaram um ambiente controlado para elaboração dos algoritmos. 
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RESUMO: Dirigir é uma tarefa diária que permite às pessoas para se mover mais rápido e mais 

confortavelmente. No entanto, mais da metade de acidentes fatais estão relacionados com 

imprudência. As manobras imprudentes podem ser detectadas com boa precisão através da 

análise de dados relativos à interação do condutor do veículo, por exemplo, mudanças de faixas, 

aceleração e desaceleração. Neste artigo, vamos investigar se algoritmos online podem ser 

usados para detectar comportamento de condução imprudente. Para fazer isso, nós modelamos 

um algoritmo de detecção de distorções como uma topologia de processamento de fluxo de 

dados, que recebe informações em um smartphone e informações do veículo como entrada. 

Além disso, apresentamos resultados de nossa avaliação preliminar.  

 

Palavras–chave: Detecção de Comportamento Online, Sensores veiculares, Smartphone 

  

AN APPROACH STUDY AND PRACTICE ON DETECTION OF VEHICLE DRIVING 

STYLE 
 

ABSTRACT: Driving is a daily task that allows people to move around faster and more 

comfortably. However, more than half of fatal crashes are related to recklessness. Reckless 

maneuvers can be detected with good accuracy by analyzing data relating to the driver-vehicle 

interaction, for instance, steering wheel turnings, acceleration and deceleration. In this article 

we investigate if out-of-the- box smartphones can be used to detect reckless driving behavior. 

To do so, we model an outlier detection algorithm as a data stream processing topology, which 

receive the smartphone and in-vehicle sensors data as input. In addition, we present results 

of our preliminary assessment. 

 

KEYWORDS: On-Line Driving Behavior Detection, In-Vehicle Sensing, Smartphone 

 

INTRODUÇÃO 

De acordo com o relatório global de segurança no trânsito (WHO, 2013), 1.24 milhão de 

pessoas morrem anualmente em consequência de acidentes de trânsito, ou seja, quase 3.500 

pessoas morrem diariamente no trânsito, e de 20 a 50 milhões de pessoas envolvem-se em 

acidentes não fatais. Acidentes de trânsito são a oitava maior causa de morte no mundo, é o 

fator que mais causa morte de pessoas entre 15 e 29 anos. A estimativa é que em 2030 acidentes 

serão a quinta maior causa de mortes no mundo, à frente, por exemplo, do câncer de estômago 
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e da AIDS (LOZANO et al., 2012; WHO, 2013). Estima-se que os recursos financeiros 

aportados globalmente para lidar com as consequências dos acidentes girem em torno de 518 

bilhões de dólares (JACOBS et al., 2000). 

Segundo Transitobr (2010) a maioria dos acidentes é causada por: direção imprudente 

(75%), problemas no veículo (12%), problemas nas condições da via (6%) e condições 

ambientais, como chuva, neblina e cerração (7%). Um estudo estatístico realizado por (LEE et 

al.,2002) explorou características do fluxo do trânsito e definiu a frequência de acidentes como 

uma equação em função de indicadores de acidentes - velocidade, densidade do trânsito, forma 

da via, condições do tempo e horário do dia. Com base nesse fato, algumas pesquisas tentam 

prever a ocorrência de acidentes – os autores em (LV et al.,2009) tentam identificar um 

potencial acidente de trânsito em tempo real utilizando algoritmos baseados na regra do vizinho 

mais próximo (k-Nearest Neighbor - kNN); o estudo em (SAMIMI;HELLINGA,2012) examina 

o impacto gerado pelo processo de calibração no modelo de previsão de acidente proposto por 

(LEE et al.,2002). Já em (SINGH;DONGRE,2012) é proposto um sistema de previsão de 

acidentes analisando o comportamento do motorista em tempo real a partir do conceito de 

mineração de fluxo de dados (Data Stream Mining).  

Por conta dos dados supracitados, Sistemas de Transporte Inteligentes (Intelligent 

Transportation Systems - ITS) tem recebido cada vez mais atenção por parte da academia, da 

indústria automobilística, bem como dos governos e tem sido considerada a próxima mudança 

tecnológica nas vidas das pessoas (MA et al.,2011) provendo, dentre outros, sistemas de 

identificação/notificação de acidentes como proposto por (THOMPSON et al.,2010) e (WHITE 

et al.,2011). Contudo, métodos atuais de detecção de acidentes e problemas em veículos ainda 

dependem de uma infraestrutura de sensores instalados nas ruas/estradas que além de caros, 

estão restritos a uma determinada parte das vias e geralmente realizam análise de vídeo (YANG 

et al.,2012). 

Sistemas de detecção como os da BMW (BMW’s Automatic Crash Notification System) 

e GM (OnStar), utilizam sensores da unidade de controle eletrônica (Vehicle’s electronic 

control units - ECUs) para detectar aceleração, desaceleração, acionamento dos airbags e 

controle de estabilidade, tendo assim, como vantagem, a não geração de falsos positivos 

(WHITE et al.,2011). Infelizmente, devido ao alto preço, apenas uma pequena parcela dos 

veículos possui esses equipamentos. Por outro lado, os smartphones além de possuírem baixo 

preço, têm uma série de sensores embarcados que, aliados aos dados de sensores do próprio 

veículo disponibilizados através do On-Board Diagnostic System (OBD-II), e de possíveis 

sensores vestíveis, são uma alternativa mais econômica e geral para a detecção e notificação de 
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acidentes (MOHAN et al.,2008). Além disso, o uso do smartphone possibilita uma associação 

direta de um acidente a sua localização geográfica, contribuindo assim para um atendimento 

mais ágil às suas vítimas. Contudo, o desafio central desta pesquisa é garantir que, apesar da 

imprecisão dos sensores, de eventuais problemas de comunicação e da complexidade do 

processamento, seja possível detectar o modo de condução de cada motorista, classifica-lo 

como agressivo e não agressivo. Além disso, cruzando informações de condução de outros 

motoristas e de serviços de terceiros como, por exemplo, condições climáticas e eventos 

culturais possa ser possível inferir eminência de um acidente de forma confiável, precisa e de 

baixo custo. 

O principal objetivo desta pesquisa é estudar formas de detectar padrões de condução 

veicular a partir de um conjunto de dados disponibilizados pelos veículos e processados em 

algoritmos específicos com a finalidade de encontrar similaridades entre os condutores. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Nesta seção, é descrito o modelo utilizado para analisar os comportamentos de condução 

e processamento de fluxo de dados contínuos, utilizando o processamento de eventos 

complexos (Complex Event Processing - CEP). Também estão descritos os três algoritmos 

utilizado para a execução do projeto. 

 

Complex Event Processing 

Processamento de Eventos Complexos (CEP) é um conjunto de técnicas e ferramentas 

que fornece um modelo de processamento, em memória, sobre o fluxo de dados assíncrona, em 

tempo real para a detecção on-line de situações de interesse (LUCKHAM,2001). Através do 

CEP, podemos (LUCKHAM,2001): (i) ter o conhecimento da situação através do uso de 

consultas contínuas que se correlacionam dados de fluxos de dados diferentes sensores, (ii) 

sensibilidade ao contexto, subdividindo fluxos de dados em diferentes pontos de vista, como as 

janelas temporais ou partições principais, e (iii) flexibilidade uma vez que pode especificar 

eventos a qualquer momento, ou seja, a especificação dos eventos pode ser alterada 

dinamicamente enquanto o sistema está em execução. 

Uma manobra imprudente (por exemplo, mudança de faixa repentina a alta velocidade) é 

um exemplo de um acontecimento complexo, isto é, ela baseia-se na composição de eventos 

primitivos, tais como acelerações em bruto, de alta velocidade, e o movimento da roda de 

direção. Para realizar a detecção de tais eventos complexos, é necessário recolher e analisar o 

fluxo de dados gerados pelos vários sensores primitivos (por exemplo, acelerômetro, velocidade 
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e posição do acelerador) à procura de padrões e correlações. Para ser capaz de detectar o padrão 

da manobra, é necessário utilizar um conceito importante conhecido como janela. A janela é 

um contexto temporal que define quais porções do fluxo de dados de entrada é considerado 

durante a execução da regra EPL (CUGOLA,2012), ou seja, os eventos nos últimos 30 

segundos. 

 

Algoritmo On-line Z-Score  

O Z-Score é uma técnica estatística simples que permite um cálculo ao longo de um fluxo 

de dados para identificar os valores fora do previsto. Z-Score descreve a localização dos 

valores brutos em termos de muito acima ou abaixo da média e de quanto seria o valor do 

desvio padrão (HEIMAN,2006).  

De acordo com (HEIMAN,2006), Z-Score tem basicamente dois componentes: (1) um 

indicador, positivos ou negativos, indicando se a pontuação bruta está acima ou abaixo da 

média, e (2) o valor de Z-Score absoluto indicando a distância da pontuação a partir da média, 

quando é calculado o desvio padrão. 

 

Algoritmo On-Line K-Means 

Clustering (PAKHIRA,2014) é uma técnica de análise exploratória de dados na qual um 

conjunto de objetos de entrada, normalmente multidimensionais, são classificados em grupos 

(ou seja, clusters) de objetos similares. Além disso, é, essencialmente, uma técnica de não 

supervisionada que é precedido por um conjunto pequeno de testes, em algumas situações 

com uma pequena supervisão que é utilizado para identificar os valores não previstos. 

O algoritmo K-means é um algoritmo iterativo. Como nas abordagens anteriores, em 

primeiro lugar o fluxo de evidencias é separado em diferentes contextos temporais (Janelas). 

Em seguida, o algoritmo usa uma heurística para definir centroides para clusters K. Em terceiro 

lugar, a distância entre centros de agrupamentos evidências e são calculados e evidências são 

atribuídos ao cluster mais próximo. Se alguma evidência muda de um cluster para outro, o 

algoritmo realiza duas tarefas paralelas: (i) novas centroides de fragmentação são calculadas 

e (ii) as evidências são colocadas de volta para o fluxo para outro cálculo das distâncias.  
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

No primeiro momento foi utilizado um automodelo a combustão para que fossem 

realizados testes dos algoritmos que foram escolhidos. Esses testes foram necessários devido 

custo e manutenção de um veículo real. Os testes no automodelo não foram monitorados, 

visto que a necessidade era apenas de avaliação dos algoritmos.  

Para a coleta real de informações foi traçada uma rota padrão dentro da cidade de 

Aracaju/SE. A rota traçada tinha aproximadamente 15km, na cidade onde o limite de 

velocidade é de 60 km/h. Para que fosse realizada a coleta foi utilizado um automóvel real 

juntamente com um dispositivo de OBD-II conectado ao veículo utilizado. Este dispositivo 

recolhe velocidade, RPM e posição do acelerador (em percentagem) da rede da área de 

controle do veículo e envia essas informações para um aplicativo instalado em um celular 

como sistema operacional Android através da conexão Bluetooth. No celular utilizado também 

eram coletadas informações, como acelerômetro, giroscópio, bússola magnética e GPS. Para 

o processamento das informações que estavam sendo recebidas pelo OBD-II foi criado um 

aplicativo móvel onde estava sendo executado o algoritmo escolhido, o Z-score. 

Foram coletadas informações de vinte e cinco motoristas de ambos os sexos e com idade 

variando entre 20 e 60 anos. A experiência de direção também foi bastante variada. Durante 

a execução dos testes todos os estilos de condução foram classificados entre cautelosos e 

imprudentes. 

Como já era esperado devido aos testes executados no automodelo, os motoristas 

cautelosos e imprudentes têm diferenças substanciais com respeito à velocidade, como 

mostrado na Figura 1 (esquerda). Diferentemente de experimentos em (HONG et a.l,2014) a 

velocidade é uma boa característica para distinguir o comportamento dos motoristas. Neste 

estudo, mais de 75% das evidências velocidade de condutores cautelosos foram inferiores a 

60 km/h, 50% eram menores que 46 km/h. Isto significa que os condutores classificados como 

cautelosos, permaneceu abaixo do limite de velocidade na maior parte do tempo. Os 

motoristas imprudentes, por outro lado, mantiveram-se acima do limite de velocidade a maior 

parte do tempo, isto é, mais de 50% das evidências de velocidade foram superiores a 60 km/h. 

Além disso, como mostrado na Figura 1 (à direita), os motoristas cautelosos dirigiam com 

rotações que variam de 1.706 rpm a 2.091. Deve notar-se que os condutores imprudentes 

tinham uma maior variação de rotações por minuto. Este comportamento reflete-se na 

aceleração. Provavelmente em uma tentativa de economizar tempo, os motoristas 
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imprudentes tinham revezamento de mais altas para alcançar velocidades mais altas, logo que 

possível, e, claro, excedendo o limite de velocidade como mostrado anteriormente. 

 

Figura 86.  Comparação entre Velocidade(direita) e RMP(esquerda). IFS, 2016.No 

entanto, contrariamente ao esperado e outras obras, como (HONG et a.l,2014), em geral 

motoristas, cautelosos e imprudentes tiveram acelerações semelhantes. Esta é uma indicação 

de que motoristas imprudentes na maioria das vezes têm um comportamento semelhante ao 

motorista cauteloso, mas têm pequenos conjuntos de evidências classificados como outliers 

e esse padrão é repetido com frequência. Para identificar diferenças no comportamento, foi 

feita a analise apenas das evidências classificadas como valores atípicos pelo Z-Score. A Figura 

2 (esquerda) mostra a aceleração de 3 eixos no g-Force evidencia comparação classificados 

como desviantes. Como mostra a Figura 2 apresenta g-Force, tanto acelerar e atingir a 

desaceleração são positivos neste estudo de caso. No entanto, três motoristas foram 

classificados como imprudente pelo avaliador, este avaliador estava analisando todos os 

motoristas durante o percurso, devido aos seus comportamentos, tais como a condução com 

apenas uma mão no volante, utilização não autorizada e não respeitar parando em semáforos. 

Apesar destes comportamentos imprudentes, eles não são necessariamente agressivos. É 

digno de notar que estes comportamentos não podem ser identificados pelos algoritmos 

outliers, uma vez que não existem dados do sensor em que podem ser comprovadas essas 

afirmações. A Figura 2 (à direita) mostra a comparação g-Force excluindo estes três pilotos. 

Deve notar-se que o nível de "outlierness" é maior para condutores imprudentes. 
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Figura 87.  Comparação de dados g-Force. IFS, 2016 

CONCLUSÕES 

Neste artigo, apresentou-se uma abordagem de detecção de comportamento do condutor 

online baseada em algoritmos outliers. A fim de melhor compreender os comportamentos de 

condução, realizou-se um estudo de caso da vida real para a recolha de dados reais de condução 

e avaliar o comportamento dos motoristas no cenário do mundo real através de algoritmo de Z-

Score. Assim, a principal contribuição deste trabalho é a modelagem on-line para a condução 

de detecção de comportamento. 

Uma vez que a pesquisa está em um estágio inicial, há muito trabalho a ser feito. No 

entanto, espera-se as seguintes contribuições a curto e médio prazo: (i) implementar um 

mecanismo de pontuação para classificar melhor a motoristas; (ii) avaliar outros algoritmos em 

um ambiente real; e (iii) identificar comportamentos que precedem os acidentes. 
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RESUMO: A Autoavaliação institucional é uma questão atual e de grande relevância no 

contexto da educação superior do Brasil. No entanto, o ensino técnico não dispõe de 

mecanismos para realizar sua autoavaliação. Esta pesquisa objetiva postular uma metodologia 

para a implementação do processo de autoavaliação no ensino técnico do instituto Federal de 

Sergipe (IFS) visando ajudar os gestores a conhecer os pontos fortes e fragilidades da 

Instituição. Neste sentido, foram construídos instrumentos de avaliação (questionários) e 

respondidos pela comunidade acadêmica com o objetivo de obter dados que mostrem os anseios 

da mesma. Por isto, foi necessário o desenvolvimento de métodos e técnicas para que os dados  

obtidos reflitam a realidade da Instituição de Ensino. Neste contexto, a Estatística apresentou-

se imprescindível, desde a criação de instrumentos de autoavaliação (questionários a serem 

aplicados para os discentes) , até a utilização de técnicas de coleta de dados, organização, 

análise e interpretação, vislumbrando contribuir para a melhoria contínua do ensino nos mais 

variados aspectos. Desta forma, o presente projeto buscou apresentar um modelo de apoio a 

gestão e também oferecer uma contribuição para a ampliação do processo avaliativo, derivado 

do SINAES (Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior), que será estendido ao ensino 

técnico sendo, portanto, uma possibilidade de inovação para o IFS no cenário nacional.  

Palavras–chave:  autoavaliação institucional, estatística, gestão  

A VOCATIONAL EDUCATION SELF-ASSESSMENT MODEL OF 

DERIVATIVE SINAES MIDDLE LEVEL USING STATISTICAL 

DESCRIPTIVE AND INFERENTIAL 

 
ABSTRACT:  Institutional Self-evaluation is a current issue and of great relevance in the 

context of higher education in Brazil. However, technical education does not have 

mechanisms to carry out their self-assessment. This research aims to posit a 

methodology for the implementation of the self-assessment process in the technical 

education of the Instituto Federal de Sergipe (IFS), seeking help managers to know the 

strengths and weaknesses of the institution. In this sense, assessment tools were built 

(questionnaires) and answered by the academic community in order to obtain data 

showing the desires of it. Therefore, the development of methods and techniques so 

that the data reflect the reality of the education institution was needed. In this context, 

the statistics presented is essential, since the creation of self-assessment tools 

(questionnaires to be applied to the students) to the use of data collection techniques, 

organization, analysis and interpretation, glimpsing to contribute to the continuous 
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improvement of education in various ways. Thus, this project sought to present a 

model of support for management and also provide a contribution to the expansion of 

the evaluation process, derived from SINAES (Sistema Nacional de Avaliação do Ensino 

Superior), which will be extended to technical education It is, therefore, a possibility of 

innovation to the IFS on the national scene. 

 

Keywords: Institutional Self-evaluation, statistics, management 

 

INTRODUÇÃO 

A área de Avaliação Institucional tem sido objeto de estudo nas instituições de ensino 

superior buscando o autoconhecimento para direcionar políticas visando a melhoria contínua 

da qualidade do ensino, além do cumprimento da legislação em vigor do Sistema Nacional de 

Avaliação do Ensino Superior (SINAES). Está pesquisa visa a criação da autoavaliação para o 

ensino técnico baseado na experiência do SINAES, sendo um projeto piloto aplicado 

inicialmente para os discentes, e  posteriormente a toda comunidade acadêmica. Sabe-se que 

uma das críticas mais comuns no processo avaliativo é a utilização de instrumentos que 

mostram apenas uma visão parcial e fragmentada da realidade institucional, além de não 

mostrar o  nível de confiança da pesquisa. Esse fato demonstra a necessidade de utilizar  

métodos e técnicas estatísticas que permitam obter uma amostra cujos dados possam refletir a 

realidade da instituição com uma pequena margem de erro de no máximo 5%. 

Neste trabalho  realizou-se uma sensibilização dos discentes quanto à importância da 

participação dos mesmos no processo avaliativo proposto, além de utilizar procedimentos 

científicos para criação de questionários com pré teste, e o cálculo do tamanho mínimo da 

amostra para realização da coleta dos dados.  

A análise dos resultados dos instrumentos (questionários) foi feita no contexto da 

Estatística descritiva e inferencial, utilizando o limesurvey, com o objetivo de obter medidas 

estatísticas que possam ajudar na interpretação e análise dos dados. As ferramentas de análise 

estatísticas são utilizadas em grandes escalas por empresas e organizações e este trabalho 

buscou mostrar como estas podem ser fortes aliadas à política de avaliação das instituições de 

ensino técnico profissionalizante. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Inicialmente foi realizada uma sensibilização com a comunidade acadêmica quanto à 

importância da participação da mesma no processo de autoavaliação. Em seguida, realizou-se 

seguintes etapas:  
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ETAPA 01: Elaboração dos questionários (instrumentos) para coleta de dados. 

De acordo com Barbetta (2007 apud Oliveira, 2012), a construção dos questionários é 

uma etapa importante do processo avaliativo e sua execução deve levar em consideração a 

população a ser estudada e os objetivos da pesquisa. Outro aspecto importante é que os 

questionários sejam construídos para facilitar a análise dos dados que, mesmo abrangentes, não 

sejam extensos para não perder a confiabilidade das respostas obtidas. Neste projeto, os 

instrumentos (questionários) seguiram  os seguintes procedimentos: 

Separar as características (variáveis a serem levantadas) que interessam ao estudo da 

pesquisa; 

Fazer uma revisão bibliográfica com o objetivo de verificar as possíveis formas de 

mensurar as variáveis em estudo; 

Estabelecer a maneira de mensuração das variáveis de acordo com o objetivo da pesquisa; 

Elaborar perguntas para cada variável a ser observada; 

Verificar se a pergunta está clara através de um pré-teste respondido por elementos da 

população em estudo.  

 

ETAPA 02: Procedimento estatístico para o cálculo do tamanho mínimo da amostra. 

Nesta etapa  foi realizado um pré-teste na aplicação do questionário com o objetivo de 

detectar possíveis falhas no instrumento de avaliação. 

Na realização da coleta de dados é fundamental a utilização de amostras para dar 

celeridade ao processo avaliativo. Isso demonstra a importância dos recursos da Estatística para 

evitar erros no levantamento de dados obtidos a partir de uma amostra. 

O primeiro passo do pesquisador para calcular o tamanho da amostra é especificar o 

quanto ele admite errar na avaliação dos parâmetros em análise. Esse erro é denominado Erro 

Amostral e é definido como a diferença entre uma estatística e o parâmetro que se quer estimar 

(BARBETTA, 2007). 

Para coletar os dados  utilizou-se amostras aleatórias simples para cada curso técnico da 

área de química. De acordo com o teorema do Limite Central, a distribuição da média amostral 

tende para uma distribuição normal à medida que o tamanho n da amostra tende ao infinito. 

Para  Barbetta  (2007 apud Oliveira, 2012),  o cálculo para determinar o tamanho mínimo n da 

amostra quando o parâmetro de interesse é a média pode ser determinado através da fórmula: 
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Considerando: 

E0 - erro amostral máximo tolerado; 

Z - é o nível de confiança desejado para amostras normalmente distribuídas; 

- é o desvio padrão ; 

Para calcular o valor do desvio padrão populacional  utilizou-se uma  amostra piloto. 

Segundo Rumsey (2009), Spiegel (2004 apud oliveira,2012), o nível de confiança 

desejado nas pesquisas pode ser obtido conforme mostra a Figura 1. 

 

Figura 1 - Valores de Z para alguns níveis de confiança 

Fonte: Spiegel, 2004. 

 

Tabela 7 - Valores de Z para alguns níveis de confiança. 

Área 0,800 0,900 0,950 0,980 0,990 0,995 0,998 

Z 1,282 1,645 1,960 2,326 2,576 2,807 3,090 

Fonte: Spiegel, 2004. 

Nesta pesquisa  utilizamos o nível de confiança de 95%, obtendo assim, Z = 1,96, 

conforme Tabela 1. Nesta etapa também foi realizado um pré-teste na aplicação do questionário 

e também obtenção do desvio padrão a partir  a partir de uma amostra piloto, pois não é 

conhecido o desvio padrão da população.  

 

ETAPA 03:Análise e interpretação das medidas estatísticas. 

Nesta etapa foram analisadas e discutidas as medidas estatísticas escolhidas como média 

(MA) , desvio padrão(DP) e o coeficiente de variação (CV). Também trabalhou-se com 

distribuição das frequências obtidas. O corpo discente fez a avaliação numa escala  de 1 a 5, 

sendo: 1 = desconheço ; 2 = Fraco ; 3 = Ruim ; 4 = Bom e 5= Muito bom. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A execução deste projeto possibilitou ao IFS dar um avanço no processo de autovaliação, 

tendo em vista que o mesmo ocorre apenas para os cursos superiores, inclusive permitindo a 

instituição assumir a vanguarda deste tema que se encontra em discussão na rede. Outra grande 

contribuição é a participação de alunos do ensino técnico em pesquisas de estatística aplicada. 

Este trabalho apresentou um modelo de apoio à tomada de decisão para os gestores do 

IFS, derivado do SINAES, adaptado para a avaliação de cursos técnicos de nível médio.  A 

metodologia adotada buscou o desenvolvimento de pesquisas ligadas à contribuição da 

estatística no processo avaliativo  no âmbito do Instituto Federal de Sergipe. Como projeto 

piloto , coletamos dados junto aos curso técnicos de química vislumbrando estender a pesquisa 

para todos os outros cursos técnicos e também contar com a participação dos técnicos 

administrativos e corpo docente . 

A tabela a seguir mostra um resumo apenas os dados da avaliação dos cursos e os demais 

se encontram em anexo. Vale resaltar que dados foram obtidos através de uma amostra 

significativa, calculada de acordo com a explanação realizada na metodologia desta pesquisa. 

A amostra contou com a participação voluntária de 175 discentes dos cursos técnicos na área 

de química e apresentam uma confiabilidade de 95%.  

 

 AVALIAÇÃO DO CURSO 

Estrutura Curricular  Carga Horária das Disciplinas  Carga Horária Total do Curso 

MA 3,5  MA 3,29  MA 3,34 

DP 1,02  DP 0,72  DP 0,76 

CV 0,2914  CV 0,2188  CV 0,2275 

Turno de Funcionamento 
 

Orientação aos Alunos na 

Matrícula  
Coordenadoria de Estágio 

MA 3,69  MA 2,94  MA 2,17 

DP 0,73  DP 1  DP 1,15 

CV 0,1978  CV 0,3401  CV 0,5300 

Laboratórios de Informática  Número de Docentes  Qualificação dos Docentes 

MA 3,66  MA 3,09  MA 3,73 

DP 1,05  DP 1,18  DP 1,19 

CV 0,2869  CV 0,3819  CV 0,3190 

Promoção de Atividades de 

Extensão (seminários, 

palestras, etc)  

Envolvimento de Professores 

em Projetos de Pesquisa 
 

Envolvimento de Alunos em 

Projetos de Pesquisa 

MA 2,71  MA 2,66  MA 2,65 

DP 1,06  DP 1,17  DP 1,16 

CV 0,3911  CV 0,4398  CV 0,4377 
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Articulação de Conteúdos 

entre as Disciplinas do Curso 
 

Laboratório de Atividades 

Específicas do Curso 
 

Aulas Práticas de Campo 

(visitas técnicas e 

microestágios) 

MA 3,11  MA 2,93  MA 2,13 

DP 1,08  DP 0,9  DP 1,04 

CV 0,3473  CV 0,3072  CV 0,4883 

Didática dos Professores 

 

Critério de Avaliação nas 

Disciplinas do Curso 
 

Atendimento do Curso às 

Necessidades do Mercado de 

Trabalho 

MA 3,49  MA 3,61  MA 3,03 

DP 0,96  DP 0,79  DP 1,29 

CV 0,2751  CV 0,2188  CV 0,4257 

Contribuição das Disciplinas 

para a Formação Técnica do 

aluno 

 

Contribuição das Disciplinas 

para a Formação Cidadã do 

aluno    

MA 3,8  MA 3,57    

DP 0,96  DP 1,17    

CV 0,2526  CV 0,3277    

Tabela 2 - Avaliação dos cursos. 

 

O instrumento de avaliação foi dividido em 4 etapas:Na primeira os discentes avaliaram 

o curso ; Na segunda avaliaram a infraestrutura quanto a salas de aula, laboratórios,biblioteca 

e ambiente interno.Na terceira etapa foi avaliado  o atendimento nos diversos setores do IFS e 

conhecimento dos mesmos relativo a diversos serviços. A quarta etapa  contou com uma 

autovaliação ,avaliação  da coordenação e dos docentes (avaliação do grupo de professores) do 

curso. A partir dessas análise vamos detalhar os principais  pontos a melhorar no curso: 

 Coordenação de estagio; 

 Envolvimento de Professores em Projetos de Pesquisa; 

 Envolvimento de Alunos em Projetos de Pesquisa; 

 Promoção de Atividades de Extensão (seminários, palestras, etc). 

Quanto a infraestrutura podemos citar mobiliário e conforto térmico dos laboratórios 

específicos do curso, além da manutenção dos equipamentos. 

No ambiente interno a pesquisa aponta fragilidades quanto a sinalização dos setores, 

Segurança e instalações sanitárias. 

A análise dos dados também apontam que medidas devem ser tomadas para divulgar junto 

aos discentes a missão, normas gerais , políticas do IFS para ensino,extensão e pesquisa , além 

das políticas de atendimento aos discentes. Deve-se dar mais atenção nos seguintes itens da 

pesquisa: 
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Objetivos e Metas da  Coordenadoria do curso, Setor de Comunicação (NUCS), Direção 

Geral 

Os pontos fortes evidenciados foram: 

1. O curso de forma geral; 

2. Desempenho dos seus professores, em geral; 

3. Biblioteca; 

4. Autoavaliação dos discentes. 

 

CONCLUSÕES 

Esta pesquisa contribuirá para a evolução (criação) do sistema de avaliação do ensino 

técnico que se encontra em discussão em nível do Ministério da Educação, além de ajudar a 

resolver uma das fragilidades apontadas pelas Instituições de ensino no cenário nacional, que é 

a dificuldade na interpretação dos dados obtidos na autoavaliação. Desta forma, o presente 

trabalho apresenta uma ferramenta de apoio a gestão do IFS. 
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RESUMO: O monitoramento remoto de pacientes com insuficiência cardíaca pode facilitar a 

intervenção médica em um evento da deterioração clínica do paciente. Nós consideramos que 

o emprego de saúde onipresente, usando sensores e wearables, podemos melhorar essa situação 

reduzindo o número de hospitais readmissões. Neste contexto, o presente artigo propõe 

UbHeart, um modelo que emprega sensibilidade ao contexto para identificar a saúde do 

paciente. A principal contribuição científica é a possibilidade de detectar informações de 

contexto a fim de identificar a degradação potencial fisiológico, combinando-os a fim de 

classificar risco cardíaco a possível do paciente. Neste trabalho, foram utilizados parâmetros de 

saúde estabelecidas pela Sociedade Brasileira de Cardiologia. O método utilizado para a 

combinação de informações de contexto é baseado na percepção da situação. Para avaliar 

UbHeart, foram empregados dois cenários de uso que mostraram resultados encorajadores. 

Palavras–chave: Ciência de Contexto. Computação Ubíqua. Telemedicina. Monitoramento de 

Sinais Vitais 

 

 

A CONTEXT PROCESSING MODEL FOR MONITORING VITAL 

SIGNS OF HEART 
 

ABSTRACT: The remote monitoring of patients with heart failure can ease the medical 

intervention in an event of patient’s clinical decay. We consider that employing ubiquitous 

healthcare, using sensors and wearables, we can improve this situation reducing the number of 

hospitals readmissions. In this context, this article proposes UbHeart, a model employing 

context awareness to identify patient's health. The main scientific contribution is the possibility 

of detecting context information in order to identify potential physiological degradation, 

combining them in order to rank the possible patient’s heart risk. In this work, we used health 

parameters established by the Brazilian Society of cardiology. The method used for combining 

context information is based on situation awareness. To assess UbHeart, we employed two 

usage scenarios that showed encouraging results.  

KEYWORDS: Context of Science. Ubiquitous computing. Telemedicine. Monitoring Vital Signs 

 

INTRODUÇÃO 

 Cerca de 4,7 milhões de americanos tem sido afetados por insuficiência cardíaca (IC), 

com 500.000 novos casos diagnosticados por ano (ROTH et. al, 2014). IC é considerado  um 
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dos principais desafios médicos do nosso tempo (UKENA et. al, 2012). Admissões 

hospitalares por insuficiência cardíaca tem aumentado consideravelmente os custos em 

sistemas de saúde e novas estratégias são utilizadas com apoio da telemedicina 

(LANDOLINA et. al, 2012). Informações de saúde usadas durante o diagnóstico médico são 

determinantes para os cuidados prévios da saúde e podem contribuir com a diminuição das 

readmissão de pacientes nos hospitais. Especialistas médicos utilizam dados fisiológicos do 

coração e correlacionam com informações do perfil do paciente a fim de diagnosticar sua 

saúde [MULVANEY et. al, 2012; WINKLER et. al, 2011].  

 O monitoramento remoto de pacientes com IC pode facilitar a intervenção médica de 

um evento de deterioração clínica do paciente (LEDWIDGE et. al, 2011). Considerada uma 

estratégia promissora,  o telemonitoramento  consiste em observar os sinais fisiológicos do 

paciente com a finalidade de que os profissionais da saúde possam intervir mais cedo se 

houver evidência de deterioração clínica (CHAUDHRY et. al, 2011). 

 A computação ubíqua propõe um sistema computacional invisível e incorporado aos 

ambientes a fim de auxiliar as atividades humanas mudando minimamente a forma como as 

tarefas são originalmente realizadas (WEISER et. al, 2011). Contexto é definido como 

qualquer informação que pode ser usada para caracterizar a situação de uma entidade (DEY 

et. al, 2001). Assim, ciência de contexto determina a capacidade que um dispositivo tem para 

detectar, sentir, interpretar e interagir com os aspectos do ambiente local do usuário e os 

dispositivos de computação. Nesse âmbito, a área de cuidados ubíquos (do inglês Ubiquitous 

Care) permite o uso da computação móvel e ubíqua para o monitoramento da saúde do 

paciente em qualquer lugar e a qualquer momento, sem a necessidade da pessoa estar em 

uma clínica ou hospital. O propósito de se manter cuidados médicos de forma ubíqua, que 

vem sendo chamado de ubiquitous healthcare, é fornecer um serviço conveniente aos 

pacientes, facilitando o diagnóstico das condições clínicas (GELOGO et. al, 2001).  

 Trabalhos relacionados com estudo apontaram para a necessidade do monitoramento do 

progresso da degradação dos sinais vitais do paciente ao longo do tempo e a necessidade de 

analisar a ordem de classificação das medições a fim de determinar o grau de investigação do 

médico. As medições foram relacionadas com questionamentos realizadas pelo profissional e 

também a códigos de cores informados no sistema, ou seja, a simples coleta dos sensores não 

foram suficiente para definir que grau de risco da saúde do paciente. 

 Com foco em saúde ubíqua, este estudo propõe o uso de contextos fisiológicos do 

coração e suas correlações com informações de perfil e patologia do paciente a fim de 
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determinar a classificação do nível de risco de saúde em conformidade com as diretrizes 

estabelecidas pela Sociedade Brasileira de Cardiologia SBC1. A principal contribuição 

científica deste trabalho é a possibilidade de reconhecer informações de contexto que possam 

identificar possíveis degradações fisiológicas e combiná-las a fim de classificar o possível risco 

cardíaco ao paciente, representando um auxílio nos cuidados médicos a fim de prevenir a 

readmissão hospitalar. Até o presente momento, não foram encontrados trabalhos que utilizam 

a ciência de contexto aplicada ao monitoramento de sinais vitais de pacientes com insuficiência 

cardíaca.  

 Este trabalho esta dividido em quatro seções. A seção 2 descreve os trabalhos 

relacionados com o tema em estudo, o terceiro explica a forma como o modelo UbHeart utiliza 

a ciência de contexto para encontrar a taxa de comprometimento do paciente em relação o 

estado de saúde. Uma avaliação baseada em um estudo de caso é apresentado na seção 4. A 

seção 5 apresenta as considerações finais.   

 

TRABALHOS RELACIONADOS 

 Para desenvolver este estudo foram selecionados alguns trabalhos os quais tem 

relevância quanto ao uso de contextos relacionados a saúde do paciente.  O trabalho 

(MULVANEY et. al, 2012) descreve um modelo de utilização de uma rede de sensores sem 

fios para identificar medições e fornecer indicadores para análise de tendências e envio de 

possíveis alerta de complicações ao paciente. As medidas de glicose, pressão arterial, 

temperatura e respiração foram adquiridas por sensores e enviadas através de um dispositivo 

móvel à clínica. (KASHEM et. al, 2008) propõe um modelo aplicado a telemedicina que utiliza 

informações de peso, pressão e batimentos cardíacos, para encontrar possíveis situações de 

risco a pacientes. Embora o trabalho destaque a relevância da situação de saúde do paciente, o 

modelo em questão descreve a qualificação da situação através da análise das medições 

relacionadas a perguntas feitas ao paciente durante o telefonema realizado pela enfermeira.  

 O modelo proposto por Winkler permite adquirir sinais fisiológicos de pacientes através 

de equipamentos médicos portáteis de eletrocardiograma, pressão arterial, peso corporal e 

medidas de auto-avaliação que são processadas em um servidor remoto (WINKLER et. al, 

2011). As medidas são classificadas individualmente com a utilização de código de cores e 

recebidas gerando eventos de acordo com as regras de priorização médico para iniciar um 

processo de revisão guiado por fluxo de trabalho no sistema e uma avaliação mais aprofundada 
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por parte dos profissionais médicos. O modelo permite a alteração da ordem de visualização 

dos dados processados no centro medico de acordo com seu nível crítico e ainda a interação do 

paciente o qual realiza sua auto-avaliação utilizando uma escala de um código de cores.  

 Suh define um modelo para realizar o monitoramento de sinais vitais de pacientes com 

IC é definido (SUH et. al, 2011). As medidas de peso, atividade física, pressão arterial e 

frequência cardíaca são adquiridas por sensores. A arquitetura foi construída em três camadas: 

(1) recebe as medidas relacionadas com a saúde dos pacientes e as transmite; (2) recebe os 

dados para análise de regressão linear, verifica a ausência de alguma delas e a sua integridade; 

(3) armazena os dados para consultas posteriores.  

 Por fim, foi analisado o modelo de (COSTA et. al, 2012) que utiliza um correio 

eletrônico e os seus protocolos para apoiar o núcleo do sistema de informação de telemedicina. 

São empregados dois métodos: o primeiro em tempo real, em que os participantes podem enviar 

e receber informações quase que instantaneamente; o segundo para armazenamento e 

encaminhamento em uma localização física. A Tabela 1 descreve algumas características de 

uso de equipamentos médicos e contexto nos trabalhos. 

 

Tabela 1. Comparação de características dos trabalhos relacionados 

 

 No item Uso de dispositivos médicos podemos observar que a maioria dos trabalhos 

utilizam equipamentos e sensores que favorecem a captura dos sinais fisiológicos em ambiente 

fora do hospital. No item de Contextos Utilizados alguns deles estão relacionados diretamente 

a saúde do coração, tais como: pressão arterial, peso, frequência cardíaca os quais favorecem a 

análise prévia a fim de auxiliar o médico. Os contextos são relacionados a códigos de cores, 

escala de valores e a gráficos e curvas de eletro cardiograma para definir o estado de saúde do 

paciente, Tabela1 item Ciência de Contexto. A identificação do risco é realizada através de uma 

sobrecarga de análise a qual é enviada ao cardiologista sem uma análise prévia. 
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MODELO UbHEART 

 O modelo proposto utiliza contextos de saúde do coração para definir o grau de 

envolvimento do paciente em relação ao seu estado de saúde. Uma análise de potencial de 

risco e classificação de risco é realizada previamente, relacionando o perfil do paciente aos 

contextos adquiridos por sensores e por fim uma taxa de comprometimento é emitida 

consubstanciada por contextos correlacionados. A Figura 2, descreve a visão geral do 

modelo UbHeart, os contextos utilizados em cada fase estão descritos nas caixas chamadas 

contexto, os módulos específicos de cada fase são representados pelas caixas verde para 

potencial, rosa para classificação, vermelho para determinação do risco e cinza para ação 

realizadas. As caixas em azul descrevem as funções de cada módulo e as setas determinam 

seu fluxo principal.  

 

Figura 1. Visão geral do Modelo UbHeart 

 A análise de contexto proposta neste trabalho utiliza os dados fisiológico do coração do 

paciente adquiridos através do módulo no smartphone do paciente, Figura 1 caixa em verde. O  

módulo de potencial de risco avalia o contexto de forma isolada. Sinais como pressão arterial, 

batimentos cardíacos e temperatura são analisados e comparados em relação ao padrão 

estabelecido pela SBC e caso tenha valor alterado é sinalizado como nenhum, baixo ou alto 

potencial de risco. Neste fase um único contexto pode alterar o status do paciente para uma 

relação de potencial de risco alta. Esta relação pode ser sinalizada em virtude de uma alteração 

muito alta do valor do sinal fisiológico em relação aos padrões da SBC, como por exemplo, a 

pressão diastólica em nível de 17mmHg , uma vez que o permitido pela SBC é de 14mmHg. 

Todavia, antes de realizar alguma ação, é necessário identificar se realmente o potencial de 
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risco é permanente, uma vez que existe a possibilidade de apenas um sinal ter apresentado 

alteração e os demais apresentarem limiar aceitável.   

 Depois da sinalização do potencial de risco o smartphone envia os dados fisiológicos 

para o módulo de classificação de risco, visto Figura 1 caixa cor rosa, que esta localizado 

em uma nuvem computacional remota em virtude do poder computacional exigido nesta 

fase. O sinal fisiológico sinalizado com seu respectivo potencial de risco é associado ao 

perfil do paciente com contexto de peso, idade e patologia. Em seguida o histórico do 

paciente é consultado e caso tenha algum registro anterior que possa identificar uma 

classificação de risco alta, uma ação é realizada imediatamente, caso não, a função classifica 

risco é acionada.  A classificação de risco é realizada de acordo com a correlação existente 

entre os contextos dos sinais fisiológicos e do perfil do paciente. A classificação pode ser 

alta, media e baixa e sinais fisiológicos antes sinalizados com alto potencial de risco podem 

ser classificados com baixo risco. Esta classificação é possível, pois os sinais fisiológicos 

são personalizados de acordo com a característica de cada paciente. Como exemplo, o 

batimento cardíaco de um atleta em exercício não pode ser o mesmo de um idoso mesmo 

que esteja realizando atividade física. Durante a classificação de risco o modelo utiliza a 

ciência de contexto, uma vez que contextos são correlacionados logicamente e os resultados 

são utilizados para fornecer informações e ou serviços relevantes para o usuário (DEY et. al, 

2001). 

 O módulo Determina situação, Figura 1 caixa em vermelho, recebe os contextos com 

classificação de risco definida e inicia a função de Avalia Degradação a qual utiliza os 

contextos para identificar a situação baseado na evolução da degradação dos sinais 

fisiológicos do coração. Nesta fase são realizados cálculos de padrão e índice de degradação 

e taxa de comprometimento os quais consubstanciaram o grau de envolvimento do paciente 

em relação a situação de saúde identificada. A Figura 2, descreve a definição de cada 

contexto correlacionado e seu respectivo cálculo, em seguida aciona o módulo de Ação.  

 Como podemos observar na Figura 2, os processamentos são descritos de acordo com 

sua saída de acordo com a caixa verde. 
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Figura 2. Detalhamento dos cálculos  

 (i) O primeiro processamento retira a média da diferença dos sinais fisiológicos 

relacionados ao perfil do paciente com os estabelecidos pela SBC com suas respectivas 

ponderações. Uma vez que cada patologia e perfil cardíaco exige um peso diferenciado para 

cada sinal fisiológico envolvido na análise.  

 Como exemplo, dois pacientes, um jovem e um idoso, ao se assustarem podem refletir 

pressões arteriais iguais, todavia a representação dos sinais fisiológicos durante a análise 

devem sofre pesos diferenciados, uma vez que jovens tendem a se recuperar mais 

rapidamente.  Este processamento ler o sinal fisiológico e informa o valor padrão de 

degradação. (ii) A segunda fase ler o valor padrão de degradação e o compara com o anterior. 

 A diferença entre estes valores podem ser igual, menor ou maior que zero. Esta fase 

informa o índice de degradação o qual é responsável por identificar a evolução da degradação 

do sinal fisiológico do paciente. Caso seja maior que zero, significa que esta ocorrendo uma 

deterioração clínica do paciente, se negativo, o paciente esta melhorando ao longo do tempo.  

(iii) A terceira fase analisa a uniformidade do índice de degradação em relação as 

ocorrências. Esta fase informa a taxa de comprometimento do paciente em relação a situação. 

Ela analisa o índice de degradação de forma que ele não sofra alterações que inviabilize sua 

uniformidade, uma vez que o paciente que esta melhorando sensivelmente seu índice deve 

se apresentar com valores negativos tendendo a zero, e caso seu estado de saúde esteja 

piorando deve apresentar valores positivos ou zero, e nunca valores alternados entre 

negativos e positivos no intervalo durante a análise.  

 

AVALIAÇÃO 

 A comunidade científica tem empregado cenários para avaliação de aplicações ubíquas 

e sistemas cientes de contexto (SATYANARAYANAN et. al, 2011). Partindo dessa estratégia, 

definiu-se um cenário para avaliações do modelo apresentado. No cenário foram 
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correlacionados contextos de saúde do coração a fim de atribuir pesos diferenciados a contextos 

iguais relacionados a pacientes com perfis diferentes com a intenção de indicar a taxa de 

comprometimento do paciente em relação ao estado de saúde. O cenário usado foi: 

“José de setenta anos é pai de Andre com 22 anos e quer conhecer seus parentes que residem 

na cidade de Maceió. Visto que é necessário tomar um avião José resolve convidar Andre para 

acompanhá-lo para não se senti inseguro durante a viagem. No dia e horário programado os 

dois tomam o avião e resolvem testar o sistema UbHeart o qual liga um monitor de atividades 

do coração ao smartphone de cada um. Durante a viagem a aeronave passa por uma área de 

turbulência muito forte. Assustado José tentou retirar a pulseira que colhia seus sinais 

fisiológicos e ocorreu uma oscilação nas medidas retiradas a partir dos sensores, enquanto 

André resolveu deixá-la, pois estava mais preocupado com seu Pai”. 

Para avaliação do cenário, foi definido um algoritmo em Java para duas funcionalidades a 

primeira tem por finalidade realizar cálculos com base nos pesos atribuídos as degradações dos 

sinais fisiológicos de cada paciente. A segunda tem por objetivo calcular a taxa de 

comprometimento do paciente em relação ao estado de saúde indicado pelo sistema. 

Tabela 2. Código Java para cálculo do valor padrão de 

degradação 

1. public int CalculaPadraoDegradacao() { 

2. int degradacao = 0; 

3. int padraoDegradacao = 0; 

4 

5. if (this.idade > 12 && this.idade < 60) { 

6.      padraoDegradacao = Math.abs(this.batimentoCardiaco - 80) 

7. + Math.abs((this.pressaoS + this.pressaoD) - 22); 

8. } else { 

9. padraoDegradacao = Math.abs(this.batimentoCardiaco –  

10. 80)+Math.abs((this.pressaoS + this.pressaoD) - 22) * 2; 

11. } 

12. return padraoDegradacao; } 

 

 

 A prototipação do modelo UbHeart é constituída de dois serviços que interoperam: uma 

aplicação móvel e outra que processa em nuvem. A Tabela 2 apresenta o algoritmo utilizado 

para realizar a análise do cenário. Nele foi inserido informações que definem o perfil de cada 

paciente tais como: idade, batimentos cardíacos e pressão arterial que são necessárias para 

delinear o perfil de cada um deles e definir o peso para cada sinal fisiológico. Para utilizar o 

UbHeart é necessário cadastrar algumas informações as quais fazem parte do perfil do 

paciente. José e André informaram o seu peso, idade, patologia e as informações 

complementares de seu perfil. Os contextos relacionados ao estado de saúde foram 
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adquiridos durante a viagem. Durante o percurso foram monitorados sinais de pressão 

arterial (PA) diastólica e sistólica e batimento cardíaco, mas nenhuma ocorrência foi 

sinalizada. 

 

 Durante a turbulência o batimento cardíaco de André e José foram acelerados para o 

mesmo limiar 110 batimentos por minuto. Embora seja uma ocorrência permitida pelos padrões 

da SBC, a representação para José é mais delicada uma vez que ele possui 70 anos. O sistema 

tratou de forma diferenciada o caso do José em função de sua idade, Tabela 2 linha 8. No caso 

de André ele foi atribuído a regra básica, Tabela 2 linha 5, em função de sua idade. O sistema 

emitiu um valor de padrão de degradação com base na referência estabelecida pela SBC, Tabela 

2 linha 6. O módulo da diferença de seu batimento cardíaco foi deduzido do limiar aceitável 

pela SBC, assim também foi realizado com a soma da duas medidas de pressão arterial a qual 

foi deduzida de 22. O valores foram somados e o excedente foi atribuído ao padrão da 

degradação inicial. 

 As medidas de índice de degradação ( Tabela 3 linha 1) e taxa de comprometimento ( 

Tabela 3 linha 3) refletem respectivamente a evolução ou melhora da degradação do sinal 

fisiológico e um padrão de ocorrência respectivamente. 

 Tabela 3. Cálculo do índice de degradação e taxa de 

comprometimento 

1. indDeg = Math.abs(IndDeg  - Math.abs(txDegradacao)); 

3. taxaComprometimento += IndDeg / count; 

* indiceDegradacao = indDeg 

 

  

Tabela 4. Resultados obtidos dos quatro  

Andre Jose 

BatCardiaco :110 

BatCardiaco :90 

BatCardiaco :80 

BatCardiaco :80 

 

Padrao Degradacao: 0 

Indice Degradacao: 0 

Taxa de compromentimento:0 

BatCardiaco Jose:31 

BatCardiaco Jose:103 

BatCardiaco Jose:126 

BatCardiaco: 60 

 

Último Padrao Degradacao :24 

Indice Degradacao:15 

Taxa compromentimento:132 

 

 O índice de degradação foi calculado de acordo com o módulo do índice de degradação 

em relação a anterior. A taxa de comprometimento foi a médias dos índices de degradação. Na 

tabela 4, podemos observar que ao final da amostra de 50 sinais fisiológicos o batimento 

encontrado para André refletiu a melhora do sinal fisiológico uma vez que ele retornou ao 
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estado de 80 batimentos  e sua taxa de comprometimento foi reduzida demonstrando que a 

oscilação de sua pressão e batimento cardíaco foram decrescente por todo o tempo. No caso de 

José , em função dele ter retirado a pulseira com os sensores, os batimentos cardíacos oscilaram 

fora do limiar aceitável e sua taxa de comprometimento foi alta demonstrando que os valores 

adquiridos não podem ser utilizados como referência para definição de seu estado de saúde. 

 

 A taxa de comprometimento deve ser zero ou próximo para evidenciar um quadro de 

melhora ou piora de saúde, uma vez que ela é representada pela média dos índices de 

degradação. 

 Não foram incluídos crianças abaixo de doze anos, uma vez que seu batimento cardíaco 

tem outras referências de acordo com  a SBC e suas oscilações exigem uma personalização. 

Durante as capturas os valores de referências aceitáveis para batimentos cardíacos admitidos 

pela SBC tem um intervalo amplo para casos de pacientes acima de doze anos. 

 

CONCLUSÃO 

 A evolução da degradação dos sinais vitais e a correlação entre os contextos adquiridos 

com os perfis dos pacientes foram fatores determinantes para a definição do nível de risco do 

paciente. O uso de ciência de contexto foi eficaz durante a  análise do estado de saúde refletindo 

suas respectivas taxas permitindo o sistema utilizar valores como referência para determinar o 

grau de comprometimento do paciente com o estado de saúde indicado no sistema. 

 Para trabalhos futuros pretende-se realizar definições de situação admitindo a ausência 

de contextos utilizados durante a análise da evolução da degradação. Além disso, será realizado 

um estudo de caso com pacientes em um ambiente controlado para identificar o grau de 

influência do ambiente em que o paciente se encontra na determinação da situação em que ele 

esta envolvido. 
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RESUMO: Dada a importância do Portal de Software Público Brasileiro que serve como um 

repositório de software que contribui socialmente e cientificamente, observam-se 

oportunidades de melhorias por meio de propostas para aferir a qualidade do desempenho dos 

softwares que residem no portal, uma vez que este não realiza um controle de qualidade e 

auditoria sobre os softwares que são submetidos ao mesmo. Este trabalho apresenta problemas 

de desempenho existentes em softwares armazenados no portal, através de um processo para o 

levantamento e análise dos problemas de desempenho por meio de ferramentas especializadas 

de aferição de performance, e com isso objetiva contribuir e enriquecer o conhecimento 

relacionado ao desempenho dos sistemas armazenados no Portal de Software Público 

Brasileiro. 

Palavras–chave: avaliação de desempenho, desempenho de software, engenharia de 

software, escalabilidade de aplicações web, software livre 

 

A PROCESS FOR PERFORMANCE ANALYSIS AND OPTIMIZATION 

OF WEB APPLICATIONS 

 

ABSTRACT: Given the importance of the Brazilian Public Software Portal serving as a software 

repository that helps socially and scientifically, are observed opportunities for improvement 

through proposals to assess the quality of performance of the software residing on the portal, 

since this not performs a quality control and audit of the software that are submitted to the 

Portal. This paper presents existing performance problems in software stored in the Portal, 

through a process to survey and analysis of performance issues through specialized 

performance measurement tools, and It aims to contribute and enrich the knowledge related 

to the performance of systems stored in the Brazilian Public Software Portal. 

KEYWORDS: open source, performance evaluation system, software engineering, software 

performance, scalability of web applications 

 

INTRODUÇÃO 

O Portal de Software Público Brasileiro (SPB) fornece um espaço de compartilhamento 

de software open source que resulta em uma gestão de recursos e gastos de informática mais 
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racionalizada, ampliação de parcerias e reforço da política de software livre no setor público 

(MEIRELES, 2015). 

Os softwares fornecidos pelo portal devem possuir qualidade para que os objetivos 

propostos pelo mesmo possam ser atingidos. A qualidade de um sistema pode ser definida como 

o grau em que este satisfaz os requisitos especificados (IEEE, 1990). Estes requisitos incluem 

os atributos não-funcionais, os quais consistem de uma restrição ao serviço ou funcionalidade 

oferecida pelo sistema (SOMMERVILLE, 2011). Dentre estes atributos não-funcionais está o 

desempenho. 

Um software com baixa qualidade em seu desempenho, tem consequências negativas para 

os impactados direta ou indiretamente por este, visto que o mesmo não entrega os seus 

benefícios esperados e criam um custo de tempo e dinheiro, assim como uma perda de elogios 

de seus usuários (MOLYNEAUX, 2009). A qualidade de um software está intimamente 

relacionada com a qualidade de seu processo de desenvolvimento, visto que processos com 

qualidade tendem a conduzir um software com qualidade (SOMMERVILLE, 2011).  

Apesar do exposto entre a relação de um processo e um software, o Portal de Software 

Público não possui um processo que realize um controle de qualidade e auditoria dos softwares 

que residem e que serão submetidos ao portal. Processo este, que poderia contribuir para a 

qualidade do mesmo e de suas soluções em software. Entretanto, para que esse processo seja 

implantado é necessário um levantamento inicial dos problemas dos softwares do portal, tais 

como os problemas em desempenho, dada a importância da boa qualidade do desempenho 

apresentada, para que a etapa de auditoria em desempenho proposta seja construída com base 

nas carências apresentadas pelos softwares já existentes no portal.  

Portanto, o objetivo deste trabalho é apresentar problemas de desempenho encontrados 

por meio da análise dos softwares existentes atualmente no SPB, apresentando o impacto dos 

problemas mensurados para o usuário final. A partir do levantamento de problemas em 

desempenho, será possível propor em trabalhos futuros um processo de Controle de Qualidade 

dos Softwares do portal, através de etapas que auditem a qualidade de desempenho do software 

e que sirvam como critério de aprovação da submissão de um software ao Portal de Software 

Público.  
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MATERIAL E MÉTODOS 

Para mensurar o impacto de um problema de desempenho identificado nos softwares do 

SPB, se faz necessário definir uma métrica. O tempo de resposta é o tempo que a aplicação leva 

para responder a requisição de um usuário (MOLYNEAUX, 2009) e será utilizado para 

mensurar o impacto dos problemas, visto que este é uma das mais importantes características 

do desempenho de um sistema da perspectiva de um usuário (GRINSHPAN, 2012) e que 

oferecer um serviço de alta qualidade aos usuários é um objetivo do SPB. 

 Após a definição da métrica, é especificado qual o tipo de problema que podemos 

mensurar pela mesma. Para isso, considera-se a relevância do problema para etapas de auditoria 

de software. Para estas etapas, é importante que o problema de desempenho seja estabelecido 

na literatura, de forma que este seja fácil de ser identificado e que possíveis soluções já estejam 

definidas. Padrões e anti-padrões apresentam estas características. O conceito de um anti-

padrão é semelhante ao de um padrão: uma solução para um problema comum em um 

determinado contexto (GAMMA et al, 2000), exceto que a solução fornecida pelo anti-padrão 

apenas assemelha-se a uma, mas não é uma solução de fato (RISING, 2012), e um anti-padrão 

descreve esta “solução equivocada” que tem um impacto negativo na qualidade. 

 Um estudo de caso será realizado no Sistema de Gestão Comercial de Gás Natural 

(GGAS), este encontra-se no Portal de Software Público Brasileiro e foi selecionado para o 

estudo de caso por ser um sistema de grande porte no que se refere a tamanho do sistema e 

quantidade de usuários que os utilizam. Dada a grandeza do sistema escolhido para o estudo de 

caso é necessário definir quais módulos serão avaliados. Ficou definido que serão 

instrumentados os módulos de acesso ao sistema e contrato, visto que o módulo de contrato, 

por se relacionar com aproximadamente todos os outros módulos, é um dos maiores e o de 

acesso é uma funcionalidade básica para o uso do sistema, pois inclui a autorização e 

autenticação do mesmo. Estas informações foram obtidas através de um estudo no sistema, 

exercitando as funcionalidades deste ao realizar atividades de um usuário final. 

O estudo de caso definido deve ser guiado por um processo que possibilite analisar os 

problemas de desempenho de forma efetiva. Para este, será realizado uma análise dinâmica do 

software, ou seja, a análise deste em tempo de execução, utilizando ferramentas, seguido de 

uma inspeção no código-fonte, nos módulos definidos no estudo de caso. Após obter as 

informações da análise dinâmica, tais como: a memória, o uso de instruções em particular 
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(instruções em SQL, por exemplo), duração e frequência de chamadas de função (COPPA; 

DEMETRESCU; FINOCCHI, 2014); a inspeção é realizada com o objetivo de verificar qual 

parte do código-fonte o anti-padrão encontra-se, para se obter informações acerca das 

características do anti-padrão e dos impactados por ele. A identificação ocorre através da 

correspondência entre as características obtidas a partir da análise dinâmica e da inspeção e o 

problema descrito do anti-padrão na literatura. Após a identificação de um anti-padrão de 

performance, será mensurado o tempo de resposta para apresentar o impacto deste para uma 

funcionalidade ou módulo do sistema. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Os anti-padrões que serão abordados no estudo de caso são catalogados por Smith e 

Williams (2000, 2001, 2002, 2003) e abordam uma variedade de indicadores de qualidade não-

funcional. Dada a variedade destes, foram selecionados apenas os que permitem ser mensurados 

pela métrica proposta. Entretanto, não é desconsiderada a aplicação prática ou a relevância dos 

anti-padrões não apresentados. 

a) Estudo de caso 

 A autorização do módulo de acesso no GGAS baseia-se nos conceitos de: quais recursos 

do sistema o usuário tem permissão de acesso. Após a autenticação do usuário, estes recursos 

são consultados do banco de dados para posteriormente serem utilizados para autorização. Um 

conjunto de recursos é consultado e cada consulta realizada por um recurso possui estrutura 

lógica idêntica. A estratégia de consulta descrita, apresenta as características de um anti-padrão 

conhecido como Empty Semi Trucks. Este ocorre quando um número excessivo de requisições 

são necessárias para executar uma tarefa, que poderia ser executada em apenas uma requisição 

(SMITH; WILLIANS, 2003). Esta requisição pode ser interpretada como uma consulta 

realizada no banco de dados. 

 Durante a inspeção foi observado que duas funcionalidades consultam os recursos do 

sistema. Para a resolução dos problemas apontados, o anti-padrão Empty Semi Trucks determina 

que deve-se agrupar as requisições em lote. As consultas nas funcionalidades que envolviam a 

consulta de recursos foram agrupadas em lote, reunindo as consultas de recursos em uma única 
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requisição ao banco. A tabela 1 apresenta o cenário resultante após a redução obtida no tempo 

de resposta das funcionalidades. 

 

Tabela 1. Redução do tempo de resposta das funcionalidades. IFPE, 2016.  

 
Tempo de Resposta 

sem otimização (ms) 

Tempo de resposta 

com otimização 

(ms) 

Redução do tempo de 

resposta (%) 

Listagem de Módulos 872.8 ms 496.1 ms 43.15 % 

Listagem de Recursos 324.9 ms 44.9 ms 86.18 % 

 Após a análise do módulo de acesso, o módulo de contrato foi analisado e a partir da 

inspeção no código-fonte foi possível identificar os componentes que compõem este módulo. 

A Figura 1 apresenta um digrama de classes, com as mais relevantes para o problema que será 

apresentado. 

                     

Figura 1. Diagrama de classes do Modelo de Contrato. IFPE, 2016.  
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 Um modelo de contrato define a estrutura de um contrato na forma de um documento, 

sendo este composto por abas e atributos, que correspondem, respectivamente, à seções e itens 

do documento. No diagrama de classes é apresentado o relacionamento entre estas e é possível 

observar nesse relacionamento, que existe uma classe intermediária entre um modelo de 

contrato e a aba deste. Para obter o modelo de contrato, é necessário obter as abas que o 

compõem, mas para obtê-las, é necessário acessar a classe que realiza o relacionamento 

intermediário entre as abas e o modelo de contrato, o que caracteriza a ocorrência do anti-padrão 

Circuitous Treasure Hunt. Este ocorre quando é necessário consultar em vários lugares para se 

obter um “resultado final” (SMITH; WILLIANS, 2000). Para a solução, o anti-padrão propõe 

a criação de uma associação direta com o “resultado final”. Para isso, foi estabelecido um 

relacionamento direto entre um modelo de contrato e suas abas e assim foi eliminado o custo 

de processamento das consultas e da criação de instâncias dos objetos da classe que 

intermediava o modelo de contrato e as abas. A tabela 2 apresenta os resultados obtidos. 

 

Tabela 2. Redução no tempo de resposta da consulta por um modelo de contrato e suas abas. 

IFPE, 2016. 

Tempo de resposta médio com 

o relacionamento 

intermediário (ms)  

Tempo de resposta médio 

com o relacionamento 

direto (ms) 

Redução do tempo de resposta 

(%) 

55.2 ms 2.5 ms 95.47 % 

  

 Além de um modelo, o contrato possui um cliente associado. Para incluir um novo 

contrato no GGAS, o usuário precisar obter um cliente para associá-lo ao contrato. Foi 

observado que, quando solicitada uma pesquisa por clientes cadastrados, apresenta-se apenas 

um subconjunto destes para o usuário, de forma paginada. Entretanto, a consulta realizada no 

banco de dados obtém todos os clientes que estão registrados no mesmo e não apenas um 

subconjunto destes, que foram apresentados para o usuário, e o processamento necessário para 

realizar a consulta cresce linearmente a quantidade de clientes que estão registrados no banco 

de dados, ou seja, quanto maior a quantidade de clientes, maior o processamento realizado por 

esta consulta. A consulta descrita apresenta características do anti-padrão The Ramp, visto que 
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este ocorre quando a performance é impactada em qualquer situação em que a quantidade de 

processamento necessário para atender a uma solicitação aumenta com o tempo (SMITH; 

WILLIANS, 2002). A estratégia utilizada para realizar a consulta foi alterada para consultar 

apenas um subconjunto dos clientes do conjunto completo destes, consultando apenas os 

clientes necessários para apresentar ao usuário. A tabela 3 apresenta os resultados obtidos. 

 

Tabela 3. Redução no tempo de resposta da consulta por clientes, com 9834 clientes 

cadastrados na aplicação. IFPE, 2016. 

Tempo de resposta médio sem 

otimizações (s) 

Tempo de resposta médio 

após otimização (s) 

Redução do tempo de resposta 

(%) 

31.4 s 1.2 s 96.17 % 

  

 Através da análise dinâmica realizada, foi possível observar a arquitetura do GGAS no 

que se refere a como os componentes do mesmo interagem entre si em tempo de execução. Na 

orientação a objetos, estes componentes podem ser interpretados como as classes que compõem 

a aplicação. Esta observação permitiu identificar um anti-padrão conhecido como: The “God” 

Class. Este anti-padrão define uma classe denominada como “god” class. Esta, realiza a maior 

parte do trabalho no sistema, apenas delegando outras classes para desempenharem papéis 

menores (SMITH; WILLIANS, 2000). As classes delegadas fornecem os seus dados através de 

operações que permitem obter e atualizar os mesmos, e não realizam nenhum processamento 

com estes, apenas fornecem os mesmos para serem processados pela “god” class. Nesta 

arquitetura, os dados estão separados das operações realizadas sobre os mesmos, em classes 

distintas, sendo necessária uma “troca de mensagens” entre estas, mesmo que localmente 

através de chamadas para a execução de operações, para se realizar determinado processamento. 

Da perspectiva do desempenho, essa troca de mensagens, se excessiva, pode apresentar 

problemas (SMITH; WILLIANS, 2000). A Figura 2 apresenta um diagrama de sequência de 

uma funcionalidade do módulo de contrato, que exemplifica a ocorrência do anti-padrão 

descrito. 
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Figura 2. Diagrama de sequência da funcionalidade que gera endereços a partir dos 

dados de um CEP. IFPE, 2016. 

 

O diagrama acima apresenta apenas uma parte do fluxo de uma funcionalidade referente 

a criação de um endereço a partir de um CEP. O Controlador atua como uma “god” class ao 

realizar chamadas locais para a execução de operações na classe que representa um CEP para 

obter os dados desta e realizar o processamento necessário para criar o endereço. De acordo 

com a descrição do anti-padrão, para solucionarmos o mesmo devemos manter as 

responsabilidades e os dados juntos de forma que se reduza a “troca de mensagens” necessária. 

Apesar do o problema ser identificado e corrigido, o mesmo não apresenta impacto significativo 

no desempenho, visto que as chamadas para execução das operações ocorrem localmente, 

diferente das chamadas para execução de operações remotas, que de acordo com Smith e 

Williams (2000) apresentam um maior impacto no desempenho. 

 

CONCLUSÕES 

 Almejando trabalhos futuros, pode-se utilizar o processo definido para o levantamento 

de problemas de desempenho em diferentes softwares armazenados no SPB, estendendo e 

ampliando o catálogo de anti-padrões abordados, visto que os mesmos podem ser utilizados em 



 

2033 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos         Ciências Exatas e da Terra 

diferentes contextos de problemas e são relevantes para diversificados indicadores de qualidade 

não-funcional. 

 Os problemas abordados no estudo de caso contribuem cientificamente ao apresentar a 

aplicação prática dos anti-padrões, auxiliando na percepção que, de fato, estes encontram-se em 

um software e são prejudiciais para a qualidade deste; e contribuem para aumentar a qualidade 

dos softwares armazenados no Portal de Software Público Brasileiro, através do conhecimento 

adquirido sobre o estado atual, no quesito qualidade em desempenho, em que se encontram 

alguns dos sistemas hospedados atualmente no mesmo, favorecendo o planejamento de um 

processo de controle de qualidade e auditoria de software. 
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RESUMO: O ensino de Física Moderna e Contemporânea no Ensino Médio é de 

indiscutível importância, mesmo que átomos e partículas subatômicas sejam muito 

pequenos, quando levamos em conta a escala macroscópica, todavia existem muitas 

tecnologias modernas que dependem dos átomos. Há várias propostas de 

inclusão de alguns conteúdos de Física Moderna e Contemporânea no Ensino 

Médio, entretanto a maioria dessas propostas não se efetivam, entre outros 

fatores, a inadequada formação dos professores contribui de forma 

abundante para esse revés.  Neste trabalho apresentaremos uma maneira 

didática de abordar o problema do poço quadrado infinito unidimensional 

empregando apenas aula expositiva e um software. 

Palavras–chave: Física Moderna e Contemporânea, Ensino Médio, Mecânica Quântica, 

Licenciatura em Física.  

 

A DIDACTIC APPROACH TO THE INFINITE SQUARE WELL FOR GRADUATE 

COURSES IN PHYSICS 
 

ABSTRACT: The teaching of Modern and Contemporary Physics in high school 

is of undeniable importance, even if atoms and subatomic particles are very 

small, when we take into account the macroscopic scale, however there are 

many modern technologies that rely on the atoms. There are several 

proposals for inclusion of some content of Modern and Contemporary 

Physics in high school, however the majority of these proposals does not 

effect resource, among other factors, the inadequate training of teachers 

contributes so abundant for this setback.  In this work we present a didactic 

way of addressing the problem of one-dimensional infinite square well 

employing just lecture and software. 

KEYWORDS: Modern and Contemporary Physics, High School, Quantum Mechanics, 

graduation in physics. 

 

INTRODUÇÃO 

A necessidade de incluir conteúdos de Física Moderna e Contemporânea (FMC) ao 

currículo do curso de Ensino Médio é defendida por quase a totalidade dos pesquisadores da 
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área da Educação e também por professores de Física. Nesse viés, há inúmeras discussões de 

como fazer esta inclusão: enfoque experimental, enfoque conceitual ou ambos. Mas 

independente da estratégia a ser adotada, inevitavelmente o educador necessitará de um 

profundo conhecimento dos conceitos a serem ensinados, visto que é no mínimo inimaginável 

o docente fazer uma adequada transposição didática sem um demasiado conhecimento de FMC. 

Apesar das propostas iniciais de introdução dos conteúdos de FMC ao Ensino Médio 

datarem mais de duas décadas, também serem previstos nos PCNs e contemplados em diversos 

livros didáticos, muitos professores ainda não se sentem confortáveis em trabalhar os conceitos 

de física do século XX e XXI em suas aulas. Assim fica evidente a necessidade de uma 

adequada formação do educador (OLIVEIRA, et al., 2007). A FMC somente será de fato 

trabalhada no Ensino Médio se o docente tiver uma apropriada formação em seu curso de 

Licenciatura em Física ou cursos de pós-graduação. As disciplinas que compõem a FMC em 

cursos Licenciaturas em Física (Mecânica Quântica, Teoria da Relatividade, Estado Sólido, 

dentre outras) são expostas sob um enfoque matemático, não evidenciando os conceitos físicos 

e estratégias para ensinar a alunos do Ensino Médio, esta estrutura não forma adequadamente 

um professor de Física preparado para ensinar as teorias físicas iniciadas no século XX. 

Tendo isso em mente, buscamos no presente trabalho realizar um apanhado das principais 

dificuldades de aprendizagem que os alunos de cursos de Licenciatura em Física manifestam 

em relação ao entendimento do problema do poço quadrado infinito e apresentar um conjunto 

de atividades computacionais utilizando o software Maple 16, visando à superação destas 

dificuldades. O foco dessas atividades está na compreensão do comportamento físico do 

problema, não apenas com a solução matemática como é habitualmente trabalhado em sala de 

aula. Além destes objetivos, apresentamos também um teste elaborado visando avaliar o grau 

de aprendizado alcançado pelos alunos e também um questionário para os alunos avaliarem o 

recurso didático e a aula como um todo. 

As atividades aqui relatadas foram desenvolvidas no segundo semestre do ano de 2015, 

no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO), Campus Porto 

Velho Calama em uma turma de 8º período do curso de Licenciatura em Física.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Os únicos recursos empregados para desenvolver a proposta deste trabalho foram 

notebooks, o software Maple 16, televisor 60”, quadro branco e pincel. 

Para desenvolver este trabalho utilizaram-se quatro aulas de 50 minutos cada. Num 

primeiro momento, o desenvolvimento do problema do poço quadrado infinito unidimensional 
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foi feito de forma tradicional, aula expositiva no quadro branco. A sequência didática adotada 

foi a proposta por (GRIFFITHS, 2011) que é o livro-texto adotado neste curso de Licenciatura 

em Física: utilizou o método de separação de variáveis, escrevendo-se a solução da equação de 

Schrödinger com o produto de duas funções; uma dependente de x (posição) e outra dependente 

de t (tempo). Após obter a solução da equação de Schrödinger para o poço foi proposta a 

atividade de utilização do software Maple 16 para explorar as propriedades físicas do problema 

bem como também as propriedades matemáticas da função de onda. 

Cada aluno discente recebeu um tutorial dizendo quais gráficos deveriam construir e quais 

implicações físicas e matemáticas deveriam abstrair. Após o trabalho com o software, aplicou-

se um questionário composto por duas partes: a primeira parte composta por perguntas a 

respeito do poço quadrado infinito, já a segunda parte perguntas direcionadas para a avaliação 

da metodologia e recursos utilizados. 

  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Resultados obtidos pelos alunos durante a atividade 

Inicialmente o tutorial trouxe a proposta para analisar o comportamento da densidade 

de probabilidade a medida que aumenta o valor do n (consequentemente o valor da energia da 

partícula aumenta). A Fig. 1 traz o comportamento da densidade de probabilidade. 

 

Figura 1. Comportamento da densidade de probabilidade a medida que o valor do 

n aumenta. a) n = 1; b) n = 2; c) n = 3 e d) n = 20. IFRO, 2015. 
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A comparação entre previsão clássica e quântica para a densidade de probabilidade é 

trazida na Fig. 2.  

 

Figura 2. Comparação entre o comportamento clássico e quântico para a densidade 

de probabilidade. IFRO, 2015. 

 

Classicamente a densidade de probabilidade de encontrar a partícula é 1/a, onde a é 

a largura do poço. A Fig. 1 mostra que no caso de estados com baixa energia a função de 

distribuição está longe de ser uniforme. Pelo princípio de correspondência de Bohr, toda 

distribuição quântica deve tender a clássica quando a energia tende ao infinito. No caso de 

valores muito grandes de n, os picos estarão muito próximos (Fig. 1 d) sendo observado 

apenas o valor médio (TIPLER; LLEWELLYN, 2008).  

Uma propriedade matemática explorada é o fato da função de onda ser 

alternadamente par e impar em relação ao centro do poço. A Fig. 3 mostra este 

comportamento para as quatro primeiras autofunções. 
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Figura 3. As funções de onda são alternadamente pares e impares em relação ao 

centro do poço. IFRO, 2015. 

 

Os alunos quase não apresentaram dificuldades no desenvolvimento das atividades 

propostas com o auxílio do software. Quando, eventualmente, surgiram algumas dúvidas, os 

próprios alunos se orientaram, sem a necessidade de interferência do professor. 

 

Resultados do questionário aplicado após o desenvolvimento da atividade 

 Como já descrito, após o desenvolvimento da atividade aplicou-se um questionário 

não nominal para avaliar a aprendizagem e a metodologia empregada. O teste para avaliar a 

aprendizagem era composto por 4 questões de múltiplas escolhas retiradas de provas de 

concursos públicos na área específica de professor de Física a respeito do poço quadrado 

infinito unidimensional. O teste foi aplicado sem o uso de qualquer equipamento eletrônico, 

individual e sem consulta. A Fig. 4 traz o rendimento da turma. 
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Figura 4. Resultado do teste de aprendizagem. IFRO, 2015. 

 

 O nível de acerto médio da turma foi de aproximadamente 72%. Tendo em vista que 

geralmente os alunos apresentam dificuldade de aprendizagem desse conteúdo, a aula 

expositiva complementada com a utilização estratégica dos recursos do software Maple 16 

mostrou-se adequada. 

 A parte do questionário reservada para a avaliação da metodologia e dos recursos 

didáticos apresentava 3 afirmações referentes ao tema a ser avaliado e sugeria que os alunos 

assinalassem quando concordavam totalmente, concordavam parcialmente, indiferentes, 

discordavam parcialmente e discordavam totalmente. 

 A afirmação 1 era referente a adequação da metodologia empregada, 7 alunos 

concordaram totalmente com a afirmação e apenas 1 aluno foi indiferente. A afirmação 2 

tratava da adequação dos recursos didáticos empregados, os 8 alunos concordaram 

totalmente que o recursos didáticos foram apropriados. E, por fim a terceira afirmativa era 

referente à motivação em estudar o problema do poço quadrado infinito unidimensional, os 

8 concordaram totalmente encontravam-se estimulados pelo tema proposto. 

   

CONCLUSÕES 

O bom resultado de aprendizagem somado à aprovação da metodologia e recursos 

didáticos mostram que é possível ensinar FMC em bom nível em cursos de Licenciatura em 

Física, deste modo formar professores capacitados para transpor de forma didática os conteúdos 

de FMC em cursos de Ensino Médio.  
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Unicamente esta formação sólida do licenciado em Física não irá transcender todos os 

desafios para a efetivação do ensino de FMC no Ensino Médio, não obstante trará valiosas 

contribuições para o processo ensino-aprendizagem dos conteúdos de Física.   
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RESUMO: Virtualização é um tema bastante difundido atualmente, principalmente quando 

tratamos de infraestrutura na área de Tecnologia da Informação. A virtualização permite um 

uso mais inteligente dos recursos de hardware gerando economias e um melhor 

gerenciamento pelos profissionais da área. Entretanto, obter um nível de isolamento aceitável 

entre máquinas virtuais é um desafio atual. Conhecer este nível de isolamento e como ele 

pode afetar o desempenho de outras máquinas virtuais que compartilham o mesmo hardware 

durante períodos de muita utilização em umas das máquinas virtuais é crucial para entregar 

níveis aceitáveis de serviços nesta plataforma. Este trabalho apresenta uma análise do 

funcionamento de uma CPU paravirtualizada, enquanto um servidor virtual que compartilha 

o mesmo hardware está sob um ataque de negação de serviço distribuído. Os resultados 

obtidos demonstram que máquinas virtuais podem sofrer algum tipo de interferência no 

desempenho do seu processador no momento em que uma outra máquina virtual que 

compartilha o mesmo hardware está sob ataque DDoS. 

 

Palavras–chave:  isolamento, virtualização, máquinas virtuais, DDoS.  

 

An Analysis of CPU Processing in a Virtualized Environment under a Denial of 

Service Attack 
 

ABSTRACT: Virtualization is a topic currently quite widespread, especially when dealing with 

infrastructure in the area of Information Technology. Virtualization allows a more intelligent 

use of hardware resources generating savings and better management by professionals. 

However, obtaining an acceptable level of isolation between virtual machines is a current 

challenge. Knowing this level of isolation and how it can affect the performance of other 

virtual machines sharing the same hardware during periods of heavy use in a virtual machine 

is crucial to deliver acceptable levels of services on this platform. This paper presents an 

analysis of how a paravirtualized CPU as a virtual server that shares the same hardware is 

under a distributed denial of service attack. The results show that virtual machines can suffer 

some kind of interference on the performance of your processor at the time that another 

virtual machine that shares the same hardware is under a DDoS attack. 

KEYWORDS: isolation, virtualization, virtual machine, DDoS. 
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INTRODUÇÃO 

A virtualização de servidores é um recurso muito utilizado por empresas, para otimizar 

os gastos com a utilização de hardware, espaço físico, consumo de energia elétrica etc. Esta 

técnica permite que vários servidores compartilhem recursos de hardware, proporcionando uma 

utilização mais inteligente do ambiente computacional. Segundo (YE et al. 2010), de forma 

teórica a virtualização fornece uma abstração unificada para acima do nível de software, pois 

tanto o sistema operacional virtualizado, quanto os aplicativos que são executados neste sistema 

operacional, não sofrem modificações ou precisam saber que estão em um ambiente 

virtualizado. 

Na virtualização, a partir de um único computador físico, é possível simular 

computadores conhecidos como máquinas virtuais (VM - do inglês Virtual Machine). Para 

executar esta tarefa um software conhecido como hypervisor cria uma camada de abstração no 

computador físico para que as VMs possam utilizar os recursos de hardware. Uma questão 

ainda a ser resolvida na virtualização é a definição de um nível de isolamento aceitável entre as 

VMs.  Conjectura-se que VMs quando sobrecarregadas podem gerar interferência em outras 

que compartilham o mesmo hardware. 

Em (NIKOUNIA e MOHAMMADI 2015), os autores realizaram um estudo que 

constatou que uma máquina virtual que divide hardware com um vizinho “barulhento” (uma 

VM que consome muitos recursos) sofre algum tipo de interferência. Os pesquisadores 

utilizaram um simulador de cargas sintético e analisaram o nível de interferência causada na 

outra VM. Eles concluíram que a VM vizinha sofre uma degradação de desempenho de até 16 

vezes mais que em um sistema convencional. 

 Em (SHEA et al. 2014) os autores investigaram a degradação de desempenho 

relacionadas à rede de uma VM, utilizando o Hypervisor XenServer utilizando-se de tráfegos 

de protocolos TCP, UDP e ICMP. Os pesquisadores chegaram à conclusão que a degradação é 

causada devido a uma carga computacional durante o processo de escalonamento de tarefas. 

Em (SHEA e LIU 2013) os pesquisadores analisaram o desempenho de máquinas 

virtuais quando a máquina hospedeira está sofrendo um ataque de negação de serviço. O 

trabalho analisou os hypervisores Xen, KVM2 e OpenVZ3, bem como uma máquina real não 

virtualizada. O tempo de resposta do processador, a quantidade de bytes lidos e escritos na 

memória, o tempo de acesso ao disco e o atraso dos protocolos da rede foram as métricas 

analisadas. Os autores concluíram que a degradação do desempenho existe e está relacionada 

com o número de interrupções geradas pela chegada de novos pacotes de rede oriundos do 

ataque de negação de serviço. 
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Neste trabalho foi construído um ambiente controlado para analisar o nível de 

interferência que uma VM sob ataque DDoS pode causar em uma infraestrutura de 

virtualização. Este artigo trata do nível de impacto que uma VM pode sofrer quando uma 

segunda VM, que compartilha o mesmo hardware, sofre um ataque de negação de serviço 

distribuído (DDoS- do inglês Distributed Denial of Service).  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 Este artigo analisa o desempenho de uma CPU paravirtualizada em ambiente que duas 

VMs dividem os mesmos recursos de hardware utilizando-se o hypervisor XenServer73. A 

metodologia utilizada foi dividida em três fases: na primeira fase foi realizada uma breve 

revisão da literatura, buscando trabalhos similares ao objeto apresentado neste artigo. Na fase 

posterior foi executado um experimento para validar a hipótese de que existe interferência entre 

VMs que compartilham os mesmos recursos, sobretudo quando uma VM está sofrendo um 

ataque DDoS. A terceira e última fase trata da apresentação dos dados obtidos no experimento.    

Para realizar o experimento utilizou-se um ambiente virtualizado, no qual foi composto 

por: seis clientes simulando requisições Web, dez atacantes escravos executando ataques no 

servidor virtualizado (VM chamada de VM1 Atacado), um servidor físico executando o 

software hypervisor XenServer, um servidor virtualizado chamado de VM1-Atacado e outro 

servidor virtualizado chamado de VM2-Monitorado, conforme Figura 1. Além disso, existe um 

computador Mestre responsável por iniciar o experimento. Ambos, clientes e escravos, 

possuem duas interfaces de rede, uma para gerar requisições ao servidor atacado e outra para o 

servidor monitorado. Decidiu-se utilizar um ambiente controlado ao invés de um ambiente real, 

pois dessa maneira teríamos um maior controle sobre o experimento e não colocaríamos em 

risco possíveis clientes que estivessem utilizando os recursos do provedor de serviços de 

computação em nuvem.  

 

                                                           
73 Disponível em http://xenserver.org. 

http://xenserver.org/
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Figura 88. Cenário de avaliação utilizado nos experimentos. IFPB, 2016. 

O servidor físico utilizado possui um processador Intel Core i7 de quatro núcleos, 32GB 

de memória RAM, um disco rígido de 1TB e três interfaces de rede GigabitEthernet. O sistema 

operacional utilizado como hypervisor foi o XenServer da Citrix Systems Inc., versão 7.2.15.11. 

Nele foram configuradas duas máquinas virtuais idênticas, contendo cada uma 10GB de disco 

rígido e uma interface de rede virtual. O sistema operacional “convidado” (termo utilizado 

para descrever uma VM instalada) utilizada nessas VMs foi o Debian 8.5, ambas utilizaram o 

servidor Web Apache versão 2. 

Nas VMs escravas e clientes utilizou-se o sistema operacional ubuntu/trusty64, sendo 

gerenciadas pelo software vagrant. O vagrant é uma aplicação para a construção de ambientes 

de desenvolvimento com foco na melhoraria do fluxo de trabalho na automação do ambiente 

executado. O vagrant reduz o tempo de configuração do ambiente de desenvolvimento e 

aumenta o paralelismo de desenvolvimento/produção. No hardware simulado, às VMs 

escravas e clientes são idênticas possuindo disco de 40GB, 3 placas de rede, sendo uma em 

modo NAT, para acesso à Internet, e duas em modo Bridge, para acesso à rede do 

experimento. Além disso ambas possuem memória RAM de 256MB. 

O switch utilizado foi um Cisco Catalyst 2960, com 24 portas FastEthernet e 2 portas 

GigabitEthernet. O sistema operacional utilizado foi o Cisco IOS(Internetwork Operating 

System) versão 12.2. É importante esclarecer que apesar de todo tráfego passar por um único 

switch, as máquinas VM1-Atacado e VM2-Monitorado foram configuradas em redes virtuais 

diferentes estabelecidas no hypervisor. 
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O experimento foi dividido em três fases: execução, coleta e tratamento dos dados. 

Cada fase do experimento foi automatizada em Shell Scripts, permitindo assim realizar às 

cinquenta e quatro rodadas, nas quais vinte e sete com ataque e outras vinte e sete sem 

ataque. Na fase de execução o script master.sh era responsável por realizar uma análise de 

requisitos mínimos para o experimento, como por exemplo a verificação em todos os 

dispositivos se as configurações estavam corretas. Além disso o script master.sh também era 

responsável por iniciar todos os outros scripts nos demais dispositivos do experimento, são 

eles:  

 cliente.sh: responsável por executar as ferramentas que simulam conexões Web 

e métricas de rede. As ferramentas utilizadas foram siege e ping; 

 slave.sh: responsável por executar a ferramenta que executa o ataque TCP SYN 

FLOOD. A ferramenta utilizada foi o T50; 

 xenserver.sh: responsável por executar as ferramentas de coleta no hypervisor. 

As ferramentas utilizadas foram o tcpdump e vmstat; 

 monitorado.sh: responsável por executar as ferramentas de coleta na VM2-

Monitorado. Neste caso foram utilizadas as ferramentas sysbench, netstat e 

collectl para coleta de métricas computacionais; 

 atacado.sh: responsável por executar as ferramentas de coleta e stress na VM1-

Acatado. Neste caso foram utilizadas as ferramentas stress-ng para stress do 

ambiente. As ferramentas sysbench, netstat e collectl foram utilizadas para 

coleta de métricas computacionais. 

A Figura 2 apresenta a organização dos scripts de execução utilizados. 

 

Figura 89. Organização dos Scripts de execução. IFPB, 2016. 

 

 

 



 

2048 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos         Ciências Exatas e da Terra 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os dados foram coletados simultaneamente nas máquinas VM1-atacado e na VM2-

monitorado. Entretanto, neste trabalho analisou-se apenas os dados da VM2-monitorado, visto 

que o objetivo é analisar o nível de interferência que uma maquina virtual sofre quando outra 

que compartilhe o mesmo hardware esteja sob um ataque DDoS. 

Analisando os dados obtidos pela ferramenta collectl, é possível conjecturar que existe 

algum tipo de impacto no processamento da VM2-monitorado, causado pela VM1-atacada 

durante a execução do ataque DDoS.  

A Figura 3 apresenta a média das trocas de contextos por segundo durante todas as 

rodadas com ataque (linha vermelho) e sem ataque (linha azul) do experimento da VM2-

Monitorado. É possível notar que, quando à VM1-Atacado está sob ataque, a troca de contextos 

da CPU foi menor. Pode-se inferir que enquanto a VM1-Atacado sofria o ataque DDoS o 

número de requisições que conseguiram ser atendidas e processadas pela VM2-Monitorado foi 

menor. Este é apenas um dos dados que apontam que o nível de isolamento entre máquinas 

virtuais não é tão eficiente e que um ataque na máquina virtual VM1-Atacado pode influenciar 

no número de requisições que poderiam ser atendidas pela VM2-Monitorado, alterando assim 

o seu processamento. 

 

Figura 90. Média das trocas de contexto em função do número de rodadas. IFPB, 2016. 

 Outros dados como, tempo de CPU ociosa ocasionada por espera do hypervisor, uso da 

CPU, criação de processos, entre outros foram analisados e estão apresentados na Tabela 1:  
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Tabela 1. Nível de interferência na CPU medido na VM2 

 

Métrica (média) Com Ataque (DoS) Sem Ataque (DoS) 

Uso da CPU % 94.51(90.64-97.21)% 65.69(49.22-93.17)% 

Tempo gasto com Int 0.0075 ms 0.015 ms 

Criação de processos /s 4.13(5.33-3.44)/s 5.82(7.69-3.78)/s 
Valores entre parênteses, separados por hífen são valor máximo e mínimo da métrica respectivamente. Int= 

interrupções. 

 

 A partir dos dados apresentados na Tabela 1 pode-se inferir que existe algum impacto 

sobre o desempenho da VM2-monitorado. O uso da CPU, por exemplo, tem uma diferença 

média de 28% no seu processamento quando a VM1-atacada está sofrendo ataque. Isso implica 

em dizer que o ataque causado à VM1-Atacado está estressando tanto a CPU física que está 

atingindo diretamente os processos da VM2-Monitorado. Além disso os resultados do tempo 

gasto com interrupções indicam um nível de interferência causado pela não criação de 

requisições legítimas na VM2-Monitorado. É possível também conjecturar que existe um 

impacto na criação de processos por segundo. Neste caso, quando está acontecendo o ataque, o 

impacto pode chegar até 11,7%.  

 

CONCLUSÕES 

Obter um nível de isolamento aceitável entre VMs que compartilham o mesmo hardware 

em uma infraestrutura de computação em nuvem é um desafio atual. Experimentos 

demonstraram que existe algum nível de impacto sobre desempenho da CPU de uma VM 

enquanto outra está sob ataque DDoS. Vale salientar que, em ambientes reais, a técnica de 

virtualização é bastante utilizada. Além disso, a escala é muito maior, o que deve acentuar ainda 

mais o problema. Os objetivos da pesquisa foram atingidos e demonstram que a virtualização 

ainda vai precisar melhorar bastante, pois além de algum impacto na CPU foram observados, 

mas não apresentados, outros problemas como o tempo para leitura e escrita no disco, o menor 

número de atendimento de requisições Web por parte do servidor não atacado, e menor 

capacidade de leitura e escrita na memória. 
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RESUMO: O curso de Bacharelado em Sistemas de Informação é recente, datando da década 

de 90. Este é um fato que influencia a baixa quantidade de pesquisas que discutam os projetos 

dos cursos de BSI. Esta pesquisa teve como objetivo realizar uma análise dos projetos destes 

cursos em Maceió, confrontando-os com as recomendações da Sociedade Brasileira de 

Computação (SBC) para a área, analisando estes dados de projetos de curso com perfis 

profissionais definidos nos próprios projetos. Para averiguar que tipo de profissional está 

sendo produzido nas instituições de ensino superior (IES), foi preciso fazer uma pesquisa para 

levantar o perfil dos estudantes de acordo com as matrizes curriculares. Através de uma 

pesquisa bibliográfica e documental, os projetos dos cursos BSI em Maceió foram levantados 

e um comparativo entre eles foi feito, levando em conta a pertinência de disciplinas na grade 

curricular e conteúdos programáticos. Os resultados acerca da comparação dos cursos de SI 

em Maceió com os referenciais mostram diferenças consideráveis, como as diferenças dos 

percentuais de cargas horárias entre os cursos e os referenciais. 

Palavras–chave: matriz curricular, currículo de referência, perfil do egresso 

 

An overview of the analysis of professional profiles and Bachelor Course in 

Information Systems projects according to the SBC reference 

 

ABSTRACT: The undergraduate Information System course is recent, dating from the 90 

decade. That is a fact that influences the small quantity of researches that discuss the IS course 

project. The aim of this research is to perform an analysis of the course projects in Maceió, 

comparing them with the Sociedade Brasileira de Computação recommendations to the area 

and after analyzing the course project data with the professional profile defined in the own 

projects. To investigate the kind of professional is being produced in the higher education 

institutions from Alagoas and how they are being welcomed by the labor market, it was 

needed to make a survey to collect the students profile according to the study programmes. 

Through a bibliographical and documental research the projects of the undergraduate IS 

courses in Maceió were collected and a comparative amongst them was made, taking into 

consideration the relevancy of the disciplines in the curricular grid and the programmatic 

contents. The results upon the comparison amongst IS courses in Maceió and the referential 

show considerable differences, as the percentage differences between the course workload 

and the referential. 

KEYWORDS: study programme, core curriculum, egress profile 
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1. INTRODUÇÃO 

De acordo com o Ministério da Educação - MEC, um curso superior deve seguir certas 

diretrizes curriculares para estar apto a passar por avaliações que determinam sua qualidade 

de ensino. Por isso existem diretrizes curriculares para estes cursos superiores (MEC, 

Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de graduação em Computação, 2012). Com 

enfoque no curso Bacharelado em Sistemas de Informação - BSI existe o documento de 

referência da Sociedade Brasileira de Computação - SBC (SBC - Sociedade Brasileira de 

Computação, 2003). Este documento direciona como deve ser feito um Projeto Pedagógico 

de Curso - PPC de Sistemas de Informação, assim como sua matriz curricular, de forma que a 

mesma possa seguir certos padrões. Apesar de não ser uma norma, segundo Cabral (2008) o 

Currículo de Referência - CR deve direcionar as Instituições de Ensino Superior - IES para o 

desenvolvimento do projeto pedagógico de curso - PPC. 

 Se o curso não está de acordo com o CR isso pode ser o motivo de problemas como 

alta taxa de desistência, por exemplo, ou até mesmo baixas notas em exames nacionais 

(NAITO et al., 2010). Em âmbito nacional existem projetos pedagógicos diversos e eles 

especificam a concepção do curso, a sua estrutura, os procedimentos de avaliação, os 

instrumentos normativos de apoio e o objetivo de cada curso de BSI. 

 Esta pesquisa propõe uma análise das matrizes curriculares de cursos Bacharelado em 

Sistemas de Informação em relação aos referenciais da SBC. Tem-se o intuito de levantar 

semelhanças e diferenças entre os cursos locais e entre suas matrizes e os referenciais. Para 

melhor entendimento da formação dessas matrizes foi feito um estudo sobre os perfis dos 

profissionais egressos dos cursos de Bacharelado em Sistemas de Informação.  

Este artigo tem por finalidade descrever os resultados das comparações entre os cursos 

de BSI em Maceió, traçando um perfil profissional para buscar explicar por que esses cursos 

estão organizados dessa forma e se eles atendem aos requisitos do modelo de referência. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

Esta seção descreve a metodologia da pesquisa e todos os métodos utilizados para 

definir o currículo de referência e os perfis profissionais e consequentemente desenvolver a 

base teórica da pesquisa. 
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2.1 Metodologia 

A pesquisa foi dividida em duas fases: a pesquisa bibliográfica que foi a leitura e estudo 

de artigos, livros e relatórios relacionados e a pesquisa documental que se trata da busca dos 

documentos necessários, como os Projetos Pedagógicos e as matrizes curriculares dos cursos. 

A pesquisa bibliográfica foi realizada utilizando ferramentas como o Google Scholar, 

Scielo, BDBComp, o portal da Sociedade Brasileira de Computação. Foram utilizados os 

periódicos da Revista Brasileira de Informática na Educação - RBIE e da revista Informatics in 

Education. Congressos como o Workshop sobre Educação na Computação - WEI e Proceedings 

of the Information Systems Educators. 

O levantamento dos cursos de Sistemas de Informação em Maceió foi realizado através 

de informações oficiais do MEC contidas no site e-mec. No seguimento da pesquisa, com base 

nas informações adquiridas na etapa anterior, foi traçado um perfil profissional, para ser 

discutido juntamente com as matrizes propostas pelas IES locais. Com o objetivo de averiguar 

se a formação proposta do aluno, de acordo com as matrizes curriculares nos PPCs, está 

alinhada com o perfil profissional definido através do currículo de referência SBC. 

Foi feito acesso aos portais de cada instituição e duas delas já possuíam seus Projetos 

Pedagógicos de curso - PPCs no próprio site. Os PPCs das outras três foram solicitados e 

recebidos através de contato com o coordenador do curso. 

 Depois dessa fase foram coletadas as matrizes dos cursos e seus dados comparados 

com o modelo de referência, este modelo de referência foi definido através de estudos dentro 

dos currículos de referência da SBC (1999 e 2003). 

 Foram utilizados os currículos de referência da Sociedade Brasileira de Computação - 

SBC, já que as diretrizes do MEC devem ser seguidas por todo curso superior. Foram estudados 

os principais Currículos de Referência (CRs) de computação e informática da SBC, o currículo 

produzido em 1999 (SBC - Sociedade Brasileira de Computação, 1999) que será denominado 

de CR99 e o currículo produzido em 2003 (SBC - Sociedade Brasileira de Computação, 2003) 

ou CRSI03. 

 

2.2 Definição do perfil do egresso 

Todo estudante de um curso de graduação deve desenvolver habilidades técnicas e 

profissionais durante sua formação. O perfil do egresso trata de como a IES esperam que seu 

aluno se torne ao concluir o curso de graduação, quais áreas de atuação são focadas. 
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As diretrizes do currículo de referência da sociedade brasileira de computação CRSI03, 

apontam que o perfil profissional do egresso deve conter três aspectos: gerais, técnicos e 

ético-sociais.  

Aspectos gerais são destinados a conhecimentos básicos, como a capacidade de 

utilizar seus conhecimentos de forma inovadora, habilidades de comunicação e expressão 

para trabalhar em equipe. Aspectos técnicos tratam da modelagem, especificação, construção 

e validação de soluções para diversos tipos de problemas organizacionais, como saber quais 

softwares e hardwares irão se adequar melhor às necessidades da organização. Ético-sociais 

são voltados para o respeito de princípios éticos, implementação de sistemas de tenham por 

objetivo melhorar condições de trabalho dos usuários, ser facilitador ao acesso e 

disseminação do conhecimento na área de informática.  

Para se ter um panorama melhor sobre os cursos de graduação é importante entender 

o produto final produzido pelas universidades, o perfil profissional apresenta que 

conhecimentos e habilidades o egresso irá adquirir no decorrer do curso, e quais destes irão 

auxiliar na sua atuação profissional segundo as matrizes curriculares propostas pelas IES. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados dizem respeito ao levantamento e análise das matrizes curriculares das 

Instituições de Ensino Superior - IES, a comparação destas matrizes com os padrões 

desenvolvidos durante a pesquisa (Tabela 1), o perfil do egresso elaborado com base no 

proposto pelas IES em Maceió e dados advindos dos currículos de referência da SBC. 

 

3.1 Currículos de Referência (CRs) de computação e informática da SBC 

 O CR99 define uma quantidade específica de unidades de atividades para cada núcleo 

de matérias. Estas unidades podem ser lidas como percentuais da carga do curso, ou seja, 

cursos que possuem computação como atividade fim devem ter um total de 160 unidades de 

atividades didáticas o que corresponde a 8 semestres. No caso das disciplinas do Núcleo de 

Matemática, por exemplo, devem possuir um total da soma das matérias de 20 unidades 

didáticas, contabilizando assim aproximadamente 12,50%. 

Assim, foi necessária uma adaptação do currículo CR99 para o CRSI03. Foi usada a 

referência de Áreas de Formação (Formação Básica, Tecnológica, Complementar, Humanística 

e Suplementar) do CRSI03 para classificar os grupos de disciplinas. Desse modo, foi utilizado o 
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CR99 que, diferentemente do CRSI03, classifica as disciplinas em cinco “núcleos” 

(Fundamentos de Computação, Tecnologia da Computação, Sistemas de Informação, 

Matemática e Contexto Social e Profissional), foi necessária a adaptação de cada núcleo para 

sua respectiva área de formação. 

A maioria dos núcleos do CR99 pode ser adaptada intuitivamente para as áreas de 

formação do CRSI03 como, por exemplo, o núcleo de matemática corresponde à área de 

Formação Básica em Matemática. Mas as áreas de Formação Tecnológica e Formação em 

Sistemas de Informação do CRSI03 diferem dos núcleos de Tecnologia da Computação e 

Sistemas de Informação do CR99 em matérias como Engenharia de Software e Sistemas de 

informação aplicados. Através da tabela de disciplinas por carga horária (Tabela 2), que segue 

os modelos de correspondência (ALBUQUERQUE et al., 2014) onde estes autores 

desenvolveram dois modelos para melhor estabelecer os padrões de comparação, como pode 

ser visto na tabela abaixo. 

 

Tabela 1. Correspondência entre CR99 e CRSI2003 (ALBUQUERQUE et al, 2014) 

CR99 
Percentual 

curricular (CR99) 

Equivalência CRSI03 - 

Modelo I 

Equivalência CRSI03 - 

Modelo II 

I. Fundamentos da 

computação 
25,0% 

Formação básica em ciência 

da computação 

Formação básica em 

ciência da computação 

II. Tecnologia da 

computação 
18,8% 

Formação Tecnológica - 

excluída a matéria Sistemas 

de informação aplicados. 

Formação Tecnológica - 

excluídas as matérias SI 

Aplicados e Engenharia de 

Software. 

III. Sistemas de 

informação 
25,0% 

Formação Básica em SI - 

incluida a matéria SI 

Aplicados. 

Formação básica em SI - 

incluídas as matérias SI 

Aplicados e Engenharia de 

software. 

IV. Matemática 12.5% 
Formação básica em 

matemática 

Formação básica em 

matemática 

V. Contexto social e 

profissional 
18,8% 

Formação complementar 

Formação humanística 

Formação suplementar 

Formação complementar 

Formação humanística 

Formação suplementar 
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3.2Perfil do Egresso 

 Com base na análise dos documentos que direcionam os cursos de graduação no Brasil 

e dos projetos pedagógicos dos cursos de graduação das IES pesquisadas que ofertam o curso 

de BSI em Maceió, foi traçado um perfil regional separado por áreas de atuação para ser 

comparado com as matrizes curriculares dos cursos na região.  

As áreas com maior destaque neste perfil foram: Suporte, onde o funcionário oferece 

apoio a empresa com a manutenção dos funcionamentos das ferramentas e sistemas 

computacionais. Desenvolvedor: criando soluções criativas em software para auxílio da 

organização, seja para otimizar processos internos ou atender demandas mercadológicas. 

Banco de dados: focado na gerência de banco de dados, busca otimizar acesso às informações 

e gerar relatórios relevantes a organização. Análise de sistemas: oferece suporte para a 

atuação foco da empresa, auxiliando os demais setores de forma a encontrar soluções em 

softwares que possam otimizar processos internos, participar diretamente da manutenção 

dos mesmos a fim de mitigar possíveis riscos. Empreendedor: ser capaz de desenvolver e 

participar diretamente do setor administrativo da própria empresa.  

Estas áreas de atuação mostram o perfil desejado pela IES que por sua vez é reflexo da 

sua matriz curricular, a direção do conhecimento ofertado pela IES deve gerar profissionais 

condizentes com o perfil de egresso proposto. A instituição que tem por objetivo formar 

profissionais seguindo os perfis apresentados, tende a organizar sua matriz de forma a gerar 

egressos com as habilidades citadas acima. 

 

3.3 Levantamentos de projetos e matrizes 

Foram obtidas as matrizes curriculares dos cinco cursos de Bacharelado em Sistemas 

de Informação ativos em Maceió. A partir dessas matrizes, cada disciplina e seu conteúdo 

programático foram estudados para identificar sua área de formação. Foi desenvolvida uma 

tabela classificando cada matéria de cada IES em sua respectiva área de formação de acordo 

com (SBC - Sociedade Brasileira de Computação, 2003). Com a soma da carga horária das 

matérias em suas respectivas áreas de formação para cada instituição foi construído um 

gráfico que apresenta a carga horária total das áreas de formação, conforme Figura 1. 
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As siglas correspondem às áreas de formação do CRSI2003: FBCC (Formação Básica em Ciência da Computação), 

FBM (Formação Básica em Matemática), FBSI (Formação Básica em Sistemas de Informação), FT (Formação 

Tecnológica), FC (Formação Complementar), FH (Formação Humanística) e FS (Formação Suplementar) 

Das 5 IES que possuem o curso de BSI em Maceió na Figura 1 (acima) e Tabela 2 

(abaixo) são particulares as IES 3, 4 e 5 e as IES 1 e 2 são públicas federais. O curso de 

Bacharelado em Sistemas de Informação da IES 2 trata-se de um curso semipresencial e é o 

curso mais recente dos 5, começou as atividades em 2013. Os cursos de BSI das IES 3 e 5 são 

de, respectivamente 2009 e 2010. Apenas na IES 1 o curso de Bacharelado em Sistemas de 

Informação é unicamente noturno e as atividades do curso BSI se iniciaram em 2012. 

 

Tabela 2. Característica de cada Instituição de Ensino Superior (IES) 

IES Ano de criação Ano do PPC atual Particular/Pública Carga horária 

de BSI 

ENADE 2014 

IES 1 2012 2012 Pública 3200 horas 4 

IES 2 2013 2013 Pública 3300 horas 2 

IES 3 2001 2009 Particular 3140 horas 2 

IES 4 1998 2010 Particular 3000 horas 2 

IES 5 2006 2010 Particular 3000 horas 2 

 

Quatro destas Instituições de Ensino Superior possuem conceitos no ENADE 2014, a 

IES 1 tem conceito 4 enquanto as IES 2, 3 e 4 possuem conceito 2 e a IES 5 não possui conceito 

ENADE do ano de 2014. 
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3.4 Comparação das Instituições de Ensino Superior com o currículo de referência 

Seguindo os percentuais que o CR99 define para cursos com computação como 

atividade meio e, adaptando as áreas de formação do CRSI03 para os núcleos de disciplinas 

do CR99 como está explicado na seção 3.1, foi desenvolvido um percentual para cada área de 

formação com base no total que as IES possuem para o curso de Sistemas de Informação.  

 Através das tabelas de disciplinas das Instituições de Ensino Superior (IES) com os 

modelos criados de correspondência (modelos I e II) dos CRs (CR99 e CRSI03), foram feitas 

comparações como mostrado na Tabela 3. 

 

Tabela 3. Comparação das IES com os percentuais do currículo de referência 

Áreas de 

formaçã

o 

CH(%) 

IES 1 (%) IES 2 (%) IES 3 (%) IES 4 (%) IES 5 (%) 

M-I M-II M-I M-II M-I M-II M-I M-II M-I M-II 

FBCC 25,00 11,63 14,85 18,30 16,00 15,60 

FBM 12,50 9,30 5,94 5,59 10,67 4,26 

FBSI 25,00 13,95 16,28 
10,8

9 
15,84 5,59 25,59 4,00 13,33 4,26 9,22 

FC 

 

18,80 
27,91 34,65 16,47 25,33 24,82 FH 

FS 

FT 18,70 37,21 34,88 
33,6

6 
38,71 

53,9

7 
33,97 

44,0

0 
34,67 

51,0

6 
46,10 

CH(%)=percentual de carga horária do currículo de referência, no campo IES=Instituição de Ensino Superior estão 

os percentuais apresentados na matriz da respectiva IES para M I e M II = Modelo I e II. Áreas de Disciplinas: FBCC 

= Formação Básica em Ciência da Computação, FBM = Formação Básica em Matemática, FBSI = Formação Básica 

em Sistemas de Informação, FC= Formação Complementar, FH= Formação Humanística, FS= Formação 

Suplementar, FT= Formação Tecnológica. 

 

As áreas de Formação Complementar, Humanística e Suplementar do CRSI2003 juntas 

compõem o núcleo de Contexto Social e Profissional CR99 por isso seus percentuais estão 

juntos conforme mostra a tabela.  
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 Existe uma diferença razoável entre o modelo I e o II, estes modelos são explicados na 

Tabela 1 na seção 3.1, como é visto, em uma Instituição de Ensino Superior o modelo I de 

Formação Básica em SI não está de acordo com o Currículo de Referência e no modelo II entra 

no percentual previsto, nota-se que, como são modelos diferentes de interpretação para os 

núcleos do CR99 deve ser escolhido qual modelo melhor se aplica a situação em questão.  

 De acordo com os dados é possível constatar que a área de Formação Tecnológica é a 

única que as Instituições de Ensino Superior estão de acordo, o percentual de disciplinas é até 

maior do que o referencial.  

 Os campos de Formação Humanística também são compreendidos em sua maioria, 

apenas na IES 3 não corresponde, isso mostra que atividades como estágio, trabalho de 

conclusão de curso e trabalhos de extensão estão de acordo com a referência. Assim como 

disciplinas com teor econômico, gerencial e humanístico.  

 Na área de Formação Básica em Sistemas de Informação há a maior diferença entre os 

padrões propostos e os cursos, em Albuquerque et al. (2014) a média das áreas de formação 

dos cursos pesquisados também diferem largamente do referencial. Mesmo em âmbito 

nacional as disciplinas com enfoque em Sistemas de Informação não chegam ao percentual 

mínimo requerido. 

Há uma exceção na Instituição de Ensino Superior 3 que no Modelo I apresenta apenas 

5,59% da carga para Formação Básica em SI e no Modelo II entra em acordo com o percentual 

da referência de 25%, isto pode ser explicado pelo fato de que essa IES possui uma grande 

carga de matérias de Engenharia de Software e que no Modelo II é considerado FBSI.  

 Como visto, os cursos de Bacharelado em Sistemas de Informação em Maceió têm 

similaridades com os de todo país segundo os dados da pesquisa de Albuquerque et al. (2014). 

Uma dessas similaridades é a existência de uma quantidade acima da referência em disciplinas 

de Formação Tecnológica e as áreas de Formação Humanística, Complementar e Suplementar. 

O que acarreta um desequilíbrio em relação às outras áreas principalmente a área de 

Formação em Sistemas de Informação. 

 

CONCLUSÕES 

A análise inédita dos cursos de BSI em Maceió, através da comparação com o modelo 

de referência é a principal contribuição deste trabalho. Foram vistos dados relevantes sobre 

a situação desses cursos em relação a matriz curricular.  
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O perfil profissional dos egressos dos cursos de BSI em Alagoas, segundo os projetos 

pedagógicos é bem abrangente tornando o profissional apto a trabalhar em diversas áreas 

relacionadas a tecnologia da informação. Dentre os objetivos propostos nesse projeto, a 

pesquisa conseguiu traçar um perfil regional do egresso segundo a revisão de literatura, a 

revisão documental e através das pesquisas. 

Um fator importante para contribuição desta pesquisa é torná-la visível principalmente 

para coordenadores e docentes dos cursos, para que estes busquem estudar os motivos 

dessas divergências com o modelo de referência, e possivelmente procurar uma reformulação 

das suas matrizes curriculares se mantendo atualizados. 
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RESUMO: Com uma forte tendência ao desenvolvimento ágil, muitas organizações aderem 

técnicas com intuito de aumentar sua produtividade, adicionando algumas vezes em seus 

processos as bases de qualidade empregadas nas metodologias ágeis e no CMMI (Capability 

Maturity Model Integration). Neste trabalho, são apresentadas as metodologias ágeis Scrum 

e XP compatíveis com áreas do CMMI. Em seguida, os resultados de uma pesquisa feita em 

organizações de desenvolvimento de projetos de software são analisados, com o objetivo de 

verificar as práticas adotadas de métodos ágeis e CMMI na gestão de projetos das empresas.  

Palavras–chave: cmmi, engenharia de software, métodos ágeis  

 

An analysis of CMMI in the context of Agile Methodologies 
 

ABSTRACT: With a strong tendency to agile development, many organizations adhere 

techniques in order to increase their productivity adding a few times in their processes the 

quality bases employed in Agile Methodologies and CMMI (Capability Maturity Model 

Integration). In this paper, we present the Agile Methodologies Scrum and XP compatible with 

areas of the CMMI. Then, the results of a survey on software project development 

organizations are analyzed, in order to verify the practices of agile methods and CMMI applied 

in the management of their projects of the organizations. 

KEYWORDS: cmmi, software engineering, agile methods 
 

1 INTRODUÇÃO 

O mercado de software está cada vez mais competitivo, exigindo melhorias nos 

processos de desenvolvimento. Essas melhorias são pensadas para atingirem os termos de 

qualidade e produtividade dos processos. Em termos de produtividade, as metodologias ágeis 

são propícias para o aumento da produtividade, enquanto os modelos de maturidade são a 

forma encontrada para avaliar a qualidade de um processo.  

Segundo o SEI (Software Engineering Institute), ao longo dos últimos anos, organizações 

vêm aderindo aos modelos de qualidade focados na maturidade do processo de software, tais 

como SW-CMM (Capability Maturity Model for Software) e, o seu substituto, o CMMI 

(Capability Maturity Model Integration), onde no final dos anos 90, o surgimento de vários 

métodos ágeis, como o Scrum e eXtreme Programming (XP), entre outros, contribuiu para 

uma tendência ao desenvolvimento ágil. 
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O objetivo deste trabalho é apresentar uma análise sobre o CMMI no contexto de 

metodologias ágeis, verificando os resultados obtidos por meio de uma pesquisa com 

empresas na área de desenvolvimento de software. 

Este trabalho está organizado da seguinte maneira: a seção 2 apresenta os materiais e 

métodos que compõem a fundamentação teórica sobre o CMMI e as metodologias ágeis, com 

subseções tratando sobre o CMMI no contexto de metodologias ágeis; a seção 3 descreve a 

análise e os resultados da pesquisa; por último, a seção 4 apresenta as considerações finais e 

os trabalhos futuros. 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

Esta seção apresenta os conceitos sobre CMMI e as metodologias ágeis Scrum e XP. No 

contexto CMMI é abordado seus níveis de maturidade, representações e processos. As 

metodologias ágeis são explicadas de uma maneira geral, descrevendo individualmente seu 

fluxo de processos no desenvolvimento de software. 

2.1 CMMI 

O CMMI é uma abordagem de melhoria de processos que provê elementos essenciais 

para um processo efetivo (SEI, 2016). Reúne melhores práticas que endereçam atividades de 

desenvolvimento e manutenção, cobrindo todo o ciclo de vida de produto desde a sua 

concepção até a sua entrega e manutenção. É apresentado em duas representações: em 

estágios ou contínua, onde cada representação organiza diferentemente as áreas de processo.  

O CMM original foi desenvolvido e atualizado pelo SEI (Software Engineering Institute) 

na década de 1990 como uma estrutura SPI (Software Process Improvement) completa. Hoje, 

evoluiu tornando-se a Capability Maturity Model Integration (CMMI), um metamodelo de 

processo abrangente qualificado em uma série de capacidades de sistema e engenharia de 

software que devem estar presentes à medida que as organizações alcançam diferentes níveis 

de capacidade e maturidade de processo (PRESSMAN, 2009). 

Níveis de maturidade 

Os modelos de maturidade surgiram para avaliar a qualidade dos processos de software 

aplicados em uma organização. Nesse modelo podemos entender a capacidade de um 

processo como a habilidade com que ele alcança o resultado desejado. Um modelo tem como 

objetivo estabelecer, com base em estudos, históricos e conhecimento operacional, um 

conjunto de melhores práticas que devem ser utilizadas para um fim específico, com as 
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características de: (i) ser mais abrangente, (ii) poder ser utilizado no desenvolvimento de 

produtos, serviços e manutenção e (iii) reunir melhores práticas de outros modelos (JR, 2010). 

Representação contínua 

Segundo Pressman, a representação contínua possibilita que a empresa utilize a ordem de 

melhoria que melhor atende seus objetivos de negócio, sendo caracterizada pelos seguintes 

Níveis de Capacidade (Capability Levels): (i) Nível 0: Incompleto – a área de processo não 

funciona ou não atinge todas as metas e objetivos definidos pela CMMI, (ii) Nível 1: Executado 

– todas as metas específicas da área de processo foram satisfeitas, (iii) Nível 2: Controlada – 

todo o trabalho associado com a área de processo está de acordo com uma política definida 

em termos de organização, (iv) Nível 3: Definido – todo o processo é adaptado com base no 

conjunto de processos padronizados da organização de acordo com as regras de adaptação 

para agregar valores ao processo organizacional, (v) Nível 4: Controlado Quantitativamente - 

a área de processo é controlada e são estabelecidos objetivos quantitativos para qualidade e 

desempenho de processo, e (iv) Nível 5: Otimizado – a área de processo é adaptada e 

otimizada usando meios quantitativos (PRESSMAN, 2009). 

Representação por estágios 

O modelo CMMI apresentado define as mesmas áreas de processo, metas e práticas do 

modelo contínuo. A diferença principal é que o modelo apresentado define cinco níveis de 

maturidade, em vez de cinco níveis de capacidade. A representação por estágios disponibiliza 

uma sequência predeterminada para melhoria baseada em estágios que não deve ser 

desconsiderada, pois cada estágio serve de base para o próximo. O modelo estagiado, mais 

tradicional mantém compatibilidade com o CMM (JR, 2010). 

2.2 Metodologias Ágeis 

Durante anos, a engenharia de software inspirou-se em processos de manufatura para 

a consolidação de seus métodos de trabalho. Nascida na segunda metade do século XX, 

buscou em setores da indústria da época grande parte das teorias e dos métodos de produção. 

Já em meados dos anos 90, começaram a surgir processos alternativos de desenvolvimento 

de software, em resposta àqueles tradicionais, considerados excessivamente regrados, lentos, 

burocráticos e inadequados à natureza da atividade. Esses processos passaram a ser 

chamadas de ágeis após 2001, quando um grupo de especialistas se reuniram para discutir 

maneiras de desenvolver softwares de uma forma mais leve, rápida e centrada em pessoas 

(PRIKLADNICKI, 2014). 
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Em essência, métodos ágeis se desenvolveram em um esforço para sanar fraquezas 

reais e perceptíveis da engenharia de software convencional, sendo uma das características 

mais convincentes da abordagem ágil a sua habilidade de reduzir os custos da mudança ao 

longo de todo o processo de software (PRESSMAN, 2009). 

2.2.1 Scrum 

O Scrum é um método de desenvolvimento ágil de software concebido por Jeff Sutherland 

e sua equipe de desenvolvimento no início dos anos 1990. Os princípios do Scrum são usados 

para orientar as atividades de desenvolvimento dentro de um processo que incorpora as 

seguintes atividades estruturais: requisitos, análise, projeto, evolução e entrega. 

Ele se destaca dos demais métodos ágeis pela maior ênfase dada ao gerenciamento do 

projeto. O método baseia-se ainda, em princípios como: equipes pequenas de no máximo 7 

pessoas; requisitos que são pouco estáveis ou desconhecidos; e iterações curtas. Divide o 

desenvolvimento em intervalos de tempos de no máximo 30 dias, também chamados de 

Sprints (SCHWABER, 2002). 

O Scrum implementa um esqueleto iterativo e incremental por meio de três papéis 

principais, o Product Owner (Dono do Produto) que representa os interesses de todos no 

projeto, o Scrum Master que gerencia o processo do Scrum, e o Time (Equipe de 

Desenvolvimento) que desenvolve as funcionalidades do produto (SCHWABER, 2002). 

Os artefatos do Scrum dão uma visão do andamento do projeto e das Sprints, nos quais 

são o Product Backlog, o Sprint Backlog e o Incremento do produto, onde ao final de cada 

Sprint, a Equipe de Desenvolvimento entrega um incremento do produto, resultado do que 

foi produzido durante a Sprint. 

As cerimônias do Scrum são eventos onde se tem uma oportunidade de inspeção e 

adaptação como: a reunião de planejamento da Sprint, as reuniões diárias, a revisão da Sprint 

e a retrospectiva da Sprint. 

O Scrum possui um ciclo de vida composto por 4 fases (LARMAN, 2004), sendo o 

Planejamento que estabelece a visão do projeto e expectativas garantindo recursos para a sua 

execução, o Stagging a avaliação das várias dimensões do projeto, o Desenvolvimento que 

consiste no desenvolvimento dos incrementos de funcionalidade do produto, e a Releasing 

sendo a entrega do produto ao cliente. 

2.2.2 Extreme Programming – XP 
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Extreme Programming (XP) foi proposto por Kent Beck, Ward Cunningham e equipe na 

década de 1990, para resolver problemas básicos no desenvolvimento de software, incluindo 

atrasos no cronograma, cancelamento antecipado do projeto, sistema em produção com alta 

taxa de erros, funcionalidades entregues sem atender as necessidades de negócio, sistema 

com baixo valor agregado e de difícil manutenção. A inovação do XP consistiu em juntar 

técnicas de desenvolvimento comprovadas por décadas em uma única abordagem e garantir 

que elas sejam executadas ao extremo, assim como, assegurar que elas apoiem umas às 

outras ao máximo (BECK, 2001). 

É definido um conjunto de cinco valores que estabelecem as bases para todo trabalho 

realizado como parte da XP — comunicação, simplicidade, feedback, coragem e respeito. Cada 

um desses valores é usado como um direcionador das atividades, ações e tarefas específicas 

da XP (PRESSMAN, 2009). 

A Extreme Programming emprega uma abordagem orientada a objetos como seu 

paradigma de desenvolvimento preferido e envolve um conjunto de regras e práticas 

constantes no contexto de quatro atividades metodológicas: planejamento, projeto, 

codificação e testes. 

Um projeto XP ideal contém 6 fases: (i) exploração, (ii) planejamento, (iii) iterações para 

as versões, (iv) produção, (v) manutenção e (vi) morte. Equipes de desenvolvimento que 

utilizam XP executam quase todas as atividades de desenvolvimento de software 

simultaneamente, incluindo análise, projeto, codificação, testes e implantação (BECK, 2001). 

2.3 Qualidade de Software versus Metodologias Ágeis 

A qualidade de um projeto de software é muitas vezes determinada pela verificação 

se o produto desenvolvido por este está funcionando sem defeitos, se atende às necessidades 

propostas inicialmente no projeto, ou então, se o processo utilizado para produzi-lo foi 

seguido conforme o estipulado. 

As duas metodologias ágeis mais utilizadas atualmente são o XP (Extreme 

Programming), focado nos aspectos do desenvolvimento de produto, e Scrum, focado no 

gerenciamento e acompanhamento do projeto de desenvolvimento (BECK, 2001). Assim, os 

métodos ágeis têm como um dos principais objetivos o desenvolvimento de softwares de 

qualidade e que atenda às necessidades do cliente. 
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A definição de garantia de qualidade constante do CMMI enfatiza a aderência aos 

processos, onde as ações de garantia da qualidade na produção de software implica uma 

atitude preventiva em relação aos problemas da qualidade de produto que poderiam surgir. 

2.4 Dificuldades e Vantagens da Aplicação do CMMI com Metodologias Ágeis 

Os adeptos de metodologias ágeis se orgulham dos processos de conhecimento 

altamente produtivos, responsivos, pouco cerimoniosos, leves e de conhecimento tácito com 

pouco gasto, planejamento adaptável e geração iterativa e frequente de valor. Assume-se 

frequentemente que os processos compatíveis com CMMI devem ser pesados, burocráticos, 

lentos, altamente cerimoniosos e orientados a um plano (ANDERSON, 2005). 

Deste modo uma série de fatores faz com que um modelo como o CMMI não seja 

adotado por organizações dentre eles o tamanho da organização, custo para implementação 

das práticas descritas no modelo e senso comum a respeito de não haver benefício aos 

projetos (STAPLES, 2007). Em contra partida, cada vez mais as empresas adotam as 

metodologias ágeis como padrão de condução de projetos de desenvolvimento, por serem 

dinâmicas e responderem rapidamente às mudanças nos requisitos, além de serem 

relativamente mais baratas de serem introduzidas nas organizações. 

Vários estudos apontam que as áreas de processos do CMMI podem ser 

implementadas por práticas ágeis, basta que para isso que as organizações tenham como base 

de sua política os valores e princípios dessas metodologias, bem como disponibilizando 

repositórios de processos, documentos, técnicas e práticas de ambos modelos.  

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A análise foi feita em cinco empresas nas áreas de desenvolvimento direcionados a 

comunicação, negócios, finanças, internet e governo. Três empresas localizadas em Fortaleza 

no Ceará, com tamanhos variados de 50 a mais de 100 pessoas na organização, onde a 

quantidade de pessoas é atribuída a todos os aspectos, desde o desenvolvimento até a 

entrega. Seguido de uma empresa localizada em Washington D.C. nos Estados Unidos com até 

20 pessoas e outra em Santiago no Chile com até 5 pessoas na organização. 

No intuito de saber a quantidade de empresas que utilizam métodos ágeis verificou-se 

que apenas uma empresa não se enquadra. Das quatro empresas que aderem à forma ágil, 

três utilizam o Scrum como ferramenta e a outra uma combinação do Scrum com o XP, como 

podemos verificar na Figura 1.  
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Figura 1. Pesquisa referente a utilização de métodos ágeis dentre as empresas. 

 

Dentre as empresas que utilizam métodos ágeis, classificou-se quanto aos benefícios 

trazidos com a adoção dessa metodologia de processo pela organização, conforme as Figuras 

2 e 3.  

 

 

 

 

Figura 2.  Avaliação das empresas sobre a implantação dos métodos ágeis. 

 

É possível observar que na produtividade, metade das empresas que adotam os 

métodos ágeis atribuem que houve uma melhora neste quesito, assim como nos pontos de 

qualidade do software e na redução de falhas. A visibilidade do projeto foi avaliada por todas 

as empresas como um ponto em que a evolução deste item foi constatada. No quesito 

redução dos custos, apenas uma empresa não observou nenhum benefício ao aderir o 
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processo de métodos ágeis. A padronização de processos foi um tópico em que todas as 

empresas verificaram alguma evolução. 

A simplificação no desenvolvimento, gerenciamento do projeto, a melhora contínua 

de processos e o gerenciamento de mudanças e prioridades ao longo do projeto foram itens 

classificados em que se notou algum benefício, apenas uma dentre as empresas que utilizam 

os métodos ágeis que não aferiu nenhuma vantagem nessa utilização. No quesito 

manutenibilidade e extensibilidade do software, apenas uma das empresas que utilizam 

métodos ágeis constatou algum benefício. Nesse caso uma das empresas que faz uso do 

Scrum. Todas as empresas verificaram algum benefício nos tópicos de acompanhamento de 

métricas e comunicação entre os envolvidos. 

 

 

Figura 3.  Avaliação das empresas sobre a implantação dos métodos ágeis. 

 

Um ponto importante a ser observado é que nenhuma das empresas que utilizam 

métodos ágeis, classificou algum quesito proposto pela pesquisa, como insatisfeito ao aderir 

o modelo ágil para sua organização. 

Apenas uma empresa dentre as 5 pesquisadas possui CMMI e avalia sua implantação 

como satisfeita em todos os quesitos questionados, sendo eles: (i) Retorno esperado na 

utilização, (ii) Produtividade, (iii) Redução de Custos, (iv) Prazos, (v) Redução de Falhas, (vi) 

Gerenciamento dos Processos, (vii) Padronização dos Processos, (viii) Qualidade do software 
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e (ix) Simplificação do desenvolvimento de software. Esta empresa atua na área de Internet e 

utiliza como metodologia ágil uma combinação do Scrum com o XP. 

 

Figura 4.  Utilização do CMMI dentre as empresas pesquisadas. 

 

4 CONCLUSÕES 

 Este trabalho apresentou conceitos e técnicas das metodologias ágeis e do CMMI, 

ambos abordados na execução dos processos de desenvolvimento de software, com o 

objetivo de apresentar uma análise, verificou-se que 80% das empresas pesquisadas utilizam 

alguma metodologia ágil e apenas 20% fazem uso do CMMI.  

Como mostrado no trabalho, uma série de fatores instituem que um modelo como o 

CMMI não seja adotado pelas organizações, seja pelo tamanho da organização ou a 

preocupação de não haver benefícios ao projeto, dessa forma as empresas adotam 

gradativamente as metodologias ágeis. 

Na pesquisa foi possível constatar que as empresas que adotam os métodos ágeis, 

classificam como positiva a avaliação de todos os quesitos abordados, deste modo pode-se 

afirmar uma melhoria nos processos de desenvolvimento ao empregar métodos ágeis no 

contexto das organizações pesquisadas. 

Em decorrência dos resultados alcançados, considera-se que a combinação de 

metodologias ágeis com o CMMI é possível em organizações que pretendem adequar 

agilidade com modelos de maturidade. 

Como trabalhos futuros, propõe-se o aprofundamento em organizações que utilizam 

algum método ágil e pretendem se adequar aos modelos do CMMI, a fim de identificar outras 

oportunidades de melhoria do processo não propostos nesta pesquisa. 
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RESUMO: A migração de máquinas virtuais em tempo real é uma técnica muito utilizada em 

ambientes de computação em nuvem por não ser necessário interromper os serviços hospedados 

nas máquinas virtuais migradas. Este artigo tem como objetivo realizar um estudo experimental 

sobre migração de máquinas virtuais, utilizando como estudo de caso o serviço de hospedagem 

de páginas Web. Um cenário foi implementado utilizando o Hipervisor Xen e o Apache 

Benchmark como gerador de carga de trabalho. Para a realização dos experimentos, três 

métricas foram avaliadas: tempo total de migração, número de requisições por segundo e tempo 

de resposta do servidor. Os resultados obtidos revelaram que a migração impacta negativamente 

no desempenho dos serviços, porém por meio da avaliação dos dados coletados foi possível 

inferir que embora exista uma diminuição no desempenho o serviço não é interrompido, 

atendendo assim aos princípios da migração em tempo real. 

Palavras–chave: virtualização, migração em tempo real, Xen 

 

 

AN EXPERIMENTAL  EVALUATION  ON VIRTUAL MACHINES LIVE MIGRATION 
 

ABSTRACT: The virtual machines live migration has been widely used in cloud computing 

environments, because it is not necessary to interrupt services hosted on the migrated virtual 

machines. In this paper, we presents an experimental study on virtual machines migration, 

using the Web hosting service. A scenario was implemented using the Xen Hypervisor and 

Apache Benchmark as workload generator. For the experiments, three metrics were evaluated: 

total migration time, number of requests per second and response time. The results showed 

that migration negatively impacts the performance of the services, but through the evaluation 

of the collected data it was possible to assume that although there is a decrease in 

performance, the service is not interrupted, given the live migration's inception. 

KEYWORDS: cloud computing, live migration, Xen 

 

INTRODUÇÃO 

A computação em nuvem vem se estabelecendo nos últimos anos como uma importante 

tecnologia que permite aos provedores ofertarem diversos serviços como: armazenamento de 

arquivos, backups, disponibilização, gerenciamento e atualização de softwares, dentre outros, em que 

os usuários só pagam por aquilo que usam (HAYES, 2008). É comum inclusive que ambientes de 

computação em nuvem hospedem inúmeros servidores virtuais (Web, Banco de Dados, etc). Esses 
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serviços normalmente são alocados em grandes Data Centers, fazendo uso e compartilhando os 

recursos em um único host hospedeiro (SOUSA, 2009).  

Um dos principais fatores que permitem que cenários e serviços como esses estejam 

disponíveis é a virtualização, que de forma geral, “é um processo que permite a execução de múltiplos 

sistemas operacionais e de suas aplicações em máquinas virtuais sobre uma máquina física.” 

(OLIVEIRA; CASSIMIRI; TOSCANI, 2010). Isso traz inúmeros benefícios, dentre os quais pode-se citar: 

consolidação de servidores, economia de energia, redução de custos em equipamentos, alta 

disponibilidade, migração em tempo real, etc. 

A migração de máquinas virtuais em tempo real consiste em mover uma máquina virtual 

de um hospedeiro físico para outro sem a interrupção de seus serviços. Isso permite o 

desalojamento de VMs de uma máquina hospedeira para outra com mais recursos, ou possibilita 

a manutenção da mesma, sem que o serviço seja suspenso. Existem duas abordagens de 

migração em tempo real: pré-cópia e pós-cópia (MAGALHÃES; SOARES;  GOMES, 2011). 

Na abordagem pré-cópia, todas as páginas de memória são copiadas para o destino, 

entretanto, a VM é mantida em execução na origem. Caso alguma página tenha sido modificada, 

é necessário que ela seja recopiada para o destino. Isso significa que, essa transferência de 

páginas ocorre de forma iterativa, no sentido de que ela se dá em fases, em que, na fase atual 

são transferidas as páginas que foram modificadas na fase anterior (BEZERRA,2013). 

Na abordagem pós-cópia, primeiramente ocorre a suspensão da máquina virtual na 

origem. Em seguida, algumas informações com seu estado mínimo são transferidas, e ela é 

posta, em execução no destino.  Neste momento, o hospedeiro origem inicia o envio de todas 

as páginas de memória para o alvo. Caso alguma página que não tenha sido transferida, precise 

ser acessada no destino, será gerada uma falha na rede, que é encaminhada para origem que 

retorna com a página correspondente (CLARK; et al. 2005). 

Tendo em vista a importância da migração em ambientes computacionais virtualizados 

e visando contribuir com estudos que buscam avaliar o impacto desta nos serviços oferecidos 

pelas máquinas virtuais, este artigo tem como objetivo realizar um estudo experimental sobre 

migração de máquinas virtuais em tempo real, analisando a influência da migração no 

desempenho dos serviços oferecidos pelas máquinas virtuais migradas, considerando três 

métricas: tempo total de migração, número de requisições por segundo e tempo de resposta do 

servidor. Nas próximas seções, serão apresentadas as os cenários de experimentação, bem como 

os dados coletados e as considerações levantadas a partir da análise dos resultados.  
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MATERIAL E MÉTODOS 

A virtualização surgiu como grande proposta inovadora e revolucionária para área de 

tecnologia da informação. Atualmente, existem diversas soluções de virtualização, sendo 

muitas delas, gratuitas, em software livre, integradas a sistemas operacionais e etc. Foram 

utilizadas para realização dos experimentos as ferramentas: VMware e Xen, sendo estas umas 

das soluções mais utilizadas no cenário computacional virtualizado nos dias de hoje, bem como 

o Apache Benchmark para gerar a carga de trabalho disparada contra o servidor Web Apache. 

O VMware é uma infraestrutura de virtualização completa, os produtos de infraestrutura 

virtual auxiliam na monitoração e alocação de recursos entre as máquinas virtuais (VMWARE, 

1998). No ambiente de experimentação implementado, o VMware é responsável por permitir a 

virtualização através da criação das máquinas virtuais envolvidas na simulação, bem como fazer 

a alocação e compartilhamento dos recursos dessas máquinas em um único host hospedeiro. 

O Xen é um hipervisor, para arquitetura x86, cuja principal função é alocar e controlar 

os recursos, gerenciar as interfaces virtuais que serão utilizadas, e ainda prover proteção e 

isolamento das máquinas hospedadas, ou seja, é possível executar diversas máquinas virtuais 

em um único hospedeiro, e garantir o isolamento entre elas, de forma que uma não interfira na 

execução da outra, nem nos recursos alocados por esta (CITRIX SYSTEM, 1999). O overhead 

imposto pela presença do Xen é considerado baixo se comparado à sistemas sem a utilização 

do Xen, sendo, portanto uma solução viável a ser implementada em servidores e por esse motivo 

escolhida nesse estudo de migração (YOUUSEFF, 2006). O Xen ainda conta com suporte a 

função de migração em tempo real utilizando a abordagem pré-cópia que mantém a VM em 

execução na origem até que seja concluído o processo de migração (HINES, 2009). 

O Apache Benchmark é um software do Apache responsável por gerar carga de trabalho 

e fazer testes de performance em servidores Web. Por meio  dele é possível avaliar o 

desempenho de cenários de experimentação sobe diversas configurações. Esse Benchmark é 

distribuído para ambientes Linux, MAC OS e Windows (APACHE, 1997). No ambiente Linux 

é executado o comando ab, após o termino dessa execução é gerado um relatório com 

informações de onde pode ser extraído n possibilidades de avaliações. As métricas avaliadas 

por meio desse comando serão posteriormente escritas. 

O ambiente computacional de experimentação virtualizado que foi implementado pode 

ser observado na Figura 1. 
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Figura 91. Ambiente Base de Experimentação. IFPB, 2016. 

 

O host hospedeiro possui sistema operacional Windows 7, com recursos de 16 GB de 

memória principal e 500 GB de disco. Foram criadas no VMware e alocadas nessa máquina 

hospedeira, quatro máquinas virtuais, as configurações de memória e disco, bem como o 

sistema operacional, pode ser observado na Tabela 1. 

 

Tabela 1. Especificações das configurações de memória, disco e do sistema operacional das 

máquinas virtuais (VM Xen Server 1, VM Xen Server 2, VM  HTTP Server, VM Cliente) utilizadas 

nos cenários de experimentação. IFPB, 2016. 

Hardware /Hosts VM Xen Server 
1 

VM Xen Server 
2 

VM  HTTP 
Server 

VM Cliente 

Memória 4 GB 4 GB 1 GB 2 GB 

Disco 40 GB 40 GB 10 GB 25 GB 

Sistema 
Operacional 

Ubuntu 14.04 Ubuntu 14.04 Ubuntu Server 
14.04  

Ubuntu 14.04 

 

As máquinas virtuais  Xen Server 1 e Xen Server 2 são as VMs virtualizadas com o 

Xen que alocarão  o servidor Web que será migrado. A VM HTTP Server hospedará a 

aplicação que receberá as requisições geradas pelo cliente enquanto estiver ocorrendo o 

processo de migração, o servidor utilizado é o Web Apache. A VM Cliente é responsável por 

simular e gerar essas requisições HTTP por meio do Apache Benchmark. 

O V Switch é utilizado pelo hipervisor Xen com a finalidade de gerenciamento interno 

da rede entre as máquinas virtuais, ou seja, ele tem o papel de um switch virtual capaz de 

interligar todas as máquinas, permitindo o tráfego de rede entre elas. 

 O hipervisor Xen exige que as imagens e discos das máquinas virtuais estejam 

compartilhadas em um servidor de armazenamento para que a migração entre os servidores 

aconteça (MAGALHÃES; SOARES e GOMES, 2011). Para tanto, um servidor NFS (Network 
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File System) também foi configurado no cenário de experimentação no host físico, com 4 GB 

de memória principal. 

A finalidade desse cenário computacional de experimentação virtualizado é realizar o 

processo de migração da VM HTTP Server que está localizada inicialmente na Xen Server1 

para a VM Xen Server 2, por meio da abordagem de migração pré-copia; fazer medições e 

avaliar o impacto causado ao serviço Web que está sendo utilizado. 

Foram analisadas as seguintes métricas: 

 Tempo Total de Migração: O tempo decorrido entre o início da migração, a 

transferência de todas as páginas de memória (estados dos registradores, CPU, 

interfaces de rede, etc) até o momento em que a VM é posta em execução no 

destino. 

 Requisições por Segundo: O número de requisições atendidas pelo servidor em 

um segundo. 

 Tempo de Resposta do Servidor: O tempo em milisegundos que o servidor 

leva para responder uma requisição. 

 

Ao todo foram realizados quatro experimentos: 

 

 Experimentos 01: Consistiu em coletar o tempo total de migração 

considerando que a VM HTTP Server migrada não recebia requisições durante 

o processo. Ao todo foram realizadas 10 migrações. 

 Experimento 02: A VM HTTP Server recebia as requisições da VM Cliente geradas 

pelo Apache Benchmark. Esta carga de trabalho foi submetida considerando 10 

requisições concorrentes durante um tempo máximo de 500s. O objetivo deste 

experimento é coletar dados referentes ao tempo de resposta do servidor e 

requisições por segundo de forma a analisar o comportamento do sistema sem 

migração. 

 Experimento 03: A VM HTTP Server, durante a migração, recebia as requisições 

geradas pela VM Cliente usando o Apache Benchmark. Foram realizadas 10 migrações 

em que, a cada execução, eram emitidas 10 requisições concorrentes durante um 

tempo máximo de 500s. O objetivo deste experimento é coletar dados referentes ao 

tempo total de migração, tempo de resposta do servidor e requisições por segundo.  



 

2076 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos         Ciências Exatas e da Terra 

 Experimento 04: Foi considerada a realização de migrações simultâneas, a VM 

HTTP Server e uma segunda VM obtida a partir do clone da primeira, foram 

instanciadas, respectivamente, no XenServer1 e no XenServer2. Ambos os 

servidores Web eram migrados simultaneamente enquanto recebiam as 

requisições geradas pela VM Cliente. Para este experimento também foram 

geradas 10 execuções, bem como 10 requisições concorrentes emitidas no 

decorrer de no máximo 500s. O objetivo deste experimento é coletar dados 

referentes ao tempo de resposta do servidor e o número de requisições por 

segundo, observando as alterações destes por se utilizar migração simultânea 

comparando com os dados coletados no Experimento 02 e 03. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A partir dos dados coletados no Experimento 01 e 03, constatou-se que os valores 

obtidos são superiores na abordagem considerando requisições, com uma média de cinco 

minutos e quatro segundos (5m5s), aproximadamente, se comparado a migração da VM sem a 

geração de carga de trabalho, que apresentou uma média de dois minutos e dois segundos 

(2m2s), aproximadamente duas vezes maior entre ambas as abordagens, como pode ser 

observado na Figura 2. 

 

Figura 92. Tempo total de migração considerando migração com requisições e sem requisições. IFPB, 2016. 

 

Este aumento do tempo total de migração quando a VM migrada está recebendo 

requisições é esperado, tendo em vista que sob estas circunstâncias as páginas de memória 

estão sendo constantemente modificadas e é necessário o reenvio destas para o destino, 

aumentando, portanto o tempo para que o processo de migração finalize. 

No Experimento 02, 03 e 04 foi observada uma queda substancial no experimento que 

considerou migrações simultâneas, com uma média de 290,6 req/s que corresponde a quase 
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metade da média obtida quando considerada apenas uma migração (603,4 req/s) e quase um 

terço do cenário que não considera migração (825,081 req/s). Esta diferença pode ser 

observada na Figura 3. 

 

Figura 93. Número de requisições por segundo atendidas pelo servidor Web sem migração, com única migração e com 

migração simultânea. IFPB, 2016. 

Acredita-se que esta diferença exibida na Figura 3 no que se refere as migrações 

simultâneas se comparado ao cenário sem migração e com uma única migração, se dá porque 

como estão sendo migradas mais de uma VM simultaneamente o tráfego da rede tende a 

aumentar. Esse aumento proporciona uma maior disputa por recursos para atender os 

processos da rede e processamento da aplicação, além do próprio processo de migração. 

Portanto, neste contexto o número de requisições atendidas por segundo tendem a diminuir. 

Ainda no que diz respeito ao Experimento 02, 03 e 04, mas avaliando o tempo de 

resposta do servidor, é observado que consequentemente, se durante as migrações 

simultâneas o número de requisições diminui é esperado que o tempo de resposta do servidor 

às requisições diminua como pode ser observado na Figura 4. 

 

Figura 94. Tempo de resposta do servidor sem migração, com uma única migração e com  migração simultânea. IFPB, 2016.  

 

Para migrações simultâneas foi observado uma média de 17,5 ms no tempo de resposta, 

o que também corresponde a quase o dobro do tempo de resposta considerando uma única 
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migração (8,6 ms) e mais que o dobro quando não contexto sem migração (7,3 ms), logo é 

importante ressaltar que embora o tempo de resposta do servidor aumente quase o dobro 

considerando migrações simultâneas e o que o serviço sofra queda no desempenho, o mesmo 

não é interrompido, tendo em vista que o valor dessa métrica não chega a zero. 

 

CONCLUSÃO 

A migração é uma técnica importante e comumente utilizada em ambientes de cloud 

computing. Este artigo apresentou um estudo realizado com o objetivo de avaliar a influência 

da migração nos serviços oferecidos pelas máquinas migradas. 

Constatou-se que há uma queda no desempenho dos serviços oferecidos durante a 

migração de máquinas virtuais e que esse declínio tende a se acentuar com o aumento do 

número de migrações simultâneas. Entretanto, não foi constatado nos experimentos falhas 

de rede, ou de requisições, o que permite concluir que, embora exista um tempo de 

inatividade (Downtime) que corresponde ao período em que a VM é interrompida na origem 

e posta em execução no destino, este tempo é tão mínimo que não acarreta em falha nos 

serviços oferecidos. Atingindo desta forma o objetivo da migração online que é não 

interromper, na perspectiva do usuário, os serviços durante o seu processo. 

Almeja-se ainda avaliar outras métricas, considerando também outras configurações, 

diferentes cargas de trabalho, bem como implementar um cenário real (físico) para comparar 

com os resultados obtidos no ambiente virtual.  
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RESUMO: Este trabalho discute a aplicação de novos métodos no ensino de informática básica 

dentro de projetos de inclusão digital. A aplicação dessa iniciativa foi realizada em 4 turmas de 

informática básica, numa ação de extensão dentro do programa “Minha Comunidade”, 

realizado no Instituto Federal de Alagoas – Campus Coruripe. A ação tem como objetivo 

proporcionar em um curso de “Informática Básica” a inclusão digital através das redes sociais 

e outros serviços populares na internet. A abordagem proposta deixa de lado o ensino 

tradicional de informática básica que tem um foco maior no ensino de aplicativos de escritório, 

e passa a abordar mídias sociais e serviços online que facilitam a vida das pessoas e são mais 

atraentes aos alunos. Apenas, posteriormente a essa atração das pessoas às TICs(Tecnologias 

de Informação e Comunicação), tópicos relativos a ferramentas de escritório são abordados. O 

presente artigo discute os métodos e iniciativas aplicados nas turmas, apresenta também a 

avaliação dos alunos sobre os cursos. 

 

Palavras–chave: Informática Básica, Tecnologias, Inclusão Digital, TIC 

 

A NEW APPROACH OF TEACHING BASIC COMPUTER IN PRACTICE 

OF DIGITAL INCLUSION 
 

ABSTRACT: This paper discusses the application of new methods in basic computer education 

in digital inclusion projects. The implementation of this initiative was held on 4 basic computer 

classes, an extension of action within the program "My Community" held at the Federal 

Institute of Alagoas - Campus Coruripe. The action aims to provide a course in "Basic 

Computer" digital inclusion through social networks and other popular services on the Internet. 

The proposed approach sets aside the traditional teaching of basic computer that has a greater 

focus on teaching office applications, and starts to address social media and online services that 

facilitate people's lives and are more attractive to students. Only later to the attraction of people 

to ICT (Information and Communication Technologies), topics related to office tools are 

addressed. This article discusses the methods and initiatives implemented in classrooms also 

presents the evaluation of the students on the courses. 

KEYWORDS: Basic Computer, Technology, Digital Inclusion, ICT 

 

INTRODUÇÃO 

 A proposta deste trabalho é apresentar os resultados de um projeto de extensão focado 

em “inclusão digital” onde foi construída uma ementa de ensino de informática básica, que 
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abordasse não somente os conteúdos tradicionais “ferramentas de escritório (planilhas, 

apresentações e documentos de texto)”, mas que o conteúdo também tivesse uma atenção 

especial na inclusão dos indivíduos nas mídias sociais e na qual fossem abordados serviços 

importantes que hoje estão disponíveis na internet ajudam a facilitar a vida das pessoas. 

A pretensão da ação de inclusão digital dentro do programa de extensão é que as pessoas, 

principalmente de baixa renda, possam ter acesso a informações e usufruir dos benefícios da 

internet: realizar pesquisas, se informar, mandar e-mails, realizar compras e comunicar-se com 

outros por meio de redes sociais, com isso: facilitando sua vida por meio do uso da tecnologia 

como ferramenta de entretenimento e serviço. 

Na sociedade atual, muitos serviços que anteriormente demandavam tempo, burocracia e 

locomoção dos indivíduos, hoje já são disponíveis na internet. Assim, uma pessoa incluída na 

sociedade “digital”, tende a ganhar mais qualidade de vida, a medida em que ganha tempo 

fazendo uso da tecnologia. Existem inúmeros exemplos dessas facilidades, como: operações 

bancárias via internet, compras em lojas virtuais e estabelecimentos que entregam em 

domicílio, cursos online e serviços públicos variados. 

 Em paralelo ao avanço desses serviços online, ainda estão as mídias sociais como 

Facebook, Whatszap, Instagram e outras redes que atraem cada vez mais usuários, e no Brasil 

são um fenômeno em tempo de navegação. 

A utilização das TIC hoje na educação já está presente em boa parte das instituições de 

ensino fundamental e médio. No entanto, com frequência é apenas abordada de forma isolada 

com o ensino da informática básica através do ensino e prática das ferramentas de escritório. 

A utilização das TIC pode ter um papel de grande importância no processo de 

aprendizagem do indivíduo. Usando os recursos certos, podem auxiliar o professor a abordar 

conteúdos sistemáticos e complexos que antes eram apenas abordados em livros. Sendo assim, 

abrem uma imensa porta para o uso de ferramentas que podem vir a serem utilizadas em todas 

as disciplinas de ensino, seja nas disciplinas de história e geografia até física ou inglês, por 

exemplo. 

Este trabalho experimenta no ensino da informática básica essa nova visão das 

possibilidades que os computadores, internet e os smartphones podem trazer para o cotidiano 

das pessoas. Buscando ir muito além dos famosos pacotes básicos, o objetivo é aplicar inclusão 
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digital àqueles que ainda não estão envolvidos nas redes sociais e não usufruem de outros 

serviços online por falta de conhecimento. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Este trabalho foi elaborado com base nas atividades feitas com turmas de informática 

básica acerca da inclusão digital, por meio de um projeto de extensão no IFAL (Instituto Federal 

de Alagoas) Campus Coruripe, nos anos de 2015 e 2016. As aulas foram realizadas nas 

instalações do campus com indivíduos da comunidade local, tendo como instrutores 4 alunos 

bolsistas. 

O ensino de Informática Básica tradicionalmente engloba uma metodologia sistemática, 

que vem se repetindo desde a década de 90 apenas atualizando pacotes de escritório (Planilhas 

Eletrônicas, Editor de Texto e Apresentações Virtuais), que têm as mesmas funções desde sua 

criação. 

Por meio de pesquisas a diversos sites de instituições que ofertam cursos de informática 

básica, analisou-se os conteúdos programáticos de cursos de informática básica. Foi possível 

observar que as ementas estão divididas basicamente dividido em 4 pilares: 

• Hardware e software – Conceitualização. 

• Sistema Operacional(S.O.) – Prática e teoria por trás do manuseio do S.O.: abrir, fechar, 

interagir com softwares e programas, e as principais funções e ferramentas do sistema 

operacional. Sendo abordado sobre Microsoft Windows e em poucos cenário o Linux. 

• Internet – Limitada a introdução de navegadores de internet como Google Chrome e 

Mozilla Firefox, complementando com mecanismos de busca como o Google. 

• Pacote de Escritório – Na qual são apresentados os editores de textos, as planilhas 

eletrônicas e as apresentações. Sendo os mais conhecidos respectivamente Microsoft 

Office: Excel, Word e Powerpoint; Linux LibreOffice: Calc, Writer e Impress que são 

gratuítos. 

 Para uma melhor validação da proposta deste trabalho, os experimentos sobre os 

conteúdos foram divididos em quatro turmas. Todas as turmas tiveram um curso de 40h, 

possuíam entre 12 e 16 alunos, de todas as faixas etárias e níveis de escolaridade. As duas 
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turmas iniciadas em 2015 aplicaram o ensino tradicional da informática básica e as outras duas, 

iniciadas em 2016, aplicaram conteúdos mais atuais que atraíssem mais atenção dos alunos. 

Abaixo segue uma lista de tópicos e práticas diferenciadas que foram aplicados nas turmas 

de informática ditas inovadoras e “não tradicionais”. Esse conjunto foi elaborado a partir da 

análise de pesquisas divulgadas sobre o comportamento das pessoas na internet. 

• Maior navegação na internet: Permitindo que aluno explorasse a internet ao máximo, 

navegando sobre sites que lhe eram apresentados. Nas primeiras turmas, a internet, era 

vista muitas vezes como uma distração aos conteúdos ministrados. Grandes portais de 

notícias, sites governamentais e serviços online eram apresentados. Sites locais também 

tiveram um atenção especial. 

• Prática de compras online: Apresentando aos alunos sites de grandes redes de varejo 

online. Abordando tópicos de segurança nesses ambientes e ferramentas de comparação 

de preço como Buscapé e Zoom. Sites como Mercado Livre e OLX chamaram muita 

atenção pela variedade e pelo fato de pessoas comuns assumirem o protagonismo e se 

tornarem vendedoras. 

• Cursos online: A abordagem de ensino a distância foi introduzidas através da 

apresentação de diversas oportunidades online hoje disponíveis. 

• Smartphones / Android: Diversas práticas foram realizadas através dos aparelhos uma 

vez que esses já são a maior plataforma de acesso a internet no Brasil. Inúmeros 

aplicativos úteis foram apresentados aos alunos, como por exemplo o Internet Bancking 

e iFood.   

• Conjunto de soluções Google: 

 - Google Maps: Os alunos foram convidados a explorar a ferramenta geográfica, 

navegando sobre as proximidades, sobre sua cidade, bairro e sua casa, através do Google Earth. 

Tiveram a oportunidade de trassar rotas e ver comentários de visitantes sobre locais turísticos 

de sua cidade. 

 - Google Docs: No pacote de escritório online e gratuito do Google, que foi utilizado 

para mostrar formas alternativas de pacotes de escritório e a possibilidade de construção de 

documentos de forma colaborativa. Na experiência, os alunos em equipe escreviam sobre o 

mesmo documento em computadores diferentes. 
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 - E-mail do Google “Gmail”: Com email eletrônico do Google, onde foi possível 

compartilhar os trabalhos feitos pelos alunos em sala para serem corrigidos. Diversas 

orientações sobre boas práticas do uso de e-mail foram apresentadas. 

 - Google Tradutor: Com essa ferramenta atividades interlinguísticas foram 

desenvolvidas com a turma, como, por exemplo, navegar em sites estrangeiros ou elaborar um 

trabalho em sala e introduzi-lo em inglês.   

- Youtube: Nessa mídia social foram apresentados vídeos para os alunos elaborarem 

sínteses, e que foi possível auxiliar os alunos para a auto aprendizagem. Aprenderam a navegar 

e buscar canais de vídeos de seu interesse. Assim, como também foi ensinado a prática de enviar 

os próprios vídeos. 

- Facebook / Instagram: Apesar da massificação e grande alcance dessas redes, muitas 

ainda não sabiam usar seus recursos e sobre tudo não aplicavam boas práticas de segurança e 

comportamento nesses ambientes. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Ao final as atividades em cada turma em 2015 e 2016, foi disponibilizo um questionário 

sobre satisfação, confirmação das expectativas e um espaço aberto para sugestões e dificuldades 

encontradas durante o curso. 

• Satisfação entre (Excelente, Ótimo, Bom, Razoável e Ruim) turmas 2015 e 2016. 

 

Figura 1 – Satisfação 2015.   Figura 2 – Satisfação 2016. 
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• Expectativas sobre o curso entre (Aprendeu mais que o esperado, Atendeu as 

expectativas, Atendeu parcialmente, Atendeu menos que o esperado e Não Atendeu) 2015 e 

2016. 

 

       Figura 3 – Expectativas 2015.            Figura 1 – Expectativas 2016. 

 Observa-se sobre a pesquisa de expectativa que a prática inovadora surpreendeu os 

alunos de forma positiva. Dentro da sala de aula também foi observado que as turmas de 2016 

mostraram um maior interesse no conteúdo abordado em sala, por ser um conteúdo mais 

interativo e integrado a suas necessidades. Já nas turmas de 2015, onde o acesso à internet e as 

mídias sociais era mais restrito, apresentou algumas dificuldades em manter a concentração em 

algumas tarefas durante o desenvolvimento dos documentos nas ferramentas de escritório. 

Durante as aulas havia sempre a dificuldade dos instrutores em manter os alunos centrados nas 

tarefas uma vez que esses buscavam as redes sociais e outros serviços. 

A concorrência entre ensino e entretenimento se torna desleal e nociva as atividades de 

ensino. Essas últimas devem ser atualizadas para obter atenção dos envolvidos. 

As turmas de 2016, também tiveram aulas de aplicativos de escritório porém com uma 

carga menor e de forma sempre integrada aos outros conteúdos de forma a mantê-los mais 

motivados. 

Abaixo seguem a síntese das principais sugestões recebidas por parte dos alunos em 2015 

e 2016, e complementadas com análise e discussão dos envolvidos no projeto. 

 •  Melhorar e abordar mais conteúdos na “Internet” que possam ser utilizados no dia a 

dia dos alunos, como por exemplo, Internet Banking, Como fazer compras virtuais, Como ter 
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segurança comprando por sites de compras e vendas e dedicar um pouco mais de conteúdo para 

redes sociais. 

 • Abordar conteúdos relacionados a smartphones, sincronização dos computadores e no 

smartphones, e configurações e utilizações básicas dos dispositivos. 

 

CONCLUSÕES 

 Seguindo os resultados abordados, concluímos que o curso teve grande impacto no 

cotidiano dos alunos beneficiados por ele, pois ao inserir o foco do curso em inclusão digital 

mais moderno, tivemos a possibilidade de capacitar pessoas que não tinham nenhuma ou pouca 

afinidade com tecnologia, prepará-las para exercer atividades que vão lhe proporcionar novas 

meios de resolver seus problemas e também contribuir em novas oportunidades que as 

tecnologias põe ao nosso alcance. 

 Esse projeto teve como objetivo ser um experimento para novas práticas do ensino de 

informática básica, o relato de seus resultados pode ser o ponto de partida para modernização 

das ementas mais tradicionais dos cursos de informática básica, que muitas vezes após horas de 

curso não capacitam seus indivíduos a realizarem compras online, usarem internet banking ou 

mesmo descobrir rotas entre dois destinos. 

 O ensino de informática deve ser desmistificado às ferramentas de escritório e deve 

passar a abordar soluções para problemas e situações que realmente facilitem a vida das 

pessoas. Em paralelo, todas as disciplinas devem acreditar nos meios tecnológicos como 

ferramentas de apoio, apenas dessa forma a informática/tecnologia será disseminada em nossa 

sociedade 

 É possível concluir que a inclusão digital hoje, é questão de cidadania, e tem impactos 

beneficiários inúmeros, sendo assim a inclusão digital é essencial hoje para formar profissionais 

mais capacitados. 
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RESUMO: Este trabalho apresenta propostas de mapeamento para sistemas e-health que 

objetivam aprimorar o processo de gestão hospitalar e facilitar o tratamento de crianças e 

adolescentes diagnosticados com câncer. Levando em consideração os obstáculos existentes no 

gerenciamento de informações de saúde, é importante mencionar a dificuldade da maioria dos 

gestores e profissionais de saúde na tomada de decisão com base em informações 

independentes. Esta dificuldade surge, principalmente, devido ao baixo nível de cobertura das 

informações, bem como o longo atraso entre a captura e a análise de dados. A Associação Peter 

Pan (APP) é um hospital especializado no tratamento de câncer infanto-juvenil que enfrenta 

esse tipo de desafio. Nos últimos vinte anos, a APP vem coletando informações sobre as mais 

variadas ocorrências de câncer infanto-juvenil. Porém, ela enfrenta desafios para conseguir uma 

cobertura efetiva das informações. Neste artigo, propõe-se um serviço de associação das 

incidências de câncer infanto-juvenil a localidades específicas por meio de Sistemas de 

Informação Geográfica (SIG). Mais detalhadamente, o objetivo principal é estender o sistema 

SISAPP para facilitar a gestão via sistema de informação geográfica com diferentes propostas 

para visualização e representação dos dados da APP. 

PALAVRAS-CHAVE: análise de dados geográficos, e-health, tomada de decisão. 

 

A PROPOSAL OF MAPPING FOR DECISION SUPPORT SYSTEMS IN 

MANAGEMENT OF CHILDREN AND YOUNG CANCER TREATMENT 
 

ABSTRACT: This work presents proposals of mapping for e-health systems to improve hospital 

management process and facilitate the treatment of children and adolescents diagnosed with 

cancer. Taking into account the existent obstacles of health information management, it is 

important to mention the difficulty of most managers in making decisions based on unrelated 

information. This difficulty is mainly due to the low level of coverage of information as well as 

the delay between the collection and analysis of data. The Peter Pan Association (APP) is a 

specializing hospital in the treatment of children diagnosed with cancer and has faced these 

difficulties. During the last twenty years, APP has collected information about various 

occurrences of childhood cancers. However, the APP's challenge is to achieve an effective 

coverage of the information. This article proposes a service of association of incidences of 

childhood cancer to specific locations through Geographic Information Systems (GIS). In more 
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detail, is presented different proposals for visualization and representation of APP data in map 

format.  

KEYWORDS: decision-making, e-health, geographical data analysis. 

 

INTRODUÇÃO 

Os gestores e profissionais de saúde enfrentam inúmeros desafios no processo de tomada 

de decisão. Destaca-se que eles necessitam de diversos tipos de informação para que possam 

visualizar de maneira realística as vantagens, os problemas, os riscos e as prioridades em suas 

ações. Como exemplos de informações relevantes na gestão de saúde, pode-se destacar as 

epidemiológicas, financeiras, legais, normativas, socioeconômicas, demográficas, sobre 

recursos físicos e humanos, etc. Neste cenário, a informação é, sem dúvidas, o alicerce para o 

desenvolvimento do conhecimento em saúde, sendo fundamental para guiar a gestão de serviços 

de saúde com eficiência (relação entre produtos e recursos empregados), eficácia (atingir os 

objetivos estabelecidos) e efetividade (resolver os problemas identificados). 

Partindo da premissa de que nos últimos anos os principais sistemas e disponibilização 

de informações utilizam tecnologias baseadas na Internet, é importante que os gestores e 

profissionais de saúde envidem esforços para que as novas tendências das Tecnologias da 

Informação e da Comunicação (TICs) se tornem, efetivamente, suas grandes aliadas.  Graças a 

sua capacidade de interagir com profissionais da saúde e apoiar gestores na tomada de decisão, 

as TICs apresentam qualidades importantes para auxiliar os profissionais e gestores da saúde 

na melhoria da assistência à saúde.  Um exemplo são os sistemas web de saúde motivados pela 

evolução crescente do acesso à Internet, disponibilização de plataformas tecnológicas 

avançadas e novas arquiteturas de informação em saúde. Neste contexto, o centro norteador que 

justifica a existência e relevância do presente artigo é a oferta de novas funcionalidades para o 

SISAPP.  

O SISAPP é um sistema web que vem sendo desenvolvido por alunos e professores do 

IFCE desde 2014. Ele é dirigido ao suporte à tomada de decisão de uma gama de eventos 

relacionados aos domínios de sistemas de saúde para elevar o índice de cura e melhorar a 

qualidade de vida de crianças e adolescentes portadores de câncer da Associação Peter Pan 

(APP, 2016). 

A APP, também conhecida como Associação de Combate ao Câncer Infanto-Juvenil, é 

um centro de excelência e referência no tratamento do câncer localizado em Fortaleza-CE.  É 
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uma entidade civil - pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, sem caráter religioso 

e político, reconhecida como de utilidade Pública Federal, Estadual e Municipal, tendo 

autonomia administrativa e financeira. Hoje, a APP atende aproximadamente 2.200 pacientes, 

com apoio de 250 voluntários e 100 colaboradores através de mais de 20 programas sociais, 

educacionais e de pesquisa implantados. 

O SISAPP permite que profissionais de saúde e gestores da APP acompanhem 

indicadores importantes na tomada de decisão através de quatro módulos principais: 

diagnóstico precoce, ambulatório nutricional, ensino/pesquisa/extensão e relatórios de 

indicadores. Através desses módulos é possível, por exemplo, calcular o tempo entre o primeiro 

sintoma e o diagnóstico da doença, realizar a análise da evolução da doença de um paciente 

(i.e., etapa da doença em que se encontra o paciente, tratamentos atuais e anteriores, grau de 

desenvolvimento da doença e etc.), acompanhar o histórico nutricional dos pacientes, dentre 

diversas outras funcionalidades.  

Neste trabalho, apresenta-se propostas de mapeamento a ser agregado ao SISAPP. Em 

particular, o presente artigo propõe soluções simples, mas eficazes, para representação dos 

dados do SISAPP em três formas de mapa: mapa de marcadores, mapas de calor (heat  map) e 

mapas de densidade. Todos os mapas permitem visualizações espaço-temporais que serão 

utilizadas para a melhoria na gestão de atendimento a portadores de câncer infanto-juvenil. 

Destaca-se que esta proposta é flexível no sentido que atende à demanda de outras entidades 

com o mesmo perfil da APP. 

TRABALHOS RELACIONADOS  

 A literatura apresenta alguns trabalhos recentes de SIG aplicado à saúde. Hughes 

et al (Hughes et al., 2014) apresentam um sistema de vigilância em tempo real de doenças 

transmitidas pela água na cidade de Ahmedabad na Índia. O sistema proposto faz uso de 

várias tecnologias, partindo da coleta usando tablets Android até a análise usando Pysal, 

um framework da linguagem python para conversão da base de dados em camadas Keyhole 

Markup Language (KML), cujos resultados são guardados em uma base de dados em 

nuvem para auxiliar a visualização de mapas por meio do OpenStreetMap (OSM) (OSM, 

2016). O OSM é um projeto de mapeamento colaborativo que tem como objetivo principal 

construir mapas livres e editáveis de todo o mundo. Milhares de membros colaboram para 

criar um mapa preciso, detalhado e atualizado. 
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Das e Alam (Das and Alam, 2014) apresentam um sistema baseado em localização para 

auxiliar serviços de emergência médica. O objetivo é uma solução para apresentar os 

centros médicos mais próximos após a ocorrência de um acidente. O sistema foi 

implementado usando OpenStreetMap (OSM, 2016) e uma aplicação para dispositivos 

Android. Durante uma situação de emergência, a aplicação mostra os marcadores com 

todos os centros de saúde próximos, juntamente com informações de áudio para deficientes 

visuais. 

 

FLUXO DE INTERAÇÃO DO SISAPP 

Nesta seção, apresentamos resumidamente o fluxo de interação do SISAPP, desde a 

entrada de dados no sistema até a integração final com a proposta do artigo. Para atingir tal 

objetivo de maneira didática, a seção está dividida em três etapas principais: (i) coleta de dados, 

(ii) extração e transformação de dados e, por fim, (iii) a geovisualização. 

 

Coleta de dados 

O primeiro passo consiste na coleta de dados. Os dados usados nas etapas seguintes são 

provenientes do banco de dados do SISAPP alimentado nesta etapa. Destaca-se que, em 

ambiente hospitalares, os bancos de dados tendem a ser alimentados diariamente dado o 

acompanhamento médico e nutricional que deve ser dado aos pacientes. Destacamos que o 

sistema também é diariamente alimentado por atividades desenvolvidas dentro do hospital da 

APP, tais como projetos sociais, de ensino, pesquisa e extensão. Portanto, esse banco de dados 

permite uma vasta combinação de informações capazes de influenciar o resultado final 

(geovisualização). Por questão de privacidade dos pacientes, os indicadores apresentados 

neste trabalho são todos fictícios. 

A Figura 1 ilustra o formulário de cadastro de um paciente no SISAPP. Além das 

informações pessoais básicas do paciente (ex: nome, sexo, naturalidade, data de nascimento e 

etc), também são cadastrados os endereços do paciente, os dados sobre seu encaminhamento 

(casos em que o paciente vem encaminhado de outros hospitais), dados sobre seus antecedentes 

familiar (i.e., para estudo do impacto genético nos indicadores de câncer), primeiros sintomas 

da doença e, por fim, o diagnóstico. 
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Figura 95: Formulário de cadastro de paciente do SISAPP 

Extração e Transformação de Dados 

A etapa de Extração e Transformação de Dados ocorre após a etapa de Coleta de Dados. 

O principal objetivo da extração é adquirir somente os dados do sistema necessários para a 

geovisualização. Extrair do banco de dados os dados necessários e transformá-los em um 

formato aberto como serviço. O JavaScript Object Notation (JSON) é um modelo para 

disponibilização de informações na Web. Apesar de simples, o JSON vem sendo bastante 

utilizado por muitas aplicações Web devido a sua capacidade de estruturar informações em uma 

forma mais compacta e legível que o modelo XML, tornando assim mais fácil a análise dessas 

informações. Primeiramente, todos os dados são pesquisados no banco de dados, após o 

resultado da pesquisa do banco de dados, e depois disso ocorre a transformação para o formato 

JSON.  

Geovisualização 

Finalmente, a geovisualização é apresentada para os usuários do sistema. A 

geovisualização dá apoio à tomada de decisão e determina um curso de ação apropriado, 

incluindo a seleção de locais para acompanhamento e alertando para a formulação de novas 

estratégias para diagnóstico precoce. Para os mapas foi utilizada a biblioteca JavaScript de 

código aberto denominada Leaflet. O Leaflet permite manipular mapas interativos em projetos 

Web de maneira simples, com alta performance e usabilidade, juntando em apenas uma 

biblioteca todas as ferramentas necessárias para a criação de poderosas aplicações geoespaciais. 

O Leaflet utiliza como base de mapas o OpenStreetMap (OSM) (OSM, 2016). O 

OpenStreetMap é um projeto de mapeamento colaborativo no qual qualquer um pode editar. 
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Após a coleta e transformação dos dados, a página recebe os dados no formato JSON e 

representa os dados no mapa. Destaca-se que uma das funcionalidades da página consiste na 

aplicação de filtros customizados e interativos que possibilitam a atualização dos dados 

contidos no mapa. 

MAPEAMENTOS PARA A TOMADA DE DECISÃO EM SAÚDE 

Esta seção detalha as propostas de mapeamento capazes de gerar múltiplas visualizações 

estratégicas para apoio a tomada de decisão na saúde.  No estudo de caso proposto, visa-se 

oferecer uma nova camada de serviços com o objetivo de gerar informações enriquecidas a 

partir de dados provenientes do SISAPP. As soluções de mapeamento aqui propostas auxiliam 

a tomada de decisão através de mecanismos de geovisualização. Um dos mapas mais 

importantes para a APP tem por finalidade analisar o número de pacientes por procedência. 

Apesar da APP estar localizada na cidade de Fortaleza-CE, muitos dos pacientes atendidos são 

oriundos de outras cidades, principalmente do interior do estado do Ceará, já que em suas 

cidades não existe um hospital especializado em câncer infanto-juvenil. 

Mapa de Marcadores 

A Figura 2 apresenta uma proposta de mapa com o uso de marcadores (i.e., logomarca 

da APP). O mapa ilustra as cidades com pelo menos um paciente atendido pela APP de acordo 

com o filtro temporal aplicado. Assim, a representação dos dados no mapa será realizada de 

acordo com o ano que o paciente dá entrada no hospital. 

 

Figura 2: Exemplo de Mapa de Marcadores de pacientes em função da procedência. 

Além disso, também é possível selecionar uma cidade X e visualizar informações 

específicas dessa cidade e seus pacientes; por exemplo, o número dos pacientes diagnosticados. 
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Neste caso, a Equação 1 apresenta a forma como o quantitativo de cada marcador é definido, 

ou seja, ele corresponde ao total de paciente diagnosticado com câncer na cidade X. 

  Marcador(X) = totalPacientesCidadeX (1) 

Mapa de Calor 

Quando um mapa contém um grande número de pontos, mostrar cada um deles 

individualmente no mapa, geralmente não é muito eficaz. Desta forma, os pontos costumam se 

sobrepor, tornando difícil a distinção entre os pontos. Uma abordagem para solucionar este 

problema consiste em gerar um mapa de calor. A visualização em um mapa de calor consiste 

em um cálculo de densidade de pontos de dados por região e, em sequência, uma aplicação de 

cor a partir de uma gama de cores predefinida para esta região (Meier and Heidmann, 2014). 

Tal visualização permite um entendimento rápido do estado e o impacto de um grande número 

de elementos de uma só vez. O mapa de calor utilizado faz parte de um plug-in da API Leaflet 

e funciona como uma camada sobreposta ao mapa padrão. Para ser definido o gradiente que 

será aplicado para cada ponto, é utilizada a Equação 2, sendo esta capaz de determinar o valor 

na matriz de gradientes, com base no raio r informado em pixels. 

gradiente = 
𝑠𝑢𝑚(𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑃𝑎𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑜)

𝑟²∗ 𝜋
 (2) 

Assim, a Figura 3 apresenta uma análise dos pacientes advindos de outras cidades 

levando em consideração o endereço de procedência dos pacientes. Nota-se que o mapa de calor 

apresenta uma abordagem bem diferente da ilustrada no mapa anterior. No exemplo proposto, 

é possível perceber um padrão, ou seja, um maior número de ocorrências nas cidades na região 

nordeste do Ceará, onde se encontra a capital do estado. A partir desses padrões é possível, por 

exemplo, direcionar treinamentos ou estudos por parte do hospital nas cidades analisadas. 
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Figura 3: Exemplo de Mapa de Calor de pacientes em função da procedência.  

 

Figura 4: Exemplo de Mapa de Densidade de pacientes em funcão da procedência. 

Mapa de Densidade 

A Figura 4 apresenta um mapa de densidade. Utilizando a mesma base de dados dos 

mapas anteriores, o mapa de densidade é produzido para que se obtenha uma visualização mais 

refinada de cada município do estado. Neste caso, pode-se usar a demarcação estabelecida pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

Utiliza-se a Equação 3 para obter o índice de densidade, que é calculado pela razão da 

quantidade de pacientes por procedência/cidade e a quantidade de total dos pacientes do sistema 

para um determinado filtro temporal.  

Densidade(X) = 
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑃𝑎𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠𝐶𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑋

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑃𝑎𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
∗ 100 (3) 

Na qual totalPacientesCidadeX corresponde à quantidade de pacientes com procedência 

da cidade X e totalPacientes a quantidade total de pacientes para o filtro temporal aplicado. A 

coloração do mapa ocorre de acordo com a densidade de X, de forma que as regiões com cores 

mais escuras apresentam maiores índices e regiões mais claras, consequentemente, 
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apresentaram menores índices. A visualização do mapa de densidade, permitiu uma visão 

ampliada e possibilitou a identificação de áreas com maior ocorrência da doença. De modo 

geral, a análise do mapa apontou onde se concentraram os casos, compostas por municípios da 

região nordeste do Ceará, do mesmo modo como foi possível concluir no mapa de calor da 

Figura 4. Mas diferente do mapa de calor, as regiões neste tipo de mapa são delimitadas 

geograficamente, oferecendo uma maior precisão da densidade de pacientes por município. 

CONCLUSÕES 

 Ao serem agregados ao SISAPP, os mapeamentos propostos proporcionam uma 

melhoria técnica e administrativa significativa na gestão de organizações não-

governamentais que lutam contra o câncer infanto-juvenil.   

 Com um sistema de mapeamento os gestores e profissionais de saúde da APP 

conseguem uma maior independência e conseguem realizar as consultas de forma intuitiva 

e amigável. Independente da origem dos dados ou da forma de extração, transformação, o 

mais importante é que a informação deve ser apresentada aos usuários finais em uma 

linguagem que seja compreensível para eles, sem a necessidade de intérpretes. A análise 

dos resultados indica os fatores de risco de câncer, aspectos que podem subsidiar 

programas para a prevenção e controle do câncer. Como trabalho futuro, o objetivo é 

realizar estudos cruzando múltiplas variáveis do sistema com a finalidade de validar 

relações entre o número de óbitos e treinamentos de equipes, número de óbitos e fatores 

sanitários, etc.  

 Por fim, é de se destacar que os sistemas propostos, juntamente com os 

mapeamentos propostos, podem atender, de imediato, a demanda de outras entidades com 

o mesmo perfil da Associação Peter Pan, uma vez que a automatização do processo de 

gestão é claramente vantajosa, em especial quando a disponibilidade da informação para a 

tomada de decisão afeta vidas. 
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RESUMO: As Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) proporcionam um alto nível de 

conforto, conveniência e segurança para os usuários de uma forma generalizada. Nota-se que 

estas tecnologias também podem ser usados para fornecer acessibilidade e inclusão social de 

pessoas com deficiência em vários cenários. Neste contexto, propõe-se a utilização destas 

para melhorar a acessibilidade e segurança de ciclistas surdos. Este trabalho apresenta uma 

solução assistiva para esses usuários e visa facilitar a experiência deles em cenários de trânsito 

urbano. Esta solução foi alcançada com o desenvolvimento de um aplicativo móvel que 

trabalha em conjunto com componentes de hardware que são coordenados por um Arduíno, 

uma plataforma de prototipagem eletrônica de baixo custo e de código aberto. O uso desses 

componentes permite o monitoramento do ambiente, alertando o usuário à respeito de 

possíveis situações de risco ao seu redor. 

Palavras–chave: acessibilidade, aplicativo móvel, arduíno 

 

A LOW-COST SOLUTION FOR ACCESSIBILITY AND SAFETY DEAF CYCLISTS IN 

URBAN TRAFFIC 

 

ABSTRACT: Information and Communications Technologies (ICTs) provides a high level of 

comfort, convenience and safety for users in a pervasive way. It is noted that these 

technologies may also be used to provide accessibility and social inclusion for people with 

disabilities in various scenarios. In this context, we propose to use ICTs to improve accessibility 

and safety to deaf cyclists. This paper presents an assistive solution for such users and aims to 

facilitate their experience in urban traffic scenarios. This solution was achieved with the 

development of a mobile application that works together with hardware components that are 

coordinated by an Arduino, a low-cost open-source electronic platform. The use of these 

components allows environmental monitoring, alerting the user about the possible risk 

situations around them. 

KEYWORDS: accessibility, mobile application, arduino 

 

INTRODUÇÃO 

Os avanços tecnológicos fazem parte da história humana. Eles se tornaram tão 

acentuados e pervasivos que, muitas vezes, são indispensáveis para ações simples do 
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cotidiano (MULAY, 2015). Esses avanços possibilitaram o surgimento das Tecnologias da 

Informação e Comunicação (TICs), que fazem uso da interoperação entre componentes de 

hardware e Sistemas de Informação. Nos últimos anos, as TICs têm afetado positivamente 

muitos aspectos da vida humana, influenciando a sociedade em suas diversas áreas: 

educação, saúde, economia, entretenimento, etc. Além disso, as TICs permitem a criação de 

ambientes inteligentes e automatizados nos quais tarefas repetitivas são executadas por 

máquinas, a fim de trazer conforto, segurança, conveniência e sustentabilidade (ALAM et al., 

2012). Desta forma, o desenvolvimento tecnológico está ajudando as pessoas a realizar 

atividades diárias de uma maneira rápida e eficiente. 

Este trabalho tem como intuito utilizar os avanços tecnológicos para facilitar 

especificamente o dia-a-dia daquelas pessoas com alguma dificuldade auditiva, sobretudo 

aquelas que, ainda com essa limitação, fazem uso da bicicleta como meio de transporte. 

Assistir TV, acessar a Internet, andar pela rua, dirigir, ir para uma consulta médica ou solicitar 

uma ambulância, geralmente, são consideradas tarefas simples para a maioria das pessoas. 

No entanto, estas atividades se tornam de extrema complexidade quando realizadas por 

surdos. E, infelizmente, esse é o cotidiano de muitos jovens e adultos no mundo. Além disso, 

a realização dessas ações por essas pessoas pode levar a exaustão física e emocional, 

possivelmente levando a problemas de saúde, como a depressão (MARLENE, 2006). 

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), estima-se que mais de um 

bilhão de pessoas vivam com algum tipo de deficiência, o que corresponde a cerca de 15% da 

população mundial. A OMS estima ainda que desse número, 190 milhões de pessoas possuam 

surdez severa, enquanto que cerca de 110 milhões sofram apenas com algum tipo de 

dificuldade auditiva. O Censo Demográfico 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) identificou que no Brasil mais de 45,6 milhões de pessoas (ou seja, 23,9% da 

população) possuem algum tipo de deficiência. A mesma pesquisa ainda destaca que cerca de 

9,7 milhões (5,1% da população) possuem algum tipo de deficiência auditiva. 

Diante deste cenário, o presente trabalho aborda a interação dessa parcela surda com 

o ambiente do trânsito urbano e as principais dificuldades enfrentadas por ela neste cenário. 

A utilização da solução apresentada por ciclistas com esse tipo de característica torna mais 

seguro o trajeto que eles fazem utilizando uma bicicleta, já que eles não escutam os sons 

presentes nesse ambiente (sirenes, buzinas, apitos de trânsito). Ressalta-se que o 

desenvolvimento de tais tecnologias não é apenas uma questão de conveniência ou modismo, 
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isso corresponde a percepção da fragilidade desta parcela e, portanto, consiste em uma 

problemática real. 

Então, percebendo a importância de se desenvolver tecnologias com foco na 

acessibilidade, este trabalho propõe uma solução assistiva e de baixo custo que utiliza Arduíno 

em conjunto com um aplicativo mobile. Desta maneira, é possível identificar situações de risco 

para o ciclista utilizando dados capturados por sensores e proporcionar um trajeto mais 

inclusivo e seguro para o surdo. 

O restante deste trabalho é estruturado da seguinte maneira. Na Seção Material e 

Métodos é apresentada a metodologia utilizada para o desenvolvimento deste trabalho, 

destacando as arquiteturas, plataformas e tecnologias utilizadas. Depois, na Seção Resultado 

e Discussões, apresenta-se o protótipo da solução, detalhando o aplicativo móvel 

implementado. Além disso, também são discutidos os principais desafios para tornar esta 

solução mais confiável e robusta. Por fim, na Seção Conclusões, são apresentadas as 

conclusões deste trabalho e são dados direcionamentos para trabalhos futuros. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

A arquitetura utilizada na solução é a DeMAiS (VIANA et al., 2015), uma estrutura que 

contêm uma organização em três camadas de componentes responsáveis pela aquisição de 

dados, processamento e interação com o usuário, conforme mostrado na Figura 1. 

 

 

Figura 1. Arquitetura utilizada na solução proposta (VIANA et al., 2015). 
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A Figura 1 ilustra uma vista geral da arquitetura e apresenta como as camadas se 

relacionam entre si, indicando eventos que a Camada de Aquisição de Dados lança para a 

Camada de Processamento e comandos que a Camada de Processamento lança para a 

Camada de Aplicação. Cada camada possui um objetivo diferente e realiza funções 

específicas: 

 Camada de Aquisição de Dados: responsável pela obtenção de dados por meio de 

sensores externos (sensor ultrassônico e sensor de luminosidade) e sensores internos 

do dispositivo móvel (Ex: giroscópio, GPS, acelerômetro). Esses componentes são 

responsáveis por capturar informações do ambiente (Ex: temperatura, umidade) e 

informações da bicicleta (Ex: distância de objetos, aceleração, localização geográfica). 

 Camada de Processamento: realiza parte do processamento das informações obtidas 

na Camada de Aquisição de Dados. Esses dados são interpretados por um algoritmo 

presente em um Arduíno. Este algoritmo determina o funcionamento de alguns 

componentes, por exemplo, o acendimento da sinalização luminosa na lateral da 

bicicleta para indicar uma curva, o acendimento de luzes vermelhas para indicar um 

freio ou ainda o acendimento da lanterna frontal quando anoitecer. Além disso, o 

algoritmo presente no Arduíno é responsável por encaminhar (via Bluetooth Low 

Energy) alguns valores lidos pelos sensores para o dispositivo móvel presente 

na Camada de Aplicação. 

 Camada de Aplicação: Esta camada engloba os atuadores e componentes 

responsáveis pela interação direta com os usuários. No caso da iluminação, presente 

por toda a bicicleta, sinaliza-se (em forma de sinal luminoso) para os motoristas e 

pedestres as ações do ciclista, trazendo segurança para ele e para os outros. Nesta 

camada também é destacado um dispositivo móvel, que representa o componente 

principal de interface com o usuário. Esse dispositivo, que contém o aplicativo descrito 

na Seção Resultados e Discussões, será responsável por orientar o usuário e permitir 

que ele gerencie os outros componentes ligados à bicicleta de maneira eficiente. 

 Camada Internet: responsável por interligar a Camada de Processamento e a Camada 

de Aplicação e por conectar a solução à Internet. Esta se trata de uma camada extra, 

indicando que esta solução pode ser expansível no futuro e utilizar serviços da Internet 
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para disponibilizar outras aplicações, como a busca de informações referentes ao 

tráfego e a sinalização de rotas de risco para os usuários. 

Os componentes presentes na arquitetura podem ser agrupados, segundo (Loureiro 

et al., 2003) e (Ruiz et al., 2004), como: i) unidade(s) de processamento, responsáveis pela 

execução dos algoritmos; ii) unidade(s) de memória, responsáveis pelo armazenamento de 

informações; iii) unidade(s) de comunicação, responsável pela troca de informações e; (iv) 

unidade(s) de sensor(es) ou atuador(es), responsáveis, respectivamente, por capturar valores 

de grandeza física e produzir ações, atendendo a comandos que podem ser manuais, elétricos 

ou mecânicos. Os componentes apresentados na solução são dispostos na bicicleta conforme 

mostrado na Figura 2. 

 

Figura 2. Disposição dos componentes na solução. 

 

É importante salientar que os sensores apresentados na Camada de Aquisição de 

Dados podem ser adquiridos por preços cada vez menores, tornando a solução de baixo custo. 

Além do mais, outras plataformas podem ser usadas alternativamente em substituição ao 

Arduíno na Camada de Processamento, como a placa Raspberry Pi, o microcomputador 

BeagleBoard, ou o microprocessador ODrone. No entanto, a plataforma Arduíno foi escolhida 

por ser adquirida por um menor valor aquisitivo, tornando a solução ainda mais acessível 

financeiramente. O tipo de Arduíno escolhido foi o MEGA2560, que utiliza um processador 

ATmega2560 e possui 54 portas digitais de entrada/saída e 16 portas de entrada analógica. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Como resultado deste trabalho tem-se o aplicativo para dispositivo móvel usado na 

solução, que é compatível com Android, um sistema operacional que está presente em mais 

de um bilhão de dispositivos ao redor do mundo. Os dispositivos usados para teste do 

aplicativo foram o LG L70 e o LG L90, que possuem, respectivamente, sistema operacional 

Android na versão KitKat (4.4.2) e Lollipop (5.0.2).  A Figura 3 ilustra a tela inicial do aplicativo, 

responsável pela conexão da aplicação com os componentes acoplados à bicicleta. 

 

 

Figura 3. Tela inicial da aplicação. 
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Outra funcionalidade presente na aplicação utilizada na solução é o monitoramento 

do usuário. Esta funcionalidade tem o papel de identificar uma situação de risco no cenário 

do trânsito urbano, informar ao ciclista à respeito do ambiente à sua volta e alertá-lo em caso 

de perigo. Conforme as telas de monitoramento do sensor ultrassônico mostradas na Figura 

4, o ciclista pode verificar no dispositivo móvel, por meio dos valores lidos do sensor de 

distância ultrassônico, se existe algum veículo se aproximando pela traseira da bicicleta e, 

dessa forma, indicando que o ciclista deve ficar atento.  

 

 

(a)                                                   (b)                                                   (c)  

Figura 4. Telas de monitoramento da aplicação. 

 

O sensor de distância ultrassônico usado na solução é o HC-SR04, sendo este capaz de 

medir distâncias de 2cm a 4m com precisão de 3mm. O funcionamento do HC-SR04 se baseia 

na emissão de sinais ultrassônicos enviados por ele, que aguarda o retorno do sinal e, com 

base no tempo entre envio e retorno, calcula a distância entre o sensor e o objeto detectado. 

Os indicadores de distância mostrados nas telas de Monitoramento na Figura 4 se alteram 

conforme a distância em que o sensor identifica que o objeto se encontra da bicicleta. Esses 

indicadores são variáveis, sendo ajustáveis pelo ciclista. Ou seja, ele consegue configurar 

valores para serem considerados como indicadores de distâncias de risco: (i) elevado, (ii) 

mediano alto, (iii) mediano baixo e (iv) baixo. 

Para exemplificar a exibição dos indicadores de distância no aplicativo, a Figura 4(a) 

indica uma situação onde o sensor ultrassônico não identifica a presença de nenhum objeto 
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atrás do ciclista. A Figura 4(b) mostra um caso onde o ciclista é identificado em uma situação 

de risco mediano alto. Já a Figura 4(c) mostra o caso mais preocupante e que exige mais 

atenção, onde o veículo identificado se encontra mais próximo do sensor, indicando que o 

ciclista está em uma possível situação de risco elevado. 

O trabalho aqui apresentado abre margem para uma série de discussões desafiadoras. 

Um primeiro ponto refere-se aos Falsos Positivos (FP) e Falsos Negativos (FP) que podem 

ocorrer, tanto no Gerenciamento dos componentes da bicicleta, quanto no Monitoramento 

do Ciclista. Os FPs se referem às situações onde o resultado para algum teste dá positivo, mas 

na verdade o resultado esperado é negativo (PIVA et al. 2014). Já os FNs se referem às 

situações em que o resultado para algum teste é negativo, mas na verdade o resultado 

esperado é positivo (PIVA et al. 2014). Na solução, para exemplificar, os FPs estão relacionados 

às situações onde não existe um veículo na traseira da bicicleta, mas a aplicação indica que 

existe. Enquanto que os FNs se referem às situações onde existe um veículo na traseira, mas 

a solução não indica a existência dele. 

No que se refere ao uso dos componentes apresentados, uma grande questão de 

estudo é a supervisão do consumo elétrico e a otimização da eficiência energética. Assim, 

tanto o hardware quanto o software devem funcionar estendendo ao máximo a vida útil dos 

componentes da solução (OIKONOMOU, 2015). Nesse aspecto, identifica-se como desafio 

uma pesquisa para unificar esses estudos à arquitetura mostrada neste trabalho e, dessa 

forma, criar ferramentas de monitoramento de energia para auxiliar na eficiência energética. 

 

CONCLUSÕES 

O presente trabalho expôs uma solução TIC com o intuito de amenizar o risco pelo qual 

os ciclistas surdos passam ao pedalar. A proposta apresentada é usada em um dispositivo 

móvel e funciona juntamente com sensores e um Arduíno MEGA2560. O presente trabalho 

também destacou a solução como capaz de proporcionar às pessoas com deficiência auditiva 

uma melhor qualidade de vida, por meio da melhoria da acessibilidade desses usuários no 

cenário apresentado. Como trabalhos futuros, pretende-se realizar um estudo detalhado e 

aprofundado das questões citadas na Seção acima, que abordam desafios referentes à 

confiabilidade da solução e à eficiência. O estudo dessas questões tornará a solução ainda 

mais confiável e robusta. 
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RESUMO: O artigo apresenta um estudo cujo objetivo é analisar e conhecer a evolução da 

internet e as principais tendências dos novos mecanismos de busca disponíveis na web 3.0. 

Nesse contexto, explica que com o crescimento exponencial da internet, os mecanismos de 

buscas estão praticando novas estratégicas e criando novos recursos para tornarem-se mais 

inteligentes e assim melhorar os resultados das pesquisas. Dentre os autores pesquisados para 

a constituição conceitual deste trabalho, destacaram-se Martha Gabriel (2010), Jeffrey T. 

Pollock (2010), Karin Breitman (2005), e o WW3C (Word Wide Web Consortium) que é um 

consórcio internacional que trabalha desenvolvendo padrões, protocolos e diretrizes para web. 

A metodologia utilizada foi a pesquisa exploratória, tendo como coleta de dados o levantamento 

bibliográfico. Como conclusão, são apresentadas as principais vantagens que a Web Semântica 

possibilita no acesso ao grande volume de informações. 

Palavras–chave: Web Semântica. Mecanismos de busca. Evolução da internet 

 

AN OVERVIEW ABOUT SEARCHES SEMANTICS AND THEIR MECHANISMS 

 
ABSTRACT: The article presents a study whose objective is to analyze and understand the 

evolution of the Internet and the main trends of new search engines available on the web 3.0. 

In this context, he explains that with the exponential growth of the internet, search engines 

are practicing new strategies and creating new resources to become smarter and thus improve 

search results. Among the authors searched for the conceptual constitution of this work, stood 

out Martha Gabriel (2010), Jeffrey T. Pollock (2010), Karin Breitman (2005), and W3C. The 

methodology used was the exploratory research, with the data collecting literature. In 

conclusion, we present the main advantages that the Semantic Web enables access to large 

volumes of information. 

KEYWORDS: Web Semantic. Search engines. Evolution of the Internet. 

 

INTRODUÇÃO 

Do início da internet em meados da década de 1990, aos dias de hoje, temos testemunhado 

mudanças significativas e transformações no acesso à informação. Nesse cenário evolutivo, a 

O'Reilly Media classificou essas mudanças em três ondas conhecidas como Web  1.0, Web 2.0 

e Web 3.0. Gabriel (2010, p.79) afirma que esses termos, “estão mais relacionados à mudança 

no comportamento dos usuários web do que a tecnologia que proporcionam essas mudanças”.  

O nosso dia a dia está cada vez mais digital e interconectado, transformando o modo como 

vivemos e interagimos com o mundo. Devido ao grande fluxo de dados e os diferentes tipos de 

informações presentes na web, ao longo desse ciclo, foram surgindo novos mecanismos de 

busca, a fim de facilitar o acesso às informações.  
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Gabriel (2010, p. 79) explica que “para conseguirmos atuar na web e encontrar o que é 

relevante a cada instante, precisamos de um novo paradigma de busca e organização da 

informação e esse novo paradigma é a Web 3.0, ou a Web Semântica”.  

Os algoritmos de busca têm sido aperfeiçoados e cada vez mais têm se tentado incorporar 

a semântica para gerar resultados mais relevantes. Conforme definido pela W3C (World Wide 

Web Consortium), (2015) : 

“Web Semântica dá às pessoas a capacidade de criarem repositórios de dados na Web, 

construírem vocabulários e escreverem regras para interoperarem com esses dados. A linkagem 

de dados é possível com tecnologias como RDF, SPARQL, OWL, SKOS.” 

A seguir, na Seção 2, Apresentamos a tecnologia RDF que permite o desenvolvimento de 

páginas na web semântica e que define um padrão de publicação e utilização de metadados. 

Bem como a OWL que permite que os agentes inteligentes possam interpretar de maneira 

correta o uso de descrições ontológicas.  

Na Seção 3, é descrita a busca semântica que surgiu para eliminar a ambiguidade entre os 

termos procurados, retornando para os usuários resultados com melhor capacidade de 

compreensão ao contexto buscado.  

Na Seção 4, são apresentados os conceitos de mecanismos de busca e suas limitações, 

além do conceito do Google Knowledge Graph que tem a proposta de inserir mais semântica 

no processo de busca, e permitir aos usuários realizarem buscas que vão além das palavras-

chave Finalmente, na Seção 5, são apresentadas algumas considerações finais sobre o artigo.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

A Web Semântica busca utilizar recursos para correlacionar dados, motivando assim a 

criação de aplicações que façam uso das integrações dessas informações, como por exemplo os 

agentes inteligentes que são provenientes das tecnologias de inteligência artificial. Para 

trabalhar essas relações entre dados o W3C fez uso do RDF (Resource Description Framework). 

Segundo Isotani (2015), o documento RDF foi desenvolvido para ser uma representação 

da informação na web em que recursos possam ser descritos de uma maneira formal fazendo 

ligações entre informações com determinados identificadores, como o autor de uma página, 

data de criação e todo tipo de informação relevante ao contexto de uma determinada página 

web ou aplicação. Essa tecnologia é aplicada para a confecção de páginas web semântica, 

definindo assim um padrão de publicação e utilização de metadados, em que Breitman (2005, 

p.5), explica que “a ideia central é categorizar a informação de maneira padronizada, facilitando 

seu acesso”. Dessa forma, “[...] os computadores poderão reconhecer de forma mais organizada 
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e inteligente que tipo de informações estamos buscando e quais serão as mais interessantes para 

cada usuário” (SANTOS; NICOLAU, 2012, p.8).  

 De acordo com Cyganiak et al (2014), Para descrever a relação entre recursos o RDF 

oferece uma estrutura de triplas do tipo <sujeito> <predicado> <objeto>.  Como vermos na 

Figura 1. 

 

Figura 1: Representação da estrutura RDF na web. (ISOTANI; 

BITTENCOURT, 2015). 

 

Na figura 1, temos um exemplo com seis triplas que representam a relação <sujeito> 

<predicado> <objeto>, o sujeito e o objeto representam dois recursos que são relacionados por 

um predicado. <Bob> < é amigo da> <Alice>, <Bob> representa um sujeito, que é um recurso, 

<Alice> representa o objeto que é outro recurso e < é amigo da> representa uma propriedade 

que relaciona <Bob> à <Alice>. Assim, <A Mona Lisa> <foi criada por> <Leonardo Da Vinci> 

representa a relação entre o sujeito <A Mona Lisa> e seu criador, o objeto <Leonardo Da 

Vinci>, por meio da relação/propriedade <foi criada por>. 

Para consultar a quantidade enorme de dados publicados na web em RDF, é utilizado um 

protocolo chamado de SPARQL. Essa linguagem desempenha um papel fundamental no 

desenvolvimento da web semântica, pois este otimizado de consultas extrai informações de 

maneira semânticas que estão alocados nos documentos RDFs e OWL (Web Ontology 

Language), além de recuperar campos ontológicos que estão no formato de URIs (Unified 
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Resource Identifier). Segundo SANTAREM, et al., (2015)74, uma URI é um identificador de 

recurso único que diferencia na web, imagens, documentos e arquivos. 

Na web, “uma enorme quantidade de documentos disponíveis coloca ao usuário a difícil 

tarefa de separar o joio do trigo na busca de informação útil” (FREITAS, 2003, p. 3). Para 

organizar e categorizar essas informações, bem como melhor entender a web semântica 

utilizou-se de um conceito chamado de ontologia.  

 

O termo “ontologia” tem origem em um ramo da Filosofia, a (Metafiśica), que estuda 

a natureza do “ser” e a “existência”. Para os filósofos, a Ontologia visa explicar todas 

as coisas do mundo, estabelecendo sistematicamente sua linhagem conceitual 

(ISOTANI, p.95) 

 

Essas ontologias são utilizadas em uma aplicação web com a finalidade de melhorar a 

exatidão das buscas, aplicando um modelo organizacional estruturado para listar as informações 

provindas das internet. Para o desenvolvimento de aplicações que utilizam ontologias, o W3C 

faz a indicação da linguagem OWL. 

De acordo com Isotani (2015), a OWL é uma linguagem declarativa de ontologias na web 

que herda as caraterísticas de um documento RDF e sua estrutura baseada em triplas em 

conjunto com a finalidade descritiva de um URI. Esta linguagem vem sendo amplamente 

utilizada para o desenvolvimento de aplicações na Web Semântica, para que os agentes 

inteligentes possam interpretar de maneira correta o uso de descrições ontológicas. 

 

Buscas semânticas  

Em resultados de buscas convencionais as informações se mostram em uma lista 

compostas por links derivados de palavras-chave soltas e relacionadas, sendo exibidas no 

formato de ranques e ordenados do maior para o de menor relevância. A busca semântica surge 

para eliminar a ambiguidade entre os termos procurados, contemplando a possibilidade de uma 

internet com maior utilidade, no qual retorna para os usuários resultados com melhor 

capacidade de compreensão ao contexto buscado pelo internauta.  

Possuindo componentes de inteligência artificial como representação do conhecimento e 

agentes inteligentes, os resultados provindos de pesquisas realizadas pelos os usuários tornam-

se bastante complexa alterando a relevância na recuperação da informação (Figura 2).  

                                                           
74 http://www.ufpb.br/evento/lti/ocs/index.php/enancib2015/enancib2015/paper/view/2780/1174 Acessado em 

Abril de 2016 
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Figura 2: Tecnologias da Web Semântica para realizar uma busca. 

Adaptado de Bittencourt (2015). 

 

De acordo com (POLLOCK, 2010, p.16), “[...] esta combinação de raízes da IA com 

bases da Web é que tornam a web semântica tão atrativa [...]”, é justamente essa estrutura 

semântica nas aplicações desenvolvidas para web que permite aos agentes inteligentes, podendo 

ser software ou até mesmo outros usuários, tenham melhor entendimento do conteúdo disposto 

na web.  

Os agentes inteligentes são definidos como: 

 

[...] entidades reais ou virtuais, que possuem objetivos e, para atingi-los, devem ser 

capazes de comunicar-se com outros agentes inteligentes e de interagir com o 

ambiente no qual estão inseridos (SIGNORETTI, 2012, p.15). 

 

Segundo Breitman (2005, p.8), “seu papel será reunir, organizar, selecionar e apresentar 

informações a um usuário humano, que tomará suas decisões”, coletando dados de fontes 

diversificadas e relacionando a semântica dos resultados. Ferneda (2011), afirma que quando 

falamos no processo de recuperação da informação, esses algoritmos genéticos que interagem 

através de buscas realizadas, representam em si uma nova forma de pensar no qual, as 

informações são alteradas de acordo com a necessidade dos usuários. Pollock (2010), afirma 

que bem mais do que entender, esse novo conceito de web saberá o que o internauta quis 

expressar em suas pesquisas. 
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Berners-Lee, Hendle e Lassila (2001)75, explicam que fazendo uso de assinaturas 

digitais, blocos criptografados de dados, os agente inteligentes validam a confiabilidade e a 

fonte das informações. Resumindo, essas assinaturas são códigos que identificam o remetente 

da mensagem.  

 

Mecanismos de buscas  

Gabriel (2009) afirma que buscadores ou mecanismos de buscas são sistemas 

computacionais de recuperação de dados. Os processos de recuperação de informações em 

buscadores tradicionais se dão com uma combinação de atividades dos algoritmos de busca, 

que de acordo com Jerkovic (2009, p.54), são “[...] baseados em um sistema de peso positivos 

e negativos, ou fatores de classificação, projetados pelos engenheiros ou arquitetos dos 

mecanismos de busca.”.  Esses algoritmos trabalham em conjunto com um agente denominado 

de crawler, spiders ou robô, que percorre lendo literalmente todas as páginas web coletando 

expressões chaves e indexando esses termos em base de dados que dão suporte aos buscadores.  

Em um artigo intitulado “A Survey on Semantic Web Search Engine”, Sudeepthi, 

Anuradha e Babu (2012)76 afirmam que uma web carente de uma estrutura semântica acaba 

tornando difícil o trabalho dos mecanismo de buscas tradicionais, pois não conseguem entender 

as informações fornecidas pelo usuário no formato de buscas textuais, assim trazendo algumas 

limitações como: 

O conteúdo web não possui uma estrutura adequada quanto à relação e representação das 

informações; 

Ambiguidade dos resultados e fracas conexões entre as informações apresentadas; 

Incapacidade de gerir uma enorme quantidade de usuários validando a confiabilidade do 

conteúdo; 

Incapacidade das máquinas para entender as informações fornecidas devido à falta de um 

formato universal; 

Falta de uma transferência de informação automática 

Kassim e Rahmany (2009)77 explicam que fazendo uso das ontologias para deduzir 

informações os buscadores semânticos suprem as limitações realizadas por essas buscas 

textuais, permitindo assim a identificação correta até quando os metadados associados a um 

                                                           
75 http://www.jeckle.de/files/tblSW.pdf.  Acessado em Março de 2016 
76 http://ijcsi.org/papers/IJCSI-9-2-1-241-245.pdf Acessado em Março de 2016 
77http://ieeexplore.ieee.org/xpl/login.jsp?tp=&arnumber=5254709&url=http%3A%2F%2Fieeexplore.ieee.org%2

Fxpls%2Fabs_all.jsp%3Farnumber%3D5254709.  Acessado em Março de 2016 

http://www.jeckle.de/files/tblSW.pdf
http://ijcsi.org/papers/IJCSI-9-2-1-241-245.pdf
http://ieeexplore.ieee.org/xpl/login.jsp?tp=&arnumber=5254709&url=http%3A%2F%2Fieeexplore.ieee.org%2Fxpls%2Fabs_all.jsp%3Farnumber%3D5254709
http://ieeexplore.ieee.org/xpl/login.jsp?tp=&arnumber=5254709&url=http%3A%2F%2Fieeexplore.ieee.org%2Fxpls%2Fabs_all.jsp%3Farnumber%3D5254709
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objeto não correspondem diretamente aos critérios da pesquisa, pois as relações codificadas nas 

ontologias dão a possibilidade dos usuários identificarem objetos que são logicamente 

relacionados. 

De acordo com Pollock (2010, p. 37), 

 

[...] os mecanismos de busca semântica tentam dar resultados mais inteligentes, 

procurando primeiro por conceitos e, em seguida, tornando os resultados mais 

navegáveis para pessoas que querem analisar os resultados dos dados. Em geral, 

pesquisas semânticas tentam aumentar e melhorar buscas tradicionais alavancando 

dados formatados pela Web Semântica, para adicionar mais significado à consulta 

de pesquisa e ao texto da Web, a fim de aumentar a precisão dos resultados, bem 

como torná-los mais fácil de navegar para o melhor resultado. 

 

Com a proposta de inserir mais semântica no processo de busca, e de prover a capacidade 

dos usuários realizarem pesquisas que vão além de termos contidos em    palavras-chave, em 

2012 a empresa Google desenvolveu uma aplicação que é capaz de mapear elementos e as 

relações existente entre eles, permitindo que os internautas acessem e naveguem dentro desses 

relacionamentos. Gabriel (2009, p.31), explica que “[...] quanto mais adequado for o resultado 

apresentado pelo buscador e quanto mais rapidamente ele trouxer esse resultado, mais útil ele 

se torna”. Essa aplicação foi chamada de Google Knowledge Graph (Mapa ou Grafo de 

Conhecimentos). Nutrindo-se de base de dados abertas na web, como a wikidata, por exemplo, 

esse mapa contém uma imensidão de elementos inter-relacionados. De acordo com SANTOS; 

NICOLAU, (2012), essas informações são montadas com base nas informações armazenadas 

em ontologias, metadados e agentes. 

Aplicando uma nova estrutura na forma como são apresentados os resultados, o Google 

Knowledge Graph mostra além da tradicional lista de links, um painel lateral contendo 

informações no formato de um resumo. Segundo Singhal (2012), desenvolvido para entender 

melhor a sua consulta, o Knowledge Graph reúne todos os principais fatos em torno de um 

determinado tema junto com o conteúdo que tenha maior relevância, fazendo também a ligação 

entre os relacionamentos do termo buscado. Como por exemplo, na busca pela obra de ficção 

“Doctor who” demonstrada na Figura 3. 
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Figura 3: Resultado de pesquisa no Google. Próprio Autor (2016). 

 

No painel lateral além de apresentar um descritivo sobre a série, apresenta-se também os 

atores que fizeram parte do elenco do programa, possibilitando também que o usuário imerja  

em uma busca mais profunda já que além de exibir as informações pesquisadas  Knowledge 

Graph, apresenta pesquisas relacionadas ao tema base escolhido.  

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Atualmente, o compartilhamento de informações está diretamente ligado à internet, que 

funciona como amplo repositório com alto volume de informações disponíveis. Para que nossas 

pesquisas sejam atendidas, é necessário fazer uso dos sistemas de recuperação de informação, 

conhecidos como mecanismos de busca. Esses buscadores (search engines) disponíveis 

perceberam que precisavam gerar resultados mais relevantes às requisições dos usuários, 

aperfeiçoando a capacidade de compreender o contexto das consultas realizadas.  

Para solucionar essa lacuna, os algoritmos de busca na Web vêm sendo aperfeiçoados: 

trata-se de um novo paradigma conhecido como Web Semântica, que utiliza recursos para 

correlacionar dados e inserir mais qualidade no processo de busca, promovendo a capacidade 

dos usuários realizarem pesquisas que vão além de termos contidos em palavras-chave. 
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Conclui-se que esse novo conceito de web irá permitir identificar o que o internauta quis 

expressar em suas pesquisas, proporcionando uma melhoria nos resultados provindos de 

pesquisas realizadas pelos os usuários, alterando a relevância na recuperação da informação.  
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RESUMO: Com o aumento da utilização de sistemas computacionais, agente racional surge 

como uma tecnologia promissora na solução desde problemas simples como em sistemas com 

problemas mais complexos. Devido sua autonomia, testes de agentes tem se tornado um grande 

desafio, pois esses agentes podem apresentar diferentes resultados em uma mesma entrada de 

testes. Este trabalho apresenta a proposta de um agente testador que realiza busca local no 

espaço de estados de casos de teste orientado por utilidade e utiliza aprendizagem de máquina 

para selecionar casos de testes eficientes para o teste de agentes racionais. Com os resultados 

da aplicação dos testes, o projetista pode identificar aqueles episódios problemáticos que estão 

causando o desempenho insatisfatório dos agentes e assim realizar melhorias em seus 

programas. 

Palavras–chave: agentes inteligentes, aprendizagem supervisionada, busca local. 

 

USING MACHINE LEARNING IN TEST CASE SELECTION FOR RATIONAL AGENTS 

TEST 
 

ABSTRACT: With the increased use of computer systems, rational agent appears as a 

promising technology to solve problems as from simple systems with more complex problems. 

Because of their autonomy, agents testing has become a major challenge, because these 

agents may have different results in the same entry tests. This paper presents a proposal for 

a tester agent that performs local search in the space of test cases states driven utility and 

uses machine learning to select cases for efficient test for the rational agents test. With the 

results of the testing, the designer can identify those problematic episodes that are causing 

the poor performance of the agents and thus make improvements in their programs. 

KEYWORDS: intelligent agentes, supervised learning, local search. 

 

INTRODUÇÃO 

Os softwares estão cada vez mais complexos e não dependem, em última análise, do 

aumento do poder computacional. Mesmo que o poder computacional seja duplicado com o 

passar do tempo (Lei de Moore), isso não significa que os problemas tenham se tornado mais 

fáceis. Desse modo, o objetivo da Inteligência Artificial (IA) é procurar incorporar nos 

programas e sistemas, conhecimentos e capacidades normalmente associadas ao ser humano 

(COSTA E SIMÕES, 2015).  

Neste contexto, agentes racionais surgem como uma tecnologia promissora voltada à 

resolução de problemas computacionais. Portanto, espera-se que um agente racional possua 
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atributos capazes de distingui-lo dos demais programas, tais como: operação sob controle 

autônomo; percepção do ambiente; persistência por tempo prolongado; adaptação às mudanças 

e capacidade de criação e perseguição de metas. Sua racionalidade pode ser definida quando o 

agente age para alcançar o melhor resultado, mesmo quando há incertezas (RUSSELL; 

NORVIG, 2013). 

Com o crescimento da IA e das metodologias de desenvolvimento dos agentes, 

preocupações sobre sua autonomia têm surgido. Estas devem-se ao fato de que os agentes de 

software com autonomia interna estão assumindo cada vez mais o controle e o gerenciamento 

de suas atividades, a exemplo dos veículos automatizados e dos sistemas de e-commerce. Por 

consequência, a realização de testes para agentes tem se tornado um grande desafio, de modo 

que os agentes com conhecimento e objetivos mutáveis apresentam resultados diferentes ao 

longo do tempo em uma mesma entrada de teste. Desse modo, testar os sistemas para certificar-

se de que eles se comportam adequadamente, torna-se uma premissa fundamental (NGUYEN 

et al., 2012). 

Em Aprendizagem de Maquina (AM), uma técnica associada à Inteligência Artificial, os 

computadores são programados para aprender com a experiência de soluções anteriores. Para 

tal, empregam um princípio de inferência denominado indução, no qual se obtêm conclusões 

genéricas a partir de um conjunto particular de exemplos. Assim, seus algoritmos aprendem a 

induzir novas soluções capazes de resolver problemas a partir de dados que representam 

instâncias do problema (FACELI et al., 2015). 

Devido aos sistemas com aprendizagem serem capazes de tomar decisões baseadas em 

soluções bem-sucedidas, este trabalho apresenta a proposta de um agente testador que usa 

aprendizagem de máquina para resolução do problema de seleção de casos de testes para 

agentes racionais. Para isso, é criado um agente testador que utiliza algoritmos de aprendizagem 

de máquina para aprender o desempenho dos agentes testados a partir de um conjunto de 

atributos e propriedades obtidas das características do ambiente e do problema que o agente 

atua. Após os testes, o agente testador envia para o projetista os casos de testes em que os 

agentes apresentam os comportamentos mais inadequados. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Abordagem Proposta 

A abordagem fundamenta-se na noção de agentes inteligentes de Russell e Norvig (2013) 

e na interação dos agentes abordada em Silveira et al. (2015). Assim, essa abordagem considera 
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que além do Designer, existem quatro programas agentes envolvidos na seleção e testes: (i) o 

programa agente a ser testado, denominado Agent, concebido pelo projetista; (ii) o programa 

ambiente de tarefa, Env; (iii) um programa agente para a geração e seleção de casos de testes, 

Thestes, que é o foco principal desta abordagem, e um programa agente monitorador, ProMon. 

A Figura 1 ilustra as interações entre os agentes citados. Primeiramente, o Designer é o 

responsável pelo desenvolvimento do Agent, pela definição da medida de avaliação de 

desempenho e por outras informações necessárias para o agente Thestes executar o processo de 

teste do Agent em Env. O Thestes consiste em um agente de resolução de problemas de seleção 

de casos de teste que realiza busca local no espaço de estados de casos de teste orientado por 

utilidade e utilizará algoritmos de aprendizagem de máquina supervisionados para aprender o 

comportamento dos agentes testados nos diferentes cenários do ambiente. Este agente envia 

para o agente ProMon os casos de teste em que Agent obteve o comportamento mais 

inadequado, um conjunto de histórias correspondentes e seus valores de utilidade. O agente 

ProMon após receber essas informações, envia para o Designer os objetivos não satisfeitos 

adequadamente pelo Agente falhas cometidas por ele em Env. 

 

Figura 1. Visão geral da abordagem (SILVEIRA et al. 2015). IFCE, 2016. 

 

História de um Agente em um Ambiente 

A partir de uma história do comportamento de um agente específico, é possível realizar 

sua avaliação, tendo em vista que todas as informações necessárias para esta avaliação sejam 

armazenadas.  

A história de um agente a ser testado em um ambiente, descreve a experiência do agente 

no ambiente em uma sequência de episódios da forma: 

 

ℎ: (𝐶𝑎𝑠𝑜𝑖): (𝑃𝑒𝑟𝑐𝑒𝑝çã𝑜0, 𝐴çã𝑜0) → (𝑃𝑒𝑟𝑐𝑒𝑝çã𝑜1, 𝐴çã𝑜1) → ⋯ → (𝑃𝑒𝑟𝑐𝑒𝑝çã𝑜𝐾, 𝐴çã𝑜𝐾)   (1) 
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onde, o agente testado Agent: 𝑃∗ → 𝐴, em um ambiente,  Env: 𝑃𝑥𝐴 → 𝑃(𝑃), obtem uma 

sequência de percepções 𝑃∗, e escolhe uma ação para executar, 𝐴. A partir de uma percepção  

𝑃 e uma ação 𝐴, o ambiente envia para o agente um subconjunto de percepções, 𝑃(𝑃), obtidas 

a partir de 𝑃. Com isso, a experiência do agente pode ser dividida em episódios atômicos, 

representados formalmente por meio de pares ordenados do tipo 𝐸𝑝𝐾 = (𝑃𝑒𝑟𝑐𝑒𝑝çã𝑜𝐾𝐴çã𝑜𝐾), 

cujos elementos representam a percepção e a ação do agente na K-ésima interação com o 

ambiente. 

 

Agente Testador 

O agente fundamenta-se na estrutura do programa agente orientado por utilidade e 

emprega uma estratégia de busca local, baseado em populações e algoritmos de aprendizagem 

supervisionados. Esta busca é orientada por uma função utilidade para encontrar conjuntos de 

casos de testes satisfatórios, ou seja, os casos que possuem baixo desempenho entre as histórias 

associadas de Agent em Env. 

A Figura 2 ilustra a estrutura do agente de resolução de problemas Thestes. Internamente, 

o agente possui um subsistema de percepção, ver, que é responsável pelo mapeamento das 

informações necessárias em uma representação computacional, 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜𝐾 , adequada ao 

processamento dos outros dois subsistemas (próximo e ação). 

 

 

Figura 2. Estrutura do programa agente Thestes (SILVEIRA, 2013). IFCE, 2016. 

 

O subsistema de atualização de estado interno, próximo, é responsável por gerar novos 

CasosTEST a partir das informações contidas em um 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜𝐾   e gera um conjunto inicial de 

casos. Considerando o estado interno atualizado, a função ação de  Thestes inicia um processo 

de busca local visando encontrar uma ação satisfatória  𝐴çã𝑜𝐾 que utiliza informações a 

respeito de um modelo de transição de estados,  ModeloTransição, para gerar novos casos de 
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teste a partir de GeradorCasosTEST, do protocolo de interação, ProtocoloInteração, e uma 

função utilidade, Utilidade, para obter as histórias correspondentes aos casos de teste no 

conjunto e avaliar o desempenho de Agent nestas histórias. 

Nesta abordagem, um caso de teste consiste em uma representação do cenário em que o 

agente deverá atuar para alcançar seus objetivos. Dessa forma, um ambiente com diferentes 

representações faz com que um agente opere em um ambiente com diferentes níveis de 

dificuldade. 

O agente Thestes em sua execução considera noções presentes no Algoritmo Genético 

(GA) (ROSA; LUZ, 2009) e em algoritmo de aprendizagem supervisionados (FACELI et al., 

2015) na seleção dos melhores casos de testes. No contexto dos algoritmos genéticos aplicado 

ao problema de seleção proposto, um conjunto CasosTEST corrente, contendo as descrições de 

m ambientes de tarefa compostos de n x n salas (Figura 3(a)), é representado por uma população 

de cromossomos (indivíduos), ou seja, genes em cadeias de comprimento  𝑛2(Figura 3(b)), onde 

cada cadeia de genes na população codifica um ambiente e o valor de cada gene na cadeia 

codifica o estado da sala correspondente em termos de sujeira (número 1) ou limpeza (número 

0). 

 

 

Figura 3. Exemplificação de um ambiente de tarefa específico composto de 25 (n 

= 5) salas. IFCE, 2016. 

 

O processo do agente Thestes inicia com a geração da população inicial de casos de testes 

(Figura 4), uma população formada por um conjunto de indivíduos, que pode ser gerada de 

maneira aleatória ou, dependendo dos parâmetros, casos específicos conforme o Designer. No 

próximo passo, todos os casos de testes da geração inicial são executados, o que significa 

submeter o Agent a cada um dos cenários. Na avaliação das histórias, o agente Thestes calcula 

o valor de cada medida de avaliação de desempenho. As histórias avaliadas são submetidas ao 

GA, que seleciona os melhores casos de testes usando a função fitness e um algoritmos de 
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aprendizagem supervisionada por classificação. Nesta fase é possível selecionar indivíduos 

mais capazes que possuem maior probabilidade de gerar mais descendentes, enquanto que os 

menos capazes poderão ainda gerar descendentes, porém em uma escala menor. 

Aprendizagem supervisionada representa um conjunto de observações de pares 

 

𝐷 = ((𝑋𝑖), 𝑓(𝑋𝑖)), 𝑖 = 1, … , 𝑛)     (2) 

 

, em que  f  representa uma função desconhecida, onde o algoritmo de AM de classificação 

aprende uma aproximação 𝑓′da função desconhecida f. Essa função aproximada permite 

estimar o valor de  f  para novas observações de  x. 

Após a seleção dos melhores casos de testes é aplicado o operador de cruzamento, onde 

é realizado a troca de segmentos entre “pares” de cromossomos selecionados para originar 

novos casos de testes mais difíceis. Em seguida, a realização de mutação possibilita à população 

atual obter propriedades genéticas que não existiam ou eram encontradas em baixa 

porcentagem. A condição de parada no mecanismo de teste da estratégia de busca é definida 

considerando um número de ciclos de execuções da função ação, ou seja, números de gerações 

definidas para o GA. 

 

Figura 4. Funcionamento do agente Thestes utilizando o GA como estratégia de 

busca. IFCE, 2016. 

 

Agentes testados 

Na validação, os experimentos considerarão o teste de programas agentes reativos simples 

(seleciona ações com base na sua percepção atual. Ignora o histórico de percepções) e baseados 
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em modelos (seleciona ações com base no seu histórico de percepções e assim reflete sobre 

alguns dos aspectos não observados do estado atual), concebidos para funcionarem como 

aspiradores de pó em um ambiente determinístico (a evolução do ambiente pode ser 

determinada de forma única diante da situação corrente e da ação do agente sobre o ambiente) 

e estático (o ambiente não se alterar enquanto um agente está decidindo uma ação). Esses 

ambientes podem ser formados por salas que podem conter sujeira ou não.  

Em relação a observabilidade do ambiente, os agentes atuaram em ambientes 

parcialmente observável (em cada interação, pressupõe-se que o aspirador possui sensores que 

percebem o ambiente, mas que a sua função ver consegue mapear apenas uma pequena 

representação desta informação, Estado) e totalmente observáveis (em cada interação, 

pressupõe-se que a função ver do agente consegue mapear o estado de todas as salas presentes 

no ambiente). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Considerando que um agente racional deve realizar os objetivos implícitos na medida 

estabelecida pelo projetista, o processo de teste deve avaliar o desempenho do programa em 

seu ambiente de tarefa, identificando os objetivos que não estão sendo satisfeitos (casos 

satisfatórios) no ambiente externo, como também os componentes do ambiente interno do 

programa que estão restringindo o alcance dos objetivos esperados. 

O projetista deve informar para o agente Thestes a medida de avaliação do agente 

considerando um ou mais aspectos do ambiente de tarefa. A tabela 1, mostra um exemplo de 

uma medida de avaliação de desempenho para um agente aspirador de pó apresentado em 

Silveira (2013), que tem como objetivo limpar um ambiente e maximizar os níveis de limpeza 

do ambiente e de energia. 

Tabela 1. Medida de Avaliação de Desempenho. IFCE, 2016. 

 

𝑃𝑒𝑟𝑐𝑒𝑝çã𝑜𝑘 𝐴çã𝑜𝑘 𝑎𝑣𝐸(𝐸𝑝𝑘) 𝑎𝑣𝐿(𝐸𝑝𝑘) 

0 Asp -1.0 0.0 

0 Dir, Esq, Ac, Ab -2.0 1.0 

0 N-op 0.0 0.0 

1 Asp -1.0 2.0 

1 Dir, Esq, Ac, Ab -2.0 -1.0 

1 N-op 0.0 -1.0 
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A primeira coluna, 𝑃𝑒𝑟𝑐𝑒𝑝çã𝑜𝑘
, descreve uma parte das informações nas percepções do 

agente em cada episódio possível, onde o número 0 representação salas que estão limpas e o 

número 1 identifica salas que possuem sujeiras. A coluna 𝐴çã𝑜𝑘
 descreve as ações possíveis 

nesses episódios,  aspirar (Asp), direita (Dir), esquerda (Esq), acima (Ac), abaixo (Ab) e não 

operar (N-op). Na terceira e quarta colunas, 𝑎𝑣𝐸(𝐸𝑝𝑘) e 𝑎𝑣𝐿(𝐸𝑝𝑘) respectivamente, estão 

associadas aos objetivos de energia e de limpeza, duas funções para medir o desempenho do 

agente em cada episódio de sua história no ambiente. 

A Tabela 2 ilustra seis episódios fictícios de uma história das interações de Agent em Env, 

configurado em um caso de teste 𝐶𝑎𝑠𝑜𝑖 e as medidas de desempenho de Agent em termos de 

energia e limpeza em cada episódio. 

Tabela 2. História parcial de Agent em Env. IFCE, 2016. 

 

𝐸𝑝𝑘 𝑃𝑒𝑟𝑐𝑒𝑝çã𝑜𝑘 𝐴çã𝑜𝑘 𝑎𝑣𝐸(𝐸𝑝𝑘) 𝑎𝑣𝐿(𝐸𝑝𝑘) 

1 0 Ab -2.0 1.0 

2 0 Dir -2.0 1.0 

3 0 Ab -2.0 1.0 

4 1 Asp -1.0 2.0 

5 0 Esq -2.0 1.0 

6 0 Ab -2.0 1.0 

… … … … … 

 

Assim, um projetista de um agente racional deve considerar esse tipo de medida de 

desempenho, as propriedades do ambiente, as estruturas de agentes disponíveis e conceber um 

agente visando maximizar seu desempenho. 

 

CONCLUSÕES 

Visto que um agente racional é uma entidade autônoma, capaz de realizar seus objetivos 

de maneira independente, testes eficientes devem ser desenvolvidos para avaliar o desempenho 

do agente na execução de suas ações. Com isso, esta proposta tem como objetivo utilizar a 

aprendizagem de máquina na formulação para o problema de seleção de casos de teste de modo 

que possam avaliar o comportamento e a confiança dos sistemas baseado em agentes. 

A abordagem de teste proposta é baseada em um agente testador fundamentado na 

arquitetura de agentes orientados por utilidade e emprega uma estratégia de busca local, baseada 
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em população e em aprendizagem de máquina supervisionada e orientada pela função utilidade, 

para gerar e selecionar casos de teste a partir da utilidade associada a cada um destes. 

Considerando o conjunto de histórias do agente em seu ambiente, associado ao conjunto 

de casos de teste selecionados pela abordagem ao final do processo de busca, o projetista pode 

identificar aqueles episódios problemáticos estão que causando o desempenho insatisfatório no 

agente e assim realizar melhorias nesses programas. 
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DE π ATRAVÉS DO MÉTODO DE EXAUSTÃO 
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1Discente de graduação em Matemática - IFPI. Bolsista de Iniciação Científica do PIBIC/IFPI. e-mail: 

eunice_2011_carvalho@hotmail.com; 2Professor do Curso de Licenciatura em Matemática - IFPI. e-mail: 
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PIBIC/IFPI. e-mail:brenda_borges20@hotmail.comRESUMO: Neste trabalho apresentaremos 

atividades que foram desenvolvidas no Laboratório Interdisciplinar de Formação de 

Professores do Instituto Federal do Piauí - Campus Floriano, no decorrer do desenvolvimento 

do Projeto de Iniciação Científica – PIBIC (IFPI) “O Método da Exaustão e suas aplicações para 

o Ensino de Matemática”. Inicialmente realizamos uma abordagem histórica sobre O Método 

de Arquimedes, grande precursor do Cálculo Integral. O uso de software Geogebra, unido com 

o Microsoft Excel e as atividades experimentais com o valor de π, realizadas com os alunos da 

Unidade Escolar Bucar Neto configuraram-se os principais recursos metodológicos de nossa 

pesquisa, que mostrou bons resultados. O estudo da irracionalidade do número π através do 

ambiente de geometria dinâmica e outros softwares através do método da Exaustão, em 

turmas do Ensino Médio, revelou-se o principal resultado da nossa pesquisa, como veremos a 

seguir. 

Palavras–chave: Geogebra, Irracionalidade, Método de Exaustão.  

 

USE OF SOFTWARE TO DEMONSTRATE A π unreasonableness THROUGH THE 

EXHAUST METHOD 
 

ABSTRACT: In this work we present activities that were developed in the Laboratory 

Interdisciplinary Training Teachers Federal do Piauí Institute - Campus Floriano, during the 

development of the Scientific Initiation Project - PIBIC (IFPI) "The Exhaustion method and its 

applications for the Teaching of Mathematics ". Initially we conducted a historical approach 

to the Archimedes method, great forerunner of integral calculus. The use of Geogebra 

software, together with Microsoft Excel and experimental activities with the π value, held with 

students of School Unit Bucar Neto configured is the main methodological features of our 

research, which showed good results. The study of the irrationality of π number using the 

dynamic geometry environment and other software by the method of exhaustion in high 

school classes, proved to be the main result of our research, as discussed below. 

KEYWORDS: palavras-chave em inglês. Deixar uma linha em branco após as Keywords. 
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INTRODUÇÃO  

 No ano de 287 a. C em Siracusa nascia Arquimedes, que para muitos se tornou o maior 

matemático da antiguidade, devido à originalidade de suas ideias em todos os seus campos 

de atuação. Porém aqui nos restringiremos à sua atuação na Matemática, em especial na 

Geometria, que tanto despertava a curiosidade dos gregos em cálculos de áreas e volumes. 

Apesar de muitos creditarem o Método da Exaustão a Arquimedes, o seu verdadeiro inventor 

foi Eudoxo (408 – 355 a.C), outro matemático grego, que dentre um dos seus principais feitos, 

realizou o cálculo exato do ano solar em 365 dias e ¼, que posteriormente foi adotado pelo 

calendário Juliano. 

De acordo com Boyer  

Segundo Arquimedes, foi Eudoxo (408 – 355 a. C) que forneceu o axioma que hoje 

tem o nome de Arquimedes, às vezes, chamado axioma de Arquimedes e que serviu 

de base para o método de exaustão, o equivalente grego de cálculo integral. O 

axioma diz que: dadas duas grandezas que têm uma razão (isto é, nenhuma delas 

sendo zero), pode-se achar um múltiplo de qualquer delas que seja maior que a 

outra. Esse enunciado eliminava um nebuloso argumento sobre segmentos de reta 

indivisíveis, ou infinitésimos fixos, que às vezes aparecia (BOYER, 1995, p.53). 

Uma boa sugestão para estudantes nos anos iniciais do curso de Matemática é assistir 

ao documentário O Livro Perdido de Arquimedes, que relata a importância de sua obra 

intitulada O Método, para o desenvolvimento da ciência caso não tivesse sido perdido por 

mais de 2000 anos.  O livro que Arquimedes explica como realizava muitos de seus estudos, 

foi comprado em um leilão por mais de 2 milhões de dólares e entregue a uma equipe de 

cientistas, para que enfim fosse descoberto como esse gênio era capaz de resolver problemas 

matemáticos antes mesmo da criação do Cálculo, ainda em sua época. Arquimedes utilizava 

um método próprio para chegar aos resultados, denominado o Método do Equilíbrio e 

aliando-o ao Método da Exaustão realizava suas demonstrações. Em síntese o Método da 

Exaustão nos diz que: Se de uma grandeza qualquer se subtrair uma parte não menor que sua 

metade e do resto novamente se subtrair uma parte não menor que sua metade e assim por 

diante, se chegará por fim a uma grandeza menor que qualquer outra predeterminada da 

mesma espécie. 

Arquimedes encontrou através do Método da Exaustão o valor mais próximo possível 

do que hoje denominamos de “pi” inscrevendo e circunscrevendo em um círculo polígonos 
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regulares e calculando seus perímetros. Inicialmente com um triângulo e sempre dobrando o 

número de lados, chegou até um polígono com 96 lados. Tal procedimento feito com tamanha 

precisão que permitiu a Arquimedes concluir que a razão entre o comprimento e o diâmetro 

de uma circunferência qualquer seria o número 3,14.  

O que faremos adiante é utilizar o Método da Exaustão para uma aproximação “por 

falta” do número “pi” utilizando o Geogebra e o Excel, afim de fazer  estudantes de uma turma 

de  Ensino Médio “enxergar” a irracionalidade de π. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

A pesquisa foi realizada no Laboratório Interdisciplinar de Formação de Professores do 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí – Campus Floriano e aplicada em 

uma Turma de 1° ano do Ensino Médio da Unidade Escolar Bucar Neto. Utilizamos em nossa 

pesquisa os softwares mencionados anteriormente. 

O fator motivador do nosso trabalho pode ser compreendido através das seguintes 

perguntas que nos fizemos: Como fazer o aluno compreender que realmente π é uma 

constante irracional sem impor tal resultado, já que não é possível em uma turma de Ensino 

Médio uma demonstração rigorosa? É possível tornar “visível” ou pelo menos aceitável tal 

resultado? 

A fim de obter respostas para tais questionamentos, e em consequência tornar o 

processo de ensino-aprendizagem efetivo no que desrespeito a irracionalidade de π em 

turmas de Ensino Médio, empregamos em nosso trabalho o uso das tecnologias. Libâneo 

salienta em seu livro “Adeus professor adeus professora? Novas exigências educacionais e 

profissão docente”: 

O novo professor precisaria, no mínimo, de uma cultura geral mais ampliada, 

capacitada de aprender a aprender, competência para agir em sala de aula, 

habilidades comunicativas, domínio para a linguagem informal, saber usar meios de 

comunicação e articular as aulas com as mídias e multimídias. (LIBÂNEO,2009, p. 12) 

Ele ainda ressalta: 

A escola continuará durante muito tempo dependendo da sala de aula, do 

quadro-negro, cadernos. Mas as mudanças tecnológicas terão um impacto cada vez 

maior na educação escolar e na vida cotidiana. Os professores não podem mais 
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ignorar a televisão, o vídeo, o cinema, o computador, o telefone, o fax, que são 

veículos de informação, de comunicação, de aprendizagem, de lazer, porque há 

tempos o professor e o livro didático deixaram de ser as únicas fontes do 

conhecimento. Ou seja, professores, alunos, pais, todos precisamos aprender a ler 

sons, imagens, movimentos e a lidar com eles. (LIBÂNEO,2009,p.17-18) 

Baseando-nos nessa perspectiva de Libâneo, procuramos agir sobre a problemática 

exposta acima, e utilizar a tecnologia no processo de construção do conhecimento da 

irracionalidade do π. Assim motivados, resolvemos aplicar nossa proposta metodológica, 

seguindo os seguintes passos: 

PASSO 1: Introduzimos a exposição com a definição da constante( Pi (π), o número 

irracional que representa a divisão entre uma circunferência e o diâmetro correspondente, 

com o valor aproximado de 3,1415926)e um breve apanhado histórico sobre O Método de 

Arquimedes (Em a medida de um círculo, obras compostas por apenas três composições, 

Arquimedes contribuiu novamente, com a utilização do método da exaustão para encontrar 

a área do círculo, obtendo uma das primeiras aproximações para o número π) e o 

documentário mencionado anteriormente.  

PASSO 2: Mostramos geometricamente o que faremos através do Método da 

Exaustão, ou seja, inscrever polígonos regulares em um círculo de raio unitário 

e ao aumentar a quantidade de lados, assim como fez Arquimedes. Mostramos 

assim que o perímetro do polígono se aproximará cada vez mais do 

comprimento da circunferência, conforme a figura.  

 

Figura 1. Circunferências no Geogebra. 
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Figura 2. Polígonos circunscritos. 

Nessa etapa construímos um triângulo equilátero inscrito a um círculo de raio 1 e centro 

G, e a partir da intersecção de uma das mediatrizes relativas com a circunferência 

identificamos um vértice do novo polígono a ser gerado, no caso o hexágono ABCDEF, que 

encontra-se destacado de azul. Representamos a medida do seu lado por L1, seu apótema de 

medida a e obviamente que de acordo com a figura acima b = 1 - a. É importante também 

observar que no triângulo retângulo GHC, temos: 

2

1

2
1 










L
a      (Equação 1) 

Ao traçar a mediatriz relativa a um dos lados do hexágono ABCDEF, a mesma irá 

intersectar a circunferência no vértice do próximo polígono regular a ser obtido, no caso um 

dodecágono de lado ,como podemos perceber na figura. Considerando o triângulo 

retângulo IHZ, temos: 
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12
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L
bL       (Equação 2) 

PASSO 4: Utilizamos o Excel para observamos os valores numéricos obtidos se esse 

processo continuasse exaustivamente! 
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Figura 3. Tabela do Excel com valores aproximados de π. 

 

Em um segundo momento, mencionamos algumas aplicações de π, por meio de vídeo 

aula. Dentre os vários efeitos do número π, citamos: o comprimento da circunferência, área 

do círculo e volume do cilindro. Mostrando aos alunos a importância do número π, para a 

Matemática. 

Em seguida, fizemos uma atividade experimental com os alunos. Eles escolheram 

diferentes objetos de forma circular (Ex.: Moeda de um real, CD’s, e fitas adesivas), na qual 

levamos a escola, e mediram o comprimento C das circunferências e diâmetro D de cada 

objeto e relacionaram-lhes, calculando o quociente da medida do comprimento da 

circunferência pelo diâmetro (valor de π ). 

 

Figura 4. Alunos desempenhando a atividade experimental. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os alunos e a professora da Unidade Escolar contribuíram de forma significativa nesta 

pesquisa. Mostraram-se acessíveis diante das etapas do trabalho, bem como das 

investigações realizadas. A análise foi procedida por meio do uso de questionário com 

perguntas semiestruturais e a observação da turma em diferentes fases do projeto. 

No primeiro momento, realizamos um teste diagnóstico aos alunos da turma, 

observando a maneira como ocorreu o processo de ensino-aprendizagem dos alunos com o 

conteúdo matemático “o valor de pi”, bem como a percepção dos mesmos no que tange 

importância deste número irracional para a Matemática. Oportunizando a eles também, a 

apresentação de sugestão/proposta de como poderia ser trabalhado o conteúdo. Dessa 

forma, foram apontadas as seguintes perguntas: 

            Represente na forma decimal o valor de π. 

           Você sabe como se encontrou pela primeira vez um valor aproximado para o π? 

 É fácil aceitar que ele é um número irracional? 

           Já justificaram a você, de modo fácil a irracionalidade de π? Como foi? 

           Você considera as definições encontradas nos livros didáticos sobre o número π 

convincentes? 

           Os livros didáticos estudados por você até então considera/considerou os termos 

e dimensões históricas da constante π? 

 Seria bom utilizar recursos computacionais para analisarmos sua representação 

decimal e concluirmos a respeito de sua irracionalidade? 

Na turma composta por 12 alunos, metade não respondeu a primeira pergunta, e 

33,33% responderam-na errado, representando π na forma decimal exata, assim apenas 

16,66% acertou a representação decimal, deixando evidente através da notação a sua 

irracionalidade. Em relação à segunda pergunta apenas 8,33% dos alunos responderam que 

lembravam a primeira vez que encontrou o valor da constante e que 33,33% afirmaram que é 

fácil aceitar que π é um número irracional. Apesar de acolher bem a irracionalidade de π, 

58,33% dos alunos disseram que nunca foi dada a eles uma justificativa sobre a irracionalidade 

de π, mostrando assim que a maioria dos alunos da turma sequer sabe que π é a razão entre 
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o comprimento e o diâmetro de uma circunferência. Em média, 24,995% dos alunos 

apontaram que acham convincentes as definições encaminhadas do número π nos livros da 

educação básica de matemática conhecidos por eles, onde eles também consideram os 

termos e dimensões históricas da constate estudada. Já ao que propormos em utilizar, os 

recursos computacionais, a fim de estudarmos esse fato, apenas 2 dos 12 alunos, mostraram-

se resistentes à proposta, não respondendo a pergunta. 

A leitura detalhada dos dados permitiu-nos ressaltar que dos 12 alunos da turma, em 

média, 3 não responderam a nenhum dos questionamentos. E que todas as interrogações 

indicadas, aconselhavam os alunos a conceder uma resposta subjetiva, explicando o porquê 

de cada conclusão. Mas, no entanto, não foi o que aconteceu, os alunos em sua totalidade 

responderam a maioria dos questionamentos de maneira objetiva (responderam sim ou não). 

Podemos também perceber que apesar de que todos os alunos conhecerem π, poucos 

sabiam de fato o seu valor e que ele é um número irracional. Para constatar se o objetivo da 

apresentação foi alcançado, após a exibição das definições e do contexto histórico de π, 

aplicamos novamente outro questionário, onde foi solicitado apenas que representasse na 

forma decimal o valor de π. O resultado foi positivo, 9 dos 12 alunos da turma responderam 

corretamente, ou seja, 75% da turma conseguiu compreender que π é constante e irracional. 

Além disso, foi bastante notório o interesse e estímulo dos alunos no último momento 

do trabalho (atividade experimental). Onde viram na prática, que número π é irracional e que 

representa de fato a divisão entre o comprimento de uma circunferência e o seu diâmetro 

correspondente, com o valor aproximado de 3,1415926. 

 

CONCLUSÕES 

Concluímos que todas as etapas da pesquisa, desde a preparação da apresentação até 

a aplicação do projeto foi de extremo significado. Através das pesquisas bibliográficas 

compreendemos a história do Método de Exaustão, bem como, em consequência o 

surgimento e o desenvolvimento do Cálculo. Notamos também a importância da História da 

Matemática para o processo da aprendizagem na educação básica. 

Foi possível por meio de software Geogebra, aplicar de modo consistente o Método da 

Exaustão em turma de Ensino Médio, motivando o interesse e o estudo dos alunos para esse 
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ramo da Matemática, vendo sua importância para o desenvolvimento de diversas aplicações 

nos dias atuais. 

A realização deste estudo oportunizou a reflexão de novas formas de trabalho, para 

atender e envolver os alunos em sala de aula. Apesar de verificarmos algumas dificuldades 

encontradas pelos mesmos, foi perceptível o despertar e o encantamento que tiveram ao 

longo da execução do projeto, inferindo desse modo, os resultados positivos da pesquisa. 
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RESUMO: O presente artigo teve por objetivo descrever o processo de desenvolvimento de 

uma aplicação voltada para os dispositivos Android que permitirá realizar o controle e registro 

do fluxo de usuários de um refeitório escolar, utilizando dispositivos com sistema Android e o 

uso de código de barras para identificação dos usuários, agilizando a forma de como o processo 

é executado e, por fim, verificar sua aplicabilidade. Para isso, foram realizadas observações de 

como esse processo acontece atualmente e entrevistas com os funcionários do setor de nutrição 

responsável pela administração do refeitório. Fez-se necessário um estudo sobre a plataforma 

de desenvolvimento Android, bem como uma abordagem sobre os códigos QR Code utilizados 

para codificação de informações. Tais estudos foram importantes para criação do protótipo que 

atendesse as necessidades do setor. Os resultados dessa aplicação se mostraram bastante 

satisfatórios sob diversos pontos de vista, uma vez que aumentou a velocidade no registro do 

fluxo e gerou um banco de dados para criação de perfis de uso do refeitório em questão.  

 

Palavras–chave: automação, controle de frequência, dispositivos móveis. 

 

USING ANDROID PLATFORM FOR FLOW CONTROL OF USERS IN A SCHOOL 

RESTAURANT WITH THE USE OF QR CODE TECHNOLOGY 
 

ABSTRACT: This article aims to describe the development process of a dedicated application 

for Android devices that will allow for the control and registration of the flow of users in a 

school restaurant, using devices with Android system and the use of bar code to identify the 

users, streamlining the form in which the process is performed and, finally, its applicability. 

For this, observations were made of how this process happens today, and interviews with 

employees of the nutrition sector responsible for managing the restaurant. It was necessary a 

study on the Android development platform as well as an approach to the QR Code codes 

used for encoding information. These studies were important for creating the prototype that 

meets industry needs. The results of this application proved satisfactory from various points 

of view, since it increased the speed in the flow record and generated a database for creating 

restaurant usage profiles in question. 

 

KEYWORDS: automation, frequency control, mobile devices. 

 

INTRODUÇÃO 

As experiências no mercado e nas indústrias no que diz respeito à automação dos 

processos vem mostrando essa prática como uma atividade que garante agilidade no 
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atendimento e realização dos processos com maiores taxas de acerto, reduzindo os riscos de 

erros, resultantes de procedimentos realizados muitas vezes de forma manual e dispendiosa. 

Segundo Santos (1979), automação corresponde a um conjunto de técnicas através das 

quais se constroem sistemas ativos capazes de atuar com uma eficiência ótima pelo uso de 

informações recebidas do meio sobre o qual atuam. 

Diversas tecnologias surgiram com a necessidade de armazenar informações codificadas 

e registradas por meio de simbologias sensíveis a equipamentos de leitura para que fossem 

lidas com maior assertividade como podemos citar o exemplo do QR Code – Quick Response 

Code, um código de barras bidimensional que pode ser lido rapidamente usando um 

smartphone, tablet, entre outros aparelhos equipados com câmera. Esse código é convertido 

em texto que pode ser interativo, um endereço para uma página de internet, uma localização 

geográfica por meio de coordenadas GPS, dentre outros meios de conversão. 

O Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Piauí – Campus Picos se destaca 

como referência de ensino oferecendo educação nos mais diferentes níveis e modalidades e 

atendendo toda microrregião. O campus possui mais de 700 alunos regularmente 

matriculados dos quais a maioria utiliza o refeitório gratuitamente para suas refeições diárias, 

tornando-o como um setor importante dentro da instituição uma vez que para boa parte dos 

alunos, em geral alunos de nível médio profissionalizante, se mostra como única opção para 

realização das refeições visto que muitos alunos se deslocam de outras cidades da região, 

passando pelo menos dois turnos no campus. 

A partir de uma observação in loco e de diálogos realizados com a nutricionista da 

instituição responsável pelo setor, notou-se que a única forma de registro de fluxo é feita por 

meio da assinatura que os alunos, e apenas estes, realizam em uma folha de papel em posse 

do funcionário que autoriza a entrada dos mesmos no recinto, sendo esta a única ferramenta 

de registro de frequência do refeitório. A fim de atender essa demanda, iniciaram-se estudos 

sobre tecnologias capazes de fazer o registro de fluxo de usuários e foi por meio do uso da 

leitura de códigos para identificação, muito utilizada na automação comercial para registro, 

venda e controle de estoque de produtos como citado anteriormente, que se optou por adotar 

essa tecnologia diante de suas inúmeras vantagens que a mesma oferece. 

A plataforma Android foi definida como ambiente para desenvolvimento do protótipo 

visto que o uso de dispositivos móveis tem crescido bastante nos últimos anos. Estudos 

mostram que metade da população mundial possui um aparelho celular motivado pelos 
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diversos recursos como câmeras, músicas, bluetooth, jogos, GPS, acesso à internet, entre 

tantas ferramentas. Como Lecheta (2013) descreve, o Android é a resposta do Google para 

ocupar esse espaço, consistindo em uma plataforma de desenvolvimento para aplicativos 

móveis baseada em um sistema operacional Linux, com diversas aplicações previamente 

instaladas e oferecendo um ambiente de desenvolvimento bastante poderoso e flexível. 

 

OBJETIVOS 

De modo geral este trabalho pretende abordar as ferramentas da Plataforma Android 

para desenvolvimento de aplicações a fim de construir um protótipo para o controle e registro 

de fluxo de usuários de um refeitório, utilizando a tecnologia QR Code e, por fim, avaliar a 

aplicabilidade do protótipo desenvolvido segundo seus requisitos funcionais e não-funcionais. 

Especificadamente deseja-se: 

 Realizar um estudo sobre o desenvolvimento de aplicativos para dispositivos móveis 

que utilizam a plataforma Android, sua arquitetura e a base para desenvolver aplicações; 

 Apresentar a tecnologia do código de barras QR Code - Quick Response Code, seus 

diversos tipos, utilização e suas características; 

 Desenvolver o protótipo denominado no trabalho por “SmartMeal” para o controle e 

registro de fluxo de usuários do refeitório de um campus do Instituto Federal do Piauí. 

 Verificar e avaliar a aplicabilidade do protótipo para sua implantação definitiva. 

 

PLATAFORMA ANDROID 

A chegada do Android causou grande impacto no mercado de telefonia móvel e, embora 

por trás de todo o sucesso atual dessa plataforma esteja umas das revolucionárias empresas 

da internet, não é apenas o Google responsável por esse feito, mas um grupo formado por 

empresas líderes do mercado de telefonia como a Motorola, LG, Samsung, Sony Ericsson e 

muitas outras. Esse grupo denominado Open Handset Alliance foi criado com a intenção de 

padronizar uma plataforma de código aberto e livre para celulares, justamente para atender 

a todas as expectativas e tendências do mercado atual. 

Dados da pesquisa divulgada em 2014 pela empresa de consultoria Gartner aponta o 

sistema operacional Android como líder absoluto entre os consumidores brasileiros. 

Atualmente o uso desse sistema operacional corresponde a 85,1% dos aparelhos vendidos no 

Brasil. Em 2012 esse percentual era de 72,6%, isso significa um aumento de 14,5% nos últimos 
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anos. Em segundo lugar aparece o iOS com 7,1% do mercado, seguido pelo Windows Phone 

com 4,2% e BlackBerry com 3,2% (GARTNER, 2014). 

O Android não é apenas um sistema operacional. Ele é na verdade formado por um 

conjunto de softwares, chamado Software Stack, conforme pode ser observado na figura 1. 

 

 

Figura 1. Arquitetura Android segundo suas camadas: 

Kernel (núcleo Linux), Bibliotecas, Android Runtime 

(tempo/execução), Framework de Aplicação e Aplicações. 

Adaptado de Android Developers, 2014. 

 

Esse conjunto contém um sistema operacional, um middleware responsável por permitir 

a comunicação entre diferentes sistemas independente de sistema operacional ou protocolos de 

comunicação, e um framework de aplicação que possui um conjunto de softwares básicos de 

celular, tais como: agenda de contatos, discador de chamadas, etc. O SDK – Software 

Development Kit – fornece as APIs necessárias para o desenvolvimento de aplicativos da 

plataforma Android (Android Developers, 2014). 

A base da arquitetura é o núcleo Linux. Esse núcleo contém os programas que fazem a 

gerência de memória, configurações de segurança do sistema, gerenciamento de energia e 

vários drivers de hardware. Logo acima do Kernel vem o nível das bibliotecas que se referem 

a um conjunto de instruções para instruir o dispositivo a trabalhar com diferentes tipos de 

dados multimídia. 

Conhecendo as características principais da arquitetura Android, é essencial abordar 

sobre as ferramentas necessárias para preparar o ambiente de desenvolvimento de 

aplicativos. Para iniciar o desenvolvimento de aplicações para o Android, é necessário instalar 

o SDK – Software Development Kit, que contém o emulador e todas as ferramentas básicas 
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para simular o celular. O kit de desenvolvimento para Android é suportado pelos seguintes 

sistemas operacionais: 

 Windows XP (32-bit), Vista (32 ou 64-bit), Windows 7, 8, 10 (32 ou 64-bit); 

 Mac OS X 10.5.8 ou posterior (somente x86); 

 Linux (testado no Linux Ubuntu). 

 

CÓDIGO DE BARRAS QR CODE 

Criado em 1994 pela empresa japonesa Denso Wave, diante da necessidade de um 

código que pudesse ser interpretado de forma rápida e segura para manter o registro de uma 

grande quantidade de itens, o QR Code trata-se de um código de barras bidimensional que 

pode ser lido rapidamente usando um smartphone, tablet, entre outros aparelhos equipados 

com câmera. É apresentado na forma de um conjunto de módulos pretos dispostos em 

padrões quadrados em um fundo branco. A figura 2 mostra alguns exemplos de QR Codes nos 

quais ao serem lidos serão apresentadas respectivamente as expressões: “INSTITUTO 

FEDERAL DO PIAUÍ”, “INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS” e “XI CONNEPI”. 

  

Figura 2. Exemplos de QR Code. IFPI, 2016.  

 

Por serem de rápida leitura e decodificação, ao longo dos seus mais de 20 anos de 

existência, os QR Codes têm contribuído com a sua ampla utilidade, podendo ser visualizado 

diariamente, não só para impressos, como folhetos e cartões de contato, mas também para 

várias finalidades comerciais nas fábricas e nas operações logísticas. Muitas empresas visam 

complementar o marketing de seus produtos inserindo no anúncio um QR Code, 

possibilitando para o consumidor uma maneira rápida de acessar as informações referentes 

ao produto ofertado ou à própria empresa. 

 

DESENVOLVIMENTO DA APLICAÇÃO “SMARTMEAL”  

Foi feito um estudo de caso no refeitório do Instituto Federal de Educação Ciência e 

Tecnologia - Campus Picos. Foram realizadas pesquisas documentais, entrevistas e 
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observações in loco com o objetivo de entender como é feito o controle e registro do 

atendimento aos usuários do refeitório realizados de forma manual. A pesquisa documental 

foi feita por meio dos manuais de procedimentos e relatórios existentes.  

As entrevistas foram realizadas com funcionários do setor de nutrição responsável pelo 

refeitório da instituição. Foram identificadas fragilidades no controle de entrada dos usuários 

bem como falta de uma padronização de processos. A ausência de um sistema para 

automatizar esse processo é um dos grandes problemas enfrentados pela equipe de nutrição. 

Os dados coletados foram organizados e analisados para a construção de um app para dar 

suporte à automatização dos processos referentes ao controle e registro de usuários.  

Para o desenvolvimento do protótipo, optou-se por fazer o download do ADT Bundle 

que, em um único download, traz o Eclipse, o SDK e os plug-ins configurados. Assim também 

foram necessários, quanto aos recursos, computador Dell Optiplex 9010 com processador 

Intel (R) core (TM) i5 de 2.50 Ghz, portando sistema operacional Microsoft Windows 10 de 64 

bits, smartphone Samsung Galaxy Y Duos, portando a versão 2.3.3 do sistema Android e 

smartphone LG G2, portando a versão 5.0.1 do sistema. 

Outros softwares também se fizeram necessários ao longo do desenvolvimento do 

projeto como o SQLite Expert Personal 3.5, responsável pelo Gerenciador de banco de dados 

SQLite, o MySQL Workbench 6.1 utilizado para criar o diagrama das tabelas do banco. 

O protótipo foi idealizado para que o funcionário que autoriza a entrada dos usuários 

no refeitório fizesse o controle com o uso de um dispositivo Android: smartphone, tablet, etc. 

Este dispositivo com o aplicativo instalado realizaria a leitura de um QR Code, disposto em um 

determinado cartão ou crachá de posse do usuário semelhante ao apresentado na figura 3.  

 

 

Figura 3: Cartão de Identificação do 

Usuário. IFPI, 2016. 
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Ao ler o código, a aplicação obtém a matrícula do usuário, data e hora que a leitura foi 

realizada e registra essas informações em uma tabela no banco de dados, autorizando a 

entrada do usuário no recinto e solicitando a apresentação do cartão do próximo usuário 

A fase seguinte de desenvolvimento teve como objetivo dar um visual à aplicação com 

o desenvolvimento de telas de navegação simples. Cada tela no Android é representada por 

um layout especificado em um arquivo XML que permite inserir imagens, botões, textos, 

formulários, entre outros widgets. A figura 4 apresenta as telas do protótipo, a saber: “Tela 

de Início”, “Registro”, “Ajuda” e “Sobre a Aplicação”. 

 

 

Figura 4. Telas do protótipo SmartMeal. 

 

Em seguida deu-se início a construção das classes Java do projeto. Nesse primeiro 

momento foram selecionados 30 alunos aleatoriamente na instituição para serem registrados 

no banco de dados do protótipo. 

Por se tratar de uma aplicação que utilizará a câmera dos dispositivos para fazer a leitura 

do código, foram realizados estudos de como se daria esta decodificação. Buscas realizadas 

em fóruns de desenvolvedores Android e sites afins na Internet apresentaram algumas opções 

de como se daria essa fase do projeto, entre elas o desenvolvimento de uma aplicação interna 

utilizando bibliotecas da API ZXing Decoder ou a utilização de uma aplicação externa “Barcode 

Scanner” que pudesse ser chamada pelo protótipo. O primeiro método se mostrou instável e 

passível de falhas, o que descartou a possibilidade de sua implantação. Sendo assim, no 

desenvolvimento do protótipo optou-se por realizar uma chamada ao aplicativo externo 

“Barcode Scanner”. 

Neste caso, foram utilizadas classes de integração para realizar essa chamada que, no 

desenvolvimento de aplicações Android, chama-se abrir uma nova Intent ou aplicação. Para 
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isso, quando o dispositivo não tem instalado o aplicativo externo, este será direcionado a Play 

Store, para que seja feito download do mesmo. 

Os primeiros testes realizados no app foram de navegação entre as telas para verificar 

se o protótipo oferecia uma navegabilidade boa e rápida. Após a conclusão dos requisitos 

funcionais principais do protótipo, foram realizados testes para verificar a persistência de 

dados no banco, verificando se a matricula obtida pela decodificação do QR Code nos cartões 

a serem utilizados pelos usuários, bem como as informações adicionais     

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O protótipo foi colocado em testes reais no refeitório em questão, utilizando uma 

amostra de 30 alunos como já citado anteriormente dos quais para cada um destes foi 

entregue um cartão de identificação conforme modelo da figura 3. Cada aluno da amostra, ao 

entrar no refeitório, apresentava o cartão de identificação para o funcionário responsável pela 

entrada no local e este utilizava o aplicativo para decodificar a informação no QR Code, 

fazendo assim o registro de entrada do aluno previamente cadastrado na base de dados do 

protótipo. 

A avaliação qualitativa da funcionalidade e aplicabilidade do protótipo foi analisada pela 

nutricionista responsável pelo refeitório, por um funcionário que utilizou o app para fazer o 

registro, pelos alunos que portavam os cartões codificados e pelos demais usuários. Observou-

se que o uso de novas tecnologias para auxiliar atividades comuns do dia-a-dia desperta maior 

interesse por parte dos usuários, principalmente quando essas tecnologias são acessíveis à 

maior parte da população como os telefones celulares, tablets, smartphones, entre outros 

dispositivos. O fato do protótipo ter sido desenvolvido para a plataforma Android facilita seu 

uso em outras instituições dada a grande aceitação e uso de dispositivos Android. 

 

CONCLUSÕES 

Conclui-se que pela própria precisão e confiabilidade no registro dos dados, o app inibe 

o uso indevido do refeitório. Um ponto bastante importante destacado pelos profissionais do 

setor de nutrição é a velocidade em que as informações são armazenadas em substituição as 

fichas manuais assinadas pelos alunos e a facilidade de transmissão e apresentação desses 

dados para elaboração de estatísticas para criação de perfis de uso do refeitório da instituição, 

permitindo a realização de um levantamento preciso da quantidade de usuários que 

diariamente utilizam o refeitório. Portanto, a implementação dessa nova tecnologia para 
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registrar e controlar o fluxo de usuários se mostrou bastante atraente e útil para o setor de 

nutrição e também para a imagem da instituição diante da sociedade por utilizar mecanismos 

inovadores para automatizar atividades cotidianas. 

Ao longo do desenvolvimento deste trabalho diversas ideias e sugestões foram 

surgindo, permitindo elaborar um planejamento para execução de trabalhos futuros, entre 

eles a continuação do desenvolvimento do protótipo para que o mesmo possa expedir 

relatórios na própria tela do aplicativo sem a necessidade do uso de outras ferramentas 

auxiliares. Esta funcionalidade é muito importante porque permitirá a implantação definitiva 

da aplicação, dando autonomia aos funcionários do setor de nutrição para manusear o 

aplicativo sem necessidade de acompanhamento por parte de um profissional de TI.  

Outra funcionalidade que pode se tornar atrativa é o desenvolvimento de uma 

extensão do protótipo para ser disponibilizada na Play Store para download gratuito e 

acessado pelos usuários com a funcionalidade de fornecer informações do setor de nutrição 

aos usuários como cardápio, horários, expediente, etc. 
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RESUMO: Em uma era imersa na ciência e tecnologia, o esperado e obtido no ensino de física 

se apresentam cada vez mais distintos. A necessidade de um cidadão alfabetizado 

cientificamente é evidente e, partindo dessa exigência, pesquisadores da área têm apontado o 

ludismo e as atividades interdisciplinares como a possibilidade de voltar o discente para 

entender o mundo a sua volta. Nesse sentido, o presente trabalho propôs a realização de um 

evento (Fiz Art) que reuniu atividades artísticas, tais como peças teatrais, paródias e curta-

metragem, que envolveram conteúdos da disciplina de física. Para isso, a ideia foi apresentada 

para os alunos do 2º ano dos cursos integrados do IFRN Campus São Gonçalo do Amarante 

que produziram as atrações durante o primeiro semestre de 2016. Partindo da análise de um 

questionário aplicado para os participantes do evento e das produções dos discentes, evidencia-

se o caráter motivacional das atividades lúdicas e artísticas, apresentando um novo horizonte 

no ensino de física. 

Palavras–chave: arte, ciência, ludismo 

 

THE USE OF LUDIC AND ARTISTIC ACTIVITIES AS A MOTIVATIONAL FACTOR IN 

THE TEACHING OF PHYSICS 
 

ABSTRACT: In an age immersed in science and technology, the expected and obtained from 

the teaching of physics shows itself more and more distinct. The necessities of a scientifically 

literate citizen is evident and, starting from this requirement, researchers from the area have 

indicated the luddism and the interdisciplinary activities as the possibility of direct the student 

to understand the world around them. In this sense, this project proposed the execution of an 

event (Fiz Art) which gathered artistic activities, as theatrical plays, parodies and short films, 

those activities involved contents from the physical subject. For this, the idea was presented 

to the students of the 2nd year of the integrated courses of IFRN-campus São Gonçalo do 

Amarante who produced the attractions during the first semester of 2016. Based on the 

analysis of a applied questionnaire to the event participants and from the production of the 

students, it shows evident the motivational feature of the ludic and artistic activities, 

presenting a new horizon in the teaching of physics. 

KEYWORDS: art, science, luddism 
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INTRODUÇÃO 

Neste século, tem-se tornado cada vez mais evidente a necessidade de um cidadão 

preparado para entender os avanços científicos e tecnológicos, tendo em vista que a produção 

atual supera a de qualquer outra época. Nesse sentido, o ensino de ciências naturais e, mais 

especificamente, o ensino de física, deve ser pautado em conceitos que tornem o discente apto 

para atuar criticamente no seu cotidiano. Entretanto, apesar de vivermos em uma era 

tecnológica, boa parte da população é analfabeta no que diz respeito à natureza e suas leis, 

sendo esta situação consequência do pouco comprometimento com o ensino e das metodologias 

ultrapassadas usadas em sala de aula. Desta forma, os Parâmetros Curriculares Nacionais do 

Ensino Médio (PCNEM) apresentam a seguinte expectativa no que diz respeito ao processo de 

aprendizagem em física: 

Incorporado à cultura e integrado como instrumento tecnológico, esse conhecimento 

tornou-se indispensável à formação da cidadania contemporânea. Espera-se que o 

ensino de Física, na escola média, contribua para a formação de uma cultura científica 

efetiva, que permita ao indivíduo a interpretação dos fatos, fenômenos e processos 

naturais, situando e dimensionando a interação do ser humano com a natureza como 

parte da própria natureza em transformação. Para tanto, é essencial que o 

conhecimento físico seja explicitado como um processo histórico, objeto de contínua 

transformação e associado às outras formas de expressão e produção humanas. É 

necessário também que essa cultura em Física inclua a compreensão do conjunto de 

equipamentos e procedimentos, técnicos ou tecnológicos, do cotidiano doméstico, 

social e profissional. (PCNEM, 2016, p.22) 

O esperado do ensino de física se distancia demasiadamente do alcançado e, como indica 

o próprio PCNEM, este tem sido baseado em leis e fórmulas apresentadas de forma 

desarticulada, contribuindo para o abandono da disciplina e permitindo a perpetuação do 

desinteresse (PCNEM, 2016, p.22).   

Bonadiman e Nonenmacher (2007, p.196) apontam as causas da situação observada e as 

dificuldades do ensinar e aprender física, entre elas estão: a pouca valorização do professor, as 

condições precárias em que este tem que, quase milagrosamente, desenvolver seu papel, a pouca 

discussão em sala de aula sobre assuntos transversais ao que está sendo abordado e a distinção 

entre a realidade do aluno e as experiências que o discente tem em sala de aula. 

Como possível solução para a problemática apresentada, estão as atividades denominadas 

lúdicas, não só no sentido de inserir o aluno em um jogo, mas, principalmente, fazer com que 

este se divirta e aprenda física a partir de suas afinidades cotidianas. Entre elas podemos elencar 

filmes de ficção científica, teatro e histórias em quadrinhos. (GOMES-MALUF e SOUZA, 

2008; ZANETIC, 2006; ABIB e TESTONI, 2003) 
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O uso de vertentes culturais na física atrai o olhar do aluno para a ciência e é sobremaneira 

essencial para que este possa se desvencilhar do pensamento que esta disciplina é meramente 

teórica e facetada ao ser laboratorial do cientista. Como indica Zanetic (2006), “continuo 

convencido de que o ensino da física não pode prescindir da presença da história da física, da 

filosofia da ciência e de sua ligação com outras áreas da cultura, como a literatura, letras de 

música, cinema, teatro, etc.”. 

A utilização da ficção científica dá oportunidade ao aluno de interpretar o real a partir de 

respostas ainda não imaginadas, aproximando este do fazer ciência; a utilização de histórias em 

quadrinhos proporciona a possibilidade de aprender utilizando da linguagem informal; e opções 

culturais aproximam a disciplina do que é comum para o aluno (GOMES-MALUF e SOUZA, 

2008; ZANETIC, 2006; ABIB e TESTONI, 2003). 

Nesse sentido, tendo em vista a evidente necessidade de mudança na forma como 

entendemos o processo ensino-aprendizagem, esse trabalho faz uma análise sobre o evento 

realizado no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte 

Campus São Gonçalo do Amarante (IFRN-SGA), denominado “Fiz Art” e tem como objetivo 

indicar como as atividades ali realizadas podem significar uma inovação no ensino de física.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

A realização dessa pesquisa e a recolha de resultados se deram de forma 

qualitativa/quantitativa, analisando as impressões dos alunos acerca da realização do “Fiz Art”. 

Inicialmente, foi feita a revisão do estado da arte com o objetivo de identificar as possibilidades 

de utilização de atividades culturais e lúdicas no ensino de física e de entender as necessidades 

que precisam ser sanadas. Para isso, foi proposto às turmas de 2º ano dos cursos integrados de 

Edificações, Logística e Informática do IFRN-SGA a elaboração de atividades lúdicas e que 

envolvessem a utilização da arte e das influências culturais na disciplina de física. Nesse 

sentido, foram produzidos experimentos, peças teatrais, paródias musicais, curta-metragem, 

selecionados filmes que tratassem de ficção científica, e realizadas produções artísticas como 

histórias em quadrinhos. Os alunos foram periodicamente orientados para a produção de seus 

trabalhos e, dessa forma, conseguiram elaborar o que lhes era referente. Posteriormente, em 

setembro de 2016, o evento foi realizado. Os resultados foram obtidos a partir da análise de 

questionários que foram aplicados online e obtiveram respostas tanto dos discentes 

responsáveis pela realização do evento, quanto dos alunos que vieram prestigiá-lo. Foi feito 

também um estudo sobre a natureza dos experimentos, letras musicais, volumes de histórias em 

quadrinhos e peças teatrais. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O Fiz Art foi um evento idealizado pelo professor de Física, José Alves de Lima Neto, e 

desenvolvido pelos alunos dos segundos anos dos cursos técnico integrado em Logística, 

Informática e Edificações do IFRN-SGA. Tendo em vista a importância de atividades lúdicas 

no processo de ensino-aprendizagem de ciências, o evento foi pensado de modo a apresentar e 

discutir conhecimentos físicos de forma lúdica e criativa. No decorrer de um bimestre os alunos 

elaboraram suas contribuições para o evento, interligando a Física com a Arte. Como resultado 

prático o Fiz Art proporcionou a exposição de atividades educativas relacionadas com 

diferentes tipos de artes.  

No que diz respeito às artes cênicas foram apresentadas três peças teatrais (“Passei 

Newton?”; “A grande família” e “O meteoro”). As duas primeiras peças abordaram os conceitos 

das três leis de Newton no cotidiano dos alunos e a terceira, por sua vez, tratava do movimento 

retilíneo uniforme e movimento retilíneo uniformemente variado, MRU e MRUV, 

respectivamente, contextualizando a vinda de um meteoro para Terra. 

No que concerne às atividades audiovisuais o evento Fiz Art contemplou a exibição do 

curta metragem “As aventuras de Nilton” e dos seguintes filmes de ficção cientifica: “X-Men: 

dias de um futuro esquecido”; “A teoria de tudo”; e “Interestelar”. Após a exibição de cada 

longa metragem foram realizadas discussões em forma de mesas redondas para debate acerca 

das temáticas e conceitos físicos dos filmes em questão. O curta metragem “As aventuras de 

Nilton”, por sua vez, foi proposto pelos alunos a fim de expor a importância das leis da dinâmica 

em acontecimentos do dia a dia, como por exemplo, a atuação do princípio da Inércia no 

deslocamento dos passageiros de um ônibus. 

O evento também abordou apresentações circenses através do “Le Cirque Physique”, no 

qual as “mágicas” aconteciam por meio de experimentos físicos. Entre os experimentos 

apresentados estão: “Luz que faz curva”; “Submarino na garrafa”; “Bicarbonato e vinagre” e 

“Queimar dinheiro”. Por meio da Figura 1 pode ser analisado o cartaz de divulgação do “Le 

Cirque Physique”. E através da Figura 2 pode ser observada a caracterização dos alunos para a 

apresentação circense.  
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Figura 96. Painel de 

divulgação do “Le Cirque 

Physique”. IFRN, 2016. 

 

 
Figura 97. Alunos caracterizados. IFRN, 

2016. 

 

A partir das experiências, os conteúdos de Física foram abordados de forma prática e 

dinâmica. O primeiro experimento, “Luz que faz curva”, refere-se ao princípio da fibra ótica 

aplicado na trajetória curva da água que sai de um orifício de uma garrafa PET. Nesse 

experimento, a luz de um laser sofre reflexões sucessivas à medida que se aproxima da 

superfície que separa a água do ar.  

Para a segunda experiência (“Submarino na garrafa”) o Princípio de Pascal e de 

Arquimedes foram utilizados como base teórica. A ideia é utilizar uma tampa de caneta com 

massa de modelar para representar o “submarino”. Foi observado durante o experimento que 

quando a garrafa é comprimida, consequentemente é fornecida uma quantidade de pressão 
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a todos os pontos da água no seu interior (Princípio de Pascal).  Quando a garrafa é 

descomprimida a pressão volta ao normal e a água sai da tampa, o volume de água dentro da 

tampa é alterado e consequentemente a força de empuxo também, fazendo com que ela suba 

novamente (Principio de Arquimedes).  

A mistura de bicarbonato de sódio (NaHCO3) e o ácido acético (CH3COOH) presente no 

vinagre foi utilizada para inflar balões na terceiro experimento do “Le Cirque”. A reação entre 

essas duas substâncias gera ácido carbônico (H2CO3) que se decompõe em dióxido de 

carbônico (CO2) rapidamente. 

A quarta experiência apresentada no “Le Cirque” foi a de “queimar dinheiro”, na qual 

foi usada uma mistura de álcool etílico e água. Uma cédula foi molhada por essa mistura e 

colocado na chama de um fósforo. Durante a combustão, a água absorve parte do calor 

liberado, sendo o calor restante insuficiente para que a cédula se queime. 

Além dos experimentos relatados até então, foram apresentadas experiências no 

laboratório de física do IFRN-SGA. Uma dessas experiências consiste na “Torre de Líquidos”, 

na qual é usado o conceito de densidade. Para essa experiência foram colocados, em ordem, 

os seguintes líquidos em uma proveta graduada de 100 ml: glucose de milho, detergente com 

corante verde, água com corante azul, óleo de soja e álcool etílico com corante vermelho. 

Após deixar a proveta em descanso, o óleo, mesmo que não tinha sido o último líquido a ser 

colocado na proveta, ficou em cima devido a sua densidade. Por meio da Figura 98 pode se 

observar que o último líquido da proveta é o óleo de soja. 

 

 
Figura 98. Torre de 

Líquidos. IFRN, 2016. 
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 O dom para o desenho e a habilidade de contar estórias também serviram como 

ferramenta educacional no Fiz Art. Três grupos com 6 alunos cada, ficaram responsáveis pela 

produção de histórias em quadrinhos (HQ) relacionadas à Física. O grupo composto pelos 

alunos do curso de Informática optou por usar ferramentas computacionais para a produção 

dos desenhos, os assuntos de Gravitação, Refração da Luz e Transmissão de calor estavam 

presentes nas HQs. Por meio da Erro! Fonte de referência não encontrada. pode ser 

observada a capa de uma das histórias produzidas pelos alunos, a qual contemplou a aplicação 

das Leis de Newton. 

 

 
Figura 99.  Capa da HQ produzida pelo 

grupo de alunos do curso técnico 

integrado em Edificações. IFRN, 2016. 

     

Além disso, foram compostas paródias de variadas músicas. A paródia da música “A 

banda” de Chico Buarque, denominada pelos alunos de “Equações de Calor”, foi tida como 

uma das preferidas do Festival de Paródias realizado no Fiz Art.  Segue abaixo a primeira parte 

da paródia em questão.  

Equações de Calor 

Estava à toa na vida 

O professor me chamou 

Me chamou para estudar 

As equações de calor 

E minha gente esquecida 

Lembre o que é calor 
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É a energia passar 

De um corpo pra outro 

E o bagunceiro que sentava lá atrás escutou 

Que pela brecha já não foi o frio que entrou 

Foi o calor que saiu pelas janelas 

Parou pra aprender, e parar com a colagem 

Todo corpo tem um calor especifico, ouviu? 

E pra a saber como que a temperatura subiu 

Capacidade e massa com calor (C=cm) 

Vou continuar a falar 

Das equações por favor 

 Utilizando da rima, harmonia e métrica os alunos uniram física térmica com melodia 

musical, resultando em uma atividade lúdica e educacional.  

Como forma de avaliar o Fiz Art foi elaborado e aplicado um questionário online, o qual 

por meios das respostas pode se obter um diagnóstico quantitativo. Foram entrevistadas 46 

participantes do evento, entre esses, 60,9% consideram muito importantes as atividades 

lúdicas no processo de ensino aprendizado de ciências, os outros 39,1% consideram as 

atividades importantes. Nenhum dos entrevistados analisou as atividades como algo 

desnecessário no processo de ensino.  

O Fiz Art se apresentou como um evento inédito para os entrevistados por dois fatores. 

O primeiro desses fatores diz a respeito à participação dos alunos em eventos similares, pois 

76,1% desses demonstraram ter a primeira participação em um evento lúdico e 

interdisciplinar, envolvendo a área de Física. O segundo fator refere-se ao fato de que 71,7% 

dos entrevistados nunca pensaram que a Física e Arte poderiam se relacionar facilmente, e 

muito menos que poderiam ser interligadas. 

No que concerne os conhecimentos físicos adquiridos e relembrados durante o evento, 

100% dos entrevistados afirmaram a contribuição intelectual do evento no que diz respeito 
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aos conceitos e aplicações da Física no cotidiano. Os temas mais elencados pelos alunos fazem 

parte das áreas de Mecânica (Leis de Newton, MRU, MRUV), Física Térmica (calorimetria, 

temperatura, termodinâmica) e Ótica (Refração da Luz, reflexão e ilusão de ótica).   

Quando indagados sobre a proposta de tornar o Fiz Art um evento anual no Campus 

do IFRN São Gonçalo do Amarante, 93,5% dos entrevistados apoiaram a ideia, demostrando a 

satisfação diante do evento. 

 

CONCLUSÕES 

A partir da análise do questionário conclui-se que o Fiz Art tornou se uma ferramenta 

motivacional eficiente no processo de ensino aprendizagem de Física, corroborando com as 

informações contidas na literatura, de modo a provar a importância de atividades lúdicas na 

formação do conhecimento dos discentes.   

Por meio da eficiência do evento, no que concernem as atividades lúdicas no processo 

de ensino, conclui-se que a metodologia educacional utilizada e as atividades desenvolvidas 

tornaram se aparatos didáticos para professores da área de ciência e, mais especificamente, 

de Física. Logo, o modelo do evento desenvolvido no IFRN Campus São Gonçalo do Amarante 

pode ser utilizado por outros docentes como ferramenta de ensino.  
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RESUMO: Ensinar Química exige esforço e uma busca constante por novos métodos de 

trabalho, tendo em vista a imagem que os alunos têm da disciplina e a falta de interesse nas 

aulas. Atualmente, diversas metodologias têm proporcionado uma melhoria na aprendizagem 

de Química no ensino médio. Aulas cooperativas e que relacionam os conteúdos com o 

cotidiano são bastante utilizadas para essa finalidade. Dentro dessa perspectiva o presente 

trabalho teve como objetivo realizar uma aula cooperativa intitulada “ligações cotidianas” para 

facilitar a aprendizagem do conteúdo de ligações químicas.  A atividade foi realizada na Escola 

Estadual Professor Antônio Dantas, no município de Apodi-RN. Obteve-se resultados 

positivos, a aula foi bem aceita e o conteúdo foi compreendido pelos estudantes.  

 

Palavras–chave: Ligações cotidianas, aula cooperativa, Química. 

 

COOPERATIVE LESSON USE ENTITLED "LIGAÇÕES COTIDIANAS" AS 

FACILITATOR TOOL IN CHEMICAL CONNECTIONS LEARNING: A PROPOSAL OF 

THE GRANTEES PIBID APODI -RN MUNICIPALITY 

 
ABSTRACT: Teaching Chemistry requires effort and a constant search for new ways of working, 

with a view to image that students have of discipline and lack of interest in class. Currently 

several methods has provided an improvement in Chemistry learning in high school. Classes 

cooperatives and link content with everyday life are widely used for this purpose. Within this 

perspective the present study aimed to carry out a cooperative lesson entitled "daily 

connections" to facilitate learning of the content of chemical bonds. The activity was held at 

the State School Professor Antonio Dantas, in the municipality of Apodi-RN. Obtained positive 

results the class was well received and the content has been understood by the students. 

KEYWORDS: daily connections, cooperative class, chemistry. 

 

 

INTRODUÇÃO  

 O ensino de Química vem sofrendo modificações ao longo do tempo, os processos 

metodológicos estão de acordo com as atualizações da sociedade. A memorização dos 
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conceitos e fórmulas químicas eram suficientes para o aluno do ensino médio há alguns anos.  

Na nova forma de ensino a escola, além da aprendizagem de conteúdo específicos, tem a 

responsabilidade de uma formação mais geral do estudante, estando inseridas assim as 

questões que se relacionam com a cidadania (TEODORO, 2011). 

 A partir das exigências atuais, o professor de Química é desafiado a propor 

metodologias que possam cumprir com essas demandas.  Uma das metodologias que podem 

favorecer este processo é quando os conteúdos são relacionados com o cotidiano. O modo de 

ensinar conceitos científicos fazendo ligação com a vivência dos alunos pode ser definido 

como contextualização, seja pensada como recurso pedagógico ou como princípio norteador 

do processo de ensino aprendizagem (SILVA, 2007). A eficácia desse método ocorre porque a 

Química está diretamente ligada à sociedade, ao meio ambiente, à tecnologia e aos processos 

que ocorrem diariamente envolvem a Química. 

 Muitos professores mesmo que concordando com esta forma de ensinar que vai de 

encontro com a formação cidadã dos indivíduos ainda não entendem o termo 

“contextualização” e não tem domínio de metodologias que possam ser desenvolvidas em 

suas aulas. Uma das possíveis causas deste fato é a formação inicial dos professores de 

Química.  

 Os profissionais que tiveram uma formação tradicionalista e não buscaram uma 

formação continuada acabam por não dominarem e conhecerem novos métodos de ensino. 

As licenciaturas precisam trabalhar os conteúdos específicos das disciplinas priorizando as 

análises críticas de forma que a construção de novos conhecimentos seja possível, associados 

com a realidade em que se vive (SILVEIRA; OLIVEIRA, 2009).  Um profissional que tem domínio 

de diferentes metodologias desenvolve um trabalho de qualidade e pode contribuir para 

facilitar o processo de ensino aprendizagem dos conteúdos químicos. 

 Devido a este desafio os docentes optam pela utilização de metodologias que lhe 

garante maior segurança no fazer pedagógico e que se mais se aproxima das condições de 

trabalho oferecidas (BONADIMAN; NONENMACHER, 2007). Como não foram capacitados para 

trabalhar com as novas metodologias os profissionais da educação tendem a permanecerem 

com os princípios e posturas docentes repassados na sua formação inicial.  
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 Apesar dos educadores brasileiros quererem manter uma aparência de modernidade, 

a essência tradicionalista de suas aulas permanece a mesma, priorizando as informações 

desvinculadas da realidade vivida pelos alunos e professores (RAMOS, 2011).  O Ensino de 

Química passa a representar para os estudantes algo cansativo e entediante sem nenhuma 

aplicação. 

 No entanto, muitas são as metodologias existentes atualmente que podem aumentar 

o interesse pela disciplina bastando que o professor busque informações e capacitação.  As 

aulas experimentais, a utilização da música e outras atividades desenvolvidas em grupo já são 

utilizadas por diversos professores e com resultados positivos.  Esses são exemplos de 

atividades cooperativas, desenvolvidas em grupo. De acordo com Teodoro (2011) 

Considerando que coopera significa “ trabalhar juntos para buscar objetivos 

comuns” nas atividades cooperativas os indivíduos buscam resultados que tragam 

benefícios para si mesmos e ao mesmo tempo para todos os outros integrantes do 

grupo (TEODORO, 2011, p.16). 

 A troca de informações desenvolvidas em atividades cooperativas proporciona ao 

discente aprender a se relacionar com as pessoas respeitando a individualidade e sendo capaz 

de aceitar a opinião dos demais. 

 A partir da necessidade de novas formas de ensinar Química que permitam a 

contextualização e desenvolvimento de competências exigidas pela sociedade, o presente 

trabalho teve como objetivo desenvolver uma aula cooperativa que contextualize os 

conteúdos químicos estudados com o cotidiano dos alunos.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 A pesquisa teve como foco principal a utilização de uma aula cooperativa que 

envolvesse o conteúdo estudado em sala (ligações químicas) com o cotidiano dos alunos. Para 

que isso fosse possível organizou-se a aula em três etapas. 

1° etapa: Uma semana antes da aula os alunos foram informados de como seria organizada a 

atividade. Foram divididos em três grupos, como a sala era composta por 30 (trinta) alunos, 

cada grupo ficou 10 (dez) componentes. Em seguida, sorteou-se três papéis com os nomes 

ligação covalente, iônica e metálica.   



 

2159 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos         Ciências Exatas e da Terra 

2° etapa: No dia da atividade (Figura 3) cada grupo elaborou uma explicação sobre o seu tema, 

no caso o tipo de ligação sorteada nos papéis e trouxeram um experimento que pudesse 

exemplificar a ligação que estavam trabalhando com materiais do cotidiano. 

3° etapa: O terceiro momento recebeu o nome de “ligações cotidianas”, onde foram elaboradas 

12 (doze) situações cotidianas em que as ligações químicas estavam presentes (organizadas em 

slides) e os grupos teriam que relacioná-las. Para isso, utilizaram plaquinhas (confeccionadas 

com isopor e cartolina). As plaquinhas (Figura1) deveriam ser levantadas ao mesmo tempo por 

todos os grupos. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Placas utilizadas na aula para cada 

 tipo de ligação química. IFRN, 2016. 

 

Figura 2. Slide com a 1ª situação apresentada 

na quando se estava trabalhando com as 

“ligações cotidianas”. IFRN, 2016. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Durante a realização das tarefas na aula pode-se observar interação entre todos, troca de 

informações e cooperação. Este aspecto é de grande importância para a formação do aluno no 

ensino médio. O aluno aprende a trabalhar em grupo e quando necessitar de fazer trabalhos em 

conjunto com outras pessoas na sociedade não terá tantas dificuldades.  

 Para verificar a aceitação da aula cooperativa foi aplicado um questionário composto 

por quatro itens (ANEXO 1). O primeiro item solicitava que o aluno atribuísse uma nota para 

a aula, o segundo, terceiro e quarto itens eram afirmações que os alunos através das suas 

percepções sobre a aula poderiam concordar, concordar parcialmente ou discordar da 

afirmação. Optou-se por afirmações e não por questionamentos tendo em vista que os alunos 

teriam mais opções de respostas e algumas perguntas, dependendo da forma de elaboração, 

podem induzir respostas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Anexo 1. Questionário de aceitação para a aula. IFRN, 2016. 

Figura 3. Aula cooperativa. IFRN, 2016.  
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Os resultados dos questionários foram calculados e organizados no gráfico 1 a seguir 

em forma de porcentagem. 
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Através dos resultados percebe-se que a aula foi bem aceita, o trabalho em equipe 

facilitou a aprendizagem do conteúdo de ligações químicas assim também como contribuiu para 

aumentar o interesse dos alunos pela aula. Os resultados reafirmam a ideia de que atividades 

realizadas em equipe podem facilitar o processo de ensino-aprendizagem e quando o professor 

relaciona os conteúdos químicos com o cotidiano dos alunos os alunos entendem com uma 

maior facilidade. 

Quando se refere ao exercício para verificação de aprendizagem todos os alunos 

acertaram as quatro questões. O que mostra que o conteúdo foi compreendido pelos alunos e a 

aula cooperativa foi eficaz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1. Respostas dos alunos ao questionário de aceitação da aula organizado em 

porcentagem. IFRN, 2016.  

Anexo 2. Exercício para verificação de aprendizagem. IFRN, 2016.  
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CONCLUSÕES 

 Após a realização da aula cooperativa e analise dos resultados percebe-se que a 

metodologia de ensino utilizada atingiu os objetivos, os alunos compreenderam o conteúdo 

trabalhado e tiveram interesse na realização das tarefas na aula dessa forma essa pratica de 

ensino em Química mostra-se eficaz. 
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RESUMO: Em função dos avanços tecnológicos, atualmente, a obtenção de conteúdo didático 

vem se tornando cada vez mais acessível. A internet passou a ser uma aliada a aqueles que 

não possuem tempo para dedicar-se aos estudos de forma presencial, e também a quem 

deseja aprimorar e agregar novos conhecimentos. Com isso, a necessidade de acrescentar 

mecanismos que facilitem essa aprendizagem, ocasionou o desenvolvimento de aplicações 

para dispositivos móveis. Os dispositivos móveis ganharam espaço no mercado tanto quanto 

os computadores. A demanda de smartphones e tablets é crescente e visível, gerando assim 

a disseminação da tecnologia e acessibilidade de aprendizagem por meio destes. O presente 

artigo tem por finalidade apresentar se há ou não diferenças na facilidade de aprender por 

meio de computadores e smartphones, além de mostrar que o dispositivo móvel pode ser 

utilizado como ferramenta de aprendizagem através de aplicativos educacionais, e apresentar 

as principais dificuldades de aprendizagem encontradas por aqueles que fazem uso dos 

aplicativos em seus dispositivos. 

Palavras–chave: aplicativos, dispositivos móveis, internet  

 

SMARTPHONES AND TABLETS FOR USE AS A LEARNING TOOL 
 

ABSTRACT: In the light of the technological advances, currently, the obtaining of didactic 

content is becoming more accessible. The internet has become an ally to those who do not 

have time to devote to studies-to-face, and also to those who want to enhance and add new 

knowledge. With this, the need to add mechanisms to facilitate this learning, caused the 

development of applications for mobile devices. The mobile devices have gained market space 

as far as the computers. The demand for smartphones and tablets is growing and visible, thus 

generating the spread of technology and accessibility of learning through these. 

The purpose of this Article is to show whether or not there are differences in ease of learning 

by means of computers and smartphones, as well as to show that the mobile device can be 

used as a tool for learning through educational applications, and present the main learning 

difficulties encountered by those who make use of applications on their devices. 

KEYWORDS: applications, internet, mobile devices  
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INTRODUÇÃO 

Não existe uniformidade de concepção a respeito de educação à distância, pois o 

conceito evoluiu ao longo do tempo, influenciado por vários fatores. Tampouco pode-se falar 

em um modelo único de EaD, pois há uma grande diversidade de propostas, que vão desde o 

ensino por correspondência até as mídias interativas, amplamente utilizadas em nosso 

cotidiano. (RODRIGUES, SCHMIDT, MARINHO, 2011) 

Atualmente tudo gira em torno da tecnologia, portanto o aprendizado não seria 

diferente. Considerando a diversidade do cenário educacional, para que a construção da 

aprendizagem ocorra efetivamente, dois elementos são importantes: aprendizagem 

significativa e autonomia do sujeito na construção do conhecimento (LEMOS,2004). As 

tecnologias associadas ao processo de ensino e aprendizagem do sujeito podem favorecer 

esses elementos, uma vez que as mesmas permeiam a sociedade atual. (ROSCHELLE,2002) 

(SACCOL, SCHELEMMER, BARBOSA, 2010) 

Com o avanço tecnológico dos últimos tempos e a disseminação da rede mundial de 

computadores (internet) permitiram que o processo de aprendizagem sofresse mudanças, 

saindo da sala de aula convencional, e se tornando cada vez mais comum à utilização das 

tecnologias da informação como uma ferramenta complementar de aprendizagem. 

(BELMONTE,2014) 

Segundo Lemos (2004), as tecnologias móveis sem fio estão transformando a relação 

entre as pessoas e os espaços urbanos em que elas vivem, criando novas formas de 

mobilidade. Com isso, a sociedade vai se tornando ubíqua, pois as tecnologias estão 

permitindo que esses espaços urbanos se transformem em ambientes de interconexão, 

proporcionando ao usuário a plena mobilidade, envolvendo objetos e pessoas. As novas 

tecnologias devem ser instrumentos e não o fim do processo educacional, e a tecnologia fácil 

de ser manipulada e compreendida (ROSCHELLE,2002). Esses aspectos fortalecem o uso das 

tecnologias móveis nos processos educativos. 

Com a demanda em alta no Brasil, os tablets vão ultrapassar os notebooks em número 

de unidades vendidas em 2014, segundo previsão da consultoria IDC (International Data 

Corporation). Em 2014, o mercado brasileiro alcançará 8,4 milhões de notebooks vendidos, 

enquanto os tablets passaram dos 10 milhões. Outro dado da mesma pesquisa mostra que 

em 2013, o quantitativo de smartphones no Brasil atingiu o volume recorde de 35,6 milhões 
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de unidades comercializadas, sendo vendidos 68 smartphones por minuto. Já em 2014, a 

previsão é de que o Brasil terá 41 milhões de usuários de smartphones; um crescimento 

previsto de 36% em relação a 2013, segundo uma pesquisa realiza pela ComScore Media 

MetrixMulti-Plataformas feita nos EUA em dezembro 2013. (IDC,2013) 

De acordo com esses dados, podemos perceber que no Brasil se destacam 

ultimamente dois dispositivos móveis: o smartphone, que são celulares com conectividade a 

internet e funcionalidades de um computador pessoal, notadamente com um sistema 

operacional capaz de suportar várias aplicações, e os tablets, que são dispositivos que 

permitem acesso a diferentes fontes de informações, dentre elas, navegação na internet, 

jogos e aplicativos, obtenção de imagens por meio de fotos, vídeo e áudio, possuindo leve e 

fácil manipulação. 

Com o avanço dessas tecnologias, temos uma crescente demanda de aplicativos 

(programas que tem por objetivo ajudar o seu usuário a desempenhar uma tarefa 

específica) tanto para smartphones quanto para tablets, que servem para auxiliar estudantes 

de todas as idades a aprimorar a maneira de aprender e se divertir com isso. Por isso, como 

forma de prover ensino a longa distância através da internet e dispositivos móveis, 

desenvolvedores de software para smartphones e tablets estão cada vez mais investindo em 

aplicativos voltados para o meio educacional. 

O perfil de quem usa esses aplicativos voltados para aprendizagem nos aparelhos 

móveis é bem diferente daquele que usa a internet no computador. Comumente, quem 

adquire o aplicativo tem pouco tempo em casa, por isso encontra na aplicação uma forma de 

aproveitar o período livre para repassar conteúdos ou aprender/reforçar seus conhecimentos. 

O mesmo ocorre com professores que utilizam aplicativos para aprofundar os seus saberes 

em determinada área, ou até mesmo para indicar programas a seus alunos, a fim de 

disponibilizar meios de aprendizagem de forma rápida e acessível. 

Com isso, o presente artigo tem como objetivos apresentar se há ou não diferenças na 

facilidade de aprender por meio de computadores e smartphones, além de mostrar que o 

dispositivo móvel pode ser utilizado como ferramenta de aprendizagem através de aplicativos 

educacionais, e apresentar as principais dificuldades de aprendizagem encontradas por aqueles 

que fazem uso dos aplicativos em seus dispositivos.  
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MATERIAL E MÉTODOS 

O tipo de pesquisa que foi utilizado no presente trabalho tem caráter exploratório, 

envolvendo pesquisa bibliográfica, questionário com perguntas subjetivas e de múltipla 

escolha, realizadas com alunos do IFCE (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia) 

- Campus Canindé, a fim de saber se os mesmos utilizam as tecnologias móveis como 

ferramentas de aprendizagem. As pesquisas exploratórias, segundo Gil (1999) proporcionam 

visão geral de um determinado fato, do tipo aproximativo. 

De acordo com LIMA (apud PAVEZI 2011, p 5). “o questionário corresponde a uma 

técnica de coleta de dados utilizada em pesquisas de campo de caráter quantitativo. É resultado 

da formulação e da aplicação de uma série ordenada de questões”. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A coleta de dados foi realizada durante o mês de setembro de 2016 com alunos do IFCE 

– campus Canindé. Durante a pesquisa, foi aplicado um questionário a 92 alunos, entre estes, 

a maioria, integrantes do sexo feminino (57%). A faixa etária dos entrevistados se mostra entre 

13 e 50 anos, apresentando assim um perfil de várias idades. Entre os entrevistados 81% 

possui algum tipo de dispositivo móvel sendo este smartphone e/ou tablet, apenas 56% 

continham algum aplicativo educacional.  

 

Figura 1. Características que levam o usuário de dispositivos móveis a utilizá-los como ferramenta de 

aprendizagem. IFCE, 2016. 

 

Quando questionados sobre quais características os leva ou levariam a utilizarem 

aplicativos educacionais nos smartphones e tablets como forma de aprendizagem (Figura 1), a 

maioria respondeu que a principal característica desses dispositivos é a praticidade, totalizando 

42%  dos  entrevistados, em segundo vem a disponibilidade com 15%, o conteúdo mais didático 

e a mobilidade aparecem logo em seguida com 12% e 11% respectivamente, logo vemos que 
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Interação com outros usuários 6%

Interface simples 6%

Complementar e reforçar conhecimentos 8%
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Conteúdo mais didático 12%

Disponibilidade 15%
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outra escolha por essa modalidade é apenas para complementar e reforçar os estudos sobre uma 

determinada área de atuação do usuário com 8%, interface simples e interação com outros 

usuários aparecem quase empatadas com 6%.  Usados para a comunicação e a troca de 

informações por pessoas de todas as idades, aparelhos como smartphones e tablets também 

podem ser ferramentas educativas, principais motivos que levam para essa tendência é a 

praticidade, mobilidade e disponibilidade encontrado por seus usuários, pois estes apontam que 

o uso dessas ferramentas além de serem práticas também contam com a disponibilidade e 

mobilidade de se aprender em qualquer local. Além disso, ganha destaque a interface cada vez 

mais simples e didática dos aplicativos e a sua interação com outros usuários que também 

possuem o aplicativo e encontram-se no seu círculo de amizade. 

 
Figura 2. Opinião dos usuários com relação à sua experiência com aplicativos educacionais. IFCE, 2016. 

 

Na Figura 2, o gráfico mostra algumas das opiniões dos usuários com relação a sua 

experiência com os aplicativos educacionais. Uma das principais críticas levantadas aponta que 

62% dos alunos afirmam que os aplicativos são bons, mas apresentam limitações como, a 

dependência de um bom hardware, interfaces complicadas, entre outros. A segunda opinião 

mais levantada, com 30%, é de que os aplicativos suprem as necessidades do usuário. 6% 

apontam outras opiniões sobre sua experiência com esses aplicativos e 2% informam que eles 

são fracos e não supriram suas necessidades. Percebemos então que 92% dos usuários que 

tiveram experiência com esses aplicativos os consideram bons e úteis as suas atividades de 

aprendizado, apesar de algumas limitações. 
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Figura 3. Principais dificuldades encontradas pelos usuários, quanto à questão de aplicativos educacionais. IFCE, 

2016. 

 

O presente estudo revelou que as principais características dos dispositivos móveis e 

seus aplicativos educacionais, mostram que os aplicativos atendem as necessidades dos 

usuários no que diz respeito a serem objetos de aprendizagem. A Figura 3, porém traz as 

principais dificuldades encontradas pelos usuários quanto à utilização dessas tecnologias, no 

que diz respeito à aprendizagem. Podemos ver que a necessidade de estar conectado à 

internet (30%) é o grande empecilho no uso dessas ferramentas. Outro ponto que podemos 

destacar é a distração com aplicativos de redes sociais e jogos com 23%. Em terceiro lugar 

estão as letras pequenas e problemas no hardware (17%) do dispositivo, que muitas vezes não 

suporta a instalação da aplicação que o usuário deseja. Em seguida, os usuários informaram 

que a falta de tempo (16%) influência na sua aprendizagem. E, por último, 14% destes afirmam 

que a desconcentração e falta de foco atrapalham na utilização. Apesar dos benéficos como 

praticidade, mobilidade e disponibilidade, características essas que proporcionam o aluno 

estudar em qualquer lugar e hora, estar conectado, é a principal dificuldade encontrada pelos 

alunos, seguido da distração com redes sociais e jogos. 

 

Figura 4. Comparativo entre o uso de smartphones e tablets como ferramenta de aprendizagem e o 

computador. IFCE, 2016. 
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Como podemos perceber no gráfico da Figura 4, 85% dos entrevistados afirmaram que 

existem diferenças quanto à utilização desses dispositivos móveis em relação ao computador. 

Motivos esses apontados em suas características, muitos usuários mencionaram que os 

aplicativos apresentam fácil utilização e interação, dessa forma se tornam mais práticos no 

dia-a-dia. Outras vantagens com relação ao computador é a questão da mobilidade e 

disponibilidade, as quais facilitam que o usuário utilize o aplicativo em qualquer período, 

desde que conectado à rede mundial de computadores. Com isso, o processo de 

aprendizagem, torna-se mais simples, prático e dinâmico. 

 

CONCLUSÕES 

Em uma sociedade que valoriza cada vez mais o conhecimento, os usuários de 

dispositivos móveis: smartphone e/ou tablet, estão buscando aplicativos para fins de 

aprendizagem, seja em função de adquirir novos conhecimentos, ou mesmo para complementar 

conteúdo. Isso é reforçado pelo avanço das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) 

e sua expansão, assim também como a disseminação da internet, facilita a busca por recursos 

como aplicativos que servem tanto para complementar os conhecimentos obtidos em sala, 

quanto para obter novos saberes em quaisquer áreas. 

É comum também que o público por maioria jovem ainda não tenha conhecimento dos 

aplicativos educacionais disponibilizados nas lojas virtuais, e que muitos deixem de fazer uso 

por preferirem conectar-se à rede de relacionamentos. Por sua vez, percebe-se que os usuários 

estão aderindo aos poucos essa tendência, que ainda é considerada como emergente no mercado 

atual. 

Com os dados coletados neste trabalho, conclui-se que a praticidade, disponibilidade e 

mobilidade vêm se tornando uma das escolhas de obtenção destas tecnologias como ferramenta 

de ensino aprendizagem, pois a manipulação do aplicativo em qualquer lugar e a qualquer hora 

faz com que o próprio aluno monte o seu cronograma de estudo de acordo com o tempo livre, 

sem atrapalhar o período destinado a outras finalidades. Essas vantagens também se alinham 

com a fácil interação do usuário com o próprio aplicativo ou com outros usuários e com 

conteúdos mais didáticos e dinâmicos. Todas essas vantagens fazem com que os usuários dessas 

tecnologias tenham uma avaliação positiva com os resultados esperados em suas aprendizagens.  

A disseminação dessas tecnologias desempenhou um papel importante na sua avaliação 

positiva. E quando comparada ao computador como ferramenta de aprendizado, esses 

dispositivos móveis saem na frente, pois a facilidade de uso, e mobilidade dos dispositivos 
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agregados à interação e dinamismo dos aplicativos contam com excelente peso no momento de 

aderir a essa metodologia ensino virtual. 
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RESUMO: Este trabalho apresenta a implementação de uma ferramenta desenvolvida 

utilizando conceitos da disciplina de matemática juntamente com a disciplina de Programação 

Orientada a Objetos, esta, específica do curso de informática. Por meio da utilização da 

linguagem Java e do Netbeans IDE como ambiente de desenvolvimento para a ferramenta, 

foram realizados estudos de ambas as áreas. Das diversas formas que se tem para encontrar o 

determinante de uma matriz, foi utilizado nesse trabalho as técnicas conhecidas como “Regra 

de Sarrus” e a “Regra de Cramer”. Utilizações desta aplicação mostram a eficiência em 

encontrar o determinante de uma matriz quadrada de ordem até 4x4. Isso permitirá que o 

professor utilize a ferramenta como uma das formas de auxilio em suas aulas, visando o 

melhoramento do desempenho dos alunos e uma forma de implementar o uso da tecnologia em 

salas de aula. 

Palavras–chave: ferramenta, matemática, matriz, programação orientada a objetos 

 

USE OF AN APPLICATION FOR THE TEACHING OF DETERMINANT: AN 

APPROACH FOR STUDENTS OF 2nd HIGH SCHOOL YEAR 
 

ABSTRACT:  This paper presents the implementation of a tool developed using the concepts 

of two disciplines, mathematics and Object Oriented Programming, the last one, specific to 

computer course. Through use of Java and Netbeans IDE languages as environment of 

development for the tool, were performed studies on both areas. There are different ways to 

find the determinant of a matrix, in this study we used techniques known as "Sarrus’ rule" and 

"Cramer's rule". Use of this application shows the efficiency in finding the determinant of 

square matrix of order up to 4x4. This will allow teachers to use this tool as a way to improve 

their classes, aiming improve at students’ performance and a way to implement the use of 

technology in classrooms. 

KEYWORDS: tool, mathematics, matrix, object- oriented programming 

 

INTRODUÇÃO 

A matemática no século XXI ainda é vista por muitos como algo que não tem tanta 

importância para a vida e para o futuro. Porém, o que muitos não sabem é que, desde a era 

primitiva, no Egito, ela começou a ser utilizada para entender as fases para o plantio e para a 
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colheita. Mas, os gregos foram os maiores influenciadores para o desenvolvimento da 

matemática no universo (CORTÊS, 2016). 

Nas escolas, é comum ouvir perguntas como: “Qual a necessidade de estudar isso?”, “Não 

vou utilizar esse conteúdo em nada!”. Contudo, a matemática está inserida em nosso dia a dia 

de forma tão habitual que não percebemos a forma que utilizamos. Por exemplo, é impossível 

ficarmos muito tempo sem entrar em contato com números e com atividades que os envolvam. 

E uma das formas que professores podem usar para motivar esses alunos a estudar matemática 

é, adotar novos métodos de ensino com a ajuda de tecnologias que estimulem e despertem o 

interesse pela disciplina. 

O uso de determinantes como um número associado a uma matriz quadrada é de extrema 

utilização no dia a dia, como por exemplo, saber se um sistema linear admite ou não uma 

solução, na área da economia, utiliza-se para auxiliar a interpretação de gráficos originados de 

tabelas (matrizes), já na informática, temos exemplos de matrizes em programas que auxiliam 

em cálculos matemáticos. Com isso, podemos perceber que uma ferramenta para auxiliar 

estudantes do 2º ano do ensino médio a calcular determinantes seria de suma relevância para 

professores e alunos.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Este trabalho tem como base a presença da matemática para a educação profissional. 

Dessa forma, o ambiente de pesquisa definido foi o Instituto federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Piauí – IFPI – Campus Corrente. Dentre os cursos ofertados no campus, o curso 

de informática na modalidade subsequente e integrado, foi escolhido em virtude de algumas 

variáveis que o diferenciam dos demais, tais como: histórico e estrutura consolidada; ter sido 

ofertado desde a fundação do campus; dispor de laboratórios técnicos e corpo docente 

específico. Além disso, outro ponto importante para tal direcionamento é a hipótese da relação 

direta e interdisciplinar do referido curso com a matemática, principalmente em termos de 

estrutura e funcionamento. 

Inicialmente, a proposta deste trabalho foi solicitada pelo professor de matemática do 2º 

ano do curso técnico integrado em informática, logo a intervenção dos professores do curso 

para auxílio no desenvolvimento, visto que a disciplina está diretamente relacionada às 

disciplinas do curso. Com isso, foi feita uma proposta aos alunos para que desenvolvessem uma 

aplicação para auxiliá-los ao ensino do cálculo do determinante, tanto para os alunos da turma 

atual, como para os alunos futuros. 
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Diante do problema proposto pelo professor de matemática para construção da aplicação, 

tivemos que compreender como o cálculo do determinante se comporta.  Determinante é um 

tipo de matriz onde a quantidade de linhas é igual à quantidade de colunas, sendo considerada 

assim uma matriz quadrada nxn. Para entendermos o cálculo da determinante atribuímos a um 

valor dentro da matriz o nome de elemento, representado pela letra a, e sua posição fica situada 

ao lado direito da representação do elemento, dessa forma: aij. Onde a letra i representa a linha 

e a letra j representa a coluna.  Atribuímos o nome de determinante à um número ao qual toda 

matriz quadrada está associada, este número pode ser encontrado através de vários métodos, 

entre os mais conhecidos e ensinados no ensino médio pelos professores são: o teorema de 

Laplace, a regra de Cramer, o método de Sarrus, a regra de Chió, entre outros. 

O cálculo do determinante de uma matriz de ordem 1x1(1 elemento) é o próprio a11. Já o 

cálculo do determinante de uma matriz de ordem 2x2(4 elementos) é obtido da seguinte forma: 

((a11*a22) – (a12*a21)), ou seja, a subtração do produto dos elementos da diagonal principal pelo 

produto dos elementos da diagonal secundária. 

Utilizamos a regra de Sarrus para encontrar o determinante de uma matriz de ordem 4x4(9 

elementos) que consiste primeiramente em repetir as duas primeiras colunas ao lado da terceira. 

Feito isso, encontramos a soma do produto dos elementos da diagonal principal assim como o 

produto dos elementos das diagonais paralelas a ela. Depois, encontramos a soma (invertendo 

o sinal, multiplicando por -1) do produto dos elementos da diagonal secundária assim como o 

produto dos elementos das diagonais paralelas a ela. No final, subtraímos a soma dos produtos 

das diagonais principais pela soma dos produtos das diagonais secundárias (MACHADO, 

2011). 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Demonstração do cálculo da determinante para uma matriz 3x3. IFPI, 2016. 

 

 Já para o cálculo do determinante de uma matriz de ordem 4x4(16 elementos) devemos 

empregar o teorema de Laplace para chegarmos a determinantes de ordem 3 e depois aplicar a 

regra de Sarrus. O teorema de Laplace consiste em calcular o determinante de matriz quadrada 

>=2 utilizando o cofator, que tem a seguinte formula: Aij= (-1) (i+j) * Dij, onde Dij é o 
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determinante a matriz 3x3 que restou após escolher duas filas. Primeiramente, devemos 

escolher duas filas (linha ou coluna) na matriz; depois, multiplica-se cada elemento da fila pelo 

seu cofator. O determinante da matriz será a soma dos produtos dos elementos da fila pelos seus 

respectivos cofatores. 

 Para o desenvolvimento da aplicação foram utilizados os conceitos iniciais estudados 

na disciplina de Programação Orientada a Objetos. A plataforma utilizada para o 

desenvolvimento dessa aplicação foi o Netbeans IDE78 na versão 8.1 (Figura 2) que é um 

ambiente de desenvolvimento integrado gratuito e de código aberto, que permite o 

desenvolvimento de aplicações desktop Java, móveis e Web e aplicações HTML, JavaScript e 

CSS. Possui também ferramentas para desenvolvedores PHP, C e C++. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 2. Plataforma utilizada para o desenvolvimento da aplicação. 

  

 Foi utilizada como base para o desenvolvimento da aplicação a linguagem Java79, esta 

é orientada a objetos, e que inicialmente foi elaborada para ser linguagem base de projetos de 

softwares para produtos eletrônicos e que foi desenvolvida pela Sun Microsystems, que hoje é 

a Oracle Corporation. A base da programação em Java são as classes e objetos, que se assimilam 

com o mundo real, facilitando assim a programação. O Java é bastante flexível por conta da 

possibilidade de expansão através das bibliotecas ou APIs, além das extensões do Java 

(DEITEL, 2010). 

                                                           
78 Site para download da plataforma de desenvolvimente utilizada no projeto https://netbeans.org/ 

79 Site para download do JAVA http://www.oracle.com/technetwork/pt/java/javase/downloads/jdk8-

downloads-2133151.html 



 

2176 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos         Ciências Exatas e da Terra 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A partir das necessidades apresentadas e da análise de requisitos minuciosa elaborada, foi 

desenvolvido a ferramenta para auxiliar nas atividades de ensino da matemática, especialmente 

no cálculo do determinante, como demonstrado na figura abaixo. 

 

 

Figura 3. Tela inicial da ferramenta. IFPI, 2016. 

 

Na tela principal, o usuário (aluno ou professor) poderá escolher a ordem da matriz 

quadrada a ser utilizada para o cálculo do determinante, conforme mostra a Figura 3. Após a 

escolha da ordem, o usuário será direcionado para uma nova interface, como mostrado a Figura 

4. 



 

2177 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos         Ciências Exatas e da Terra 

 

 Figura 4. Tela para inserção dos elementos de uma matriz 3x3. IFPI, 2016. 

 

Nesta interface o usuário terá a opção de selecionar os parâmetros que serão utilizados 

para o cálculo da determinante. Ao clicar no botão de “Calcular Determinante”, conforme 

mostra a Figura 4, será apresentado pelo sistema o determinante da matriz que foi inserida. O 

resultado será mostrado abaixo, em um campo de texto. 

 Para que fosse calculado o determinante, foi criado um algoritmo de fácil interpretação 

e entendimento, linearizando as regras e formulas possíveis para obter o resultado do 

determinante de uma matriz 3x3. 

Caso usuário opte por realizar um novo cálculo de determinante de uma nova matriz, o 

sistema oferece uma maneira simples e rápida de realizar esta operação. Ao clicar no botão 

“Limpar”, todas as informações inseridas anteriormente serão automaticamente eliminadas pelo 

programa. 

 

CONCLUSÕES 

Durante o desenvolvimento da ferramenta, foram realizados estudos sobre os conceitos 

da matemática envolvendo matrizes e como calcular determinante de matrizes quadradas. 

Foram realizados também estudos que envolvem a disciplina de Programação Orientada a 

Objetos, que também está presente na grade curricular do 2º ano técnico integrado em 

informática, conciliando assim essas duas disciplinas que, de certa forma estão interligadas.  
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Partindo da análise do professor de matemática, a ferramenta alcançou suas expectativas 

e seria usada como forma de auxiliar tantos seus alunos atuais como seus futuros alunos que 

virão a estudar esse conteúdo.  

A partir da utilização desta ferramenta, o desempenho dos alunos foi melhorado em 

virtude de que serviu como um auxílio de aprendizado, ou seja, foi uma forma de tornar as aulas 

mais motivadoras, dinâmicas e interessantes, servindo de suporte para o professor. É 

interessante notar também que mesmo com a utilização do recurso tecnológico, a importância 

do aprendizado em sala de aula não é menosprezada, pois para que o aluno possa desenvolver 

as habilidades na utilização da aplicação, ele precisa utilizar os conhecimentos adquiridos para 

superar seus desafios, dessa forma, o software se apresenta como um auxílio na aprendizagem. 
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RESUMO: Cada vez mais é crescente a preocupação com práticas sustentáveis e menos 

agressivas ao meio ambiente. Dentro desta perspectiva, o projeto “Extração de óleos 

essenciais e produção de sabões aromatizados a partir do resíduo de óleo de cozinha utilizado 

em frituras” buscou uma alternativa mais adequada para o descarte do óleo de cozinha usado 

em frituras no refeitório do IF Baiano Campus Valença, através da produção de sabão 

utilizando esse óleo residual. Atrelado a isso, extraiu-se o óleo essencial de cravo-da-índia 

(Syzygium aromaticum). A técnica utilizada na extração dos óleos essenciais foi a destilação 

por arraste a vapor. E por fim, utilizou-se esses óleos essenciais como aromatizantes do sabão 

produzido a partir do óleo doméstico (óleo de cozinha usado). Os produtos gerados, 

apresentaram resultados satisfatórios e os mesmos foram utilizados na limpeza da Instituição, 

gerando um meio econômico na aquisição de materiais de limpeza e destino adequado para 

o óleo de cozinha usado. 

Palavras–chave: hidrodestilação, saponificação, Syzygium aromaticum 

 

USE OF CLOVE'S ESSENTIAL OIL AS AROMA IN SOAPS MADE FROM COOKING 

OIL USED IN FRYING 
 

ABSTRACT: Increasingly growing is a concern with sustainable practices and less harmful to the 

environment. From this perspective, the project "Essential oils extraction and production of flavored 

soaps from cooking oil residue used in fried foods" sought a more appropriate alternative for the 

disposal of used cooking oil in fried foods in the refectory of the IF Baiano Campus Valença through 

the soap production using this residual oil. Coupled to this, extracted essential oil of Indian clove 

(Syzygium aromaticum). The technique used in the extraction of essential oils was the steam 

distillation. Finally, these essential oils were used as flavorants soap produced from domestic oil 

(cooking oil). The products generated, showed satisfactory results and they were used to clean the 

institution, creating an economic means in the acquisition of cleaning materials and suitable 

destination for used cooking oil. 

KEYWORDS: hydrodistillation, saponification, Syzygium aromaticum 
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INTRODUÇÃO 

Uma forma de tentar eternizar alguns aromas é através dos perfumes. Os perfumes são soluções 

que contêm substâncias aromáticas com um cheiro agradável e penetrante. O principal constituinte 

de um perfume é a essência (óleo essencial). Este pode ser de origem natural ou sintética. Os de origem 

natural são geralmente extraídas de folhas, flores, raízes de plantas ou animais. Enquanto que os 

sintéticos tentam reproduzir, no laboratório, os aromas naturais. 

 Algumas formas de extrair uma essência natural é realizando prensagem, maceração, extração 

com solventes voláteis ou através de destilação por arraste a vapor. Este último método se mostra 

como o mais eficiente e de menor custo, sendo ainda o mais adequado para a extração de 

determinadas substâncias de uma planta (GUIMARÃES et al., 2000). 

 Os óleos essenciais possuem grande aplicação na perfumaria, cosmética, alimentos e como 

coadjuvantes em medicamentos. São empregados principalmente como aromas, fragrâncias, fixadores 

de fragrâncias, em composições farmacêuticas e orais e comercializados na sua forma bruta ou 

beneficiada, fornecendo substâncias como o limoneno, citral, citronelal, eugenol, mentol, 

cinamaldeído e safrol. (CRAVEIRO e QUEIROZ, 1993). 

 O eugenol também pode ser obtido como componente majoritário do óleo essencial do cravo-

da-índia (Syzygium aromaticum), um dos principais óleos de maior importância no mundo, conforme 

relatado por Bizzo e colaboradores (2009). 

 No Brasil, praticamente apenas a Bahia produz o cravo-da-índia de forma comercial no 

Território do Baixo Sul, representada pelos municípios de Valença, Ituberá, Taperoá, Camamu e Nilo 

Peçanha, sendo estes os principais produtores e, mais ao Sudeste, o município de Una. O seu produto 

de valor comercial é a flor desidratada de largo uso na culinária brasileira, na medicina e na perfumaria 

(FRAIFE-FILHO et al., 2015). 

 Segundo Oliveira e colaboradores (2009), o cravo-da-índia é usado como aromatizante de 

molhos ou para confecção de cigarros perfumados (“Kretek®” ou “Gudan®”) muito difundidos na 

Indonésia e Brasil. Pesquisas mostram que o óleo essencial dessa espécie vegetal pode, também, ser 

usado como agente fungicida no combate de doenças no cultivo da banana e como alternativa em seu 

tratamento pós-colheita (RANASINGHE et al., 2002). 

 Oliveira e colaboradores (2009) relatam ainda que o óleo essencial da espécie S. aromaticum, 

pode conter até 90% de eugenol. Este exibe comprovadas atividades antibacteriana, antimicótica 

antimicrobiana, antiinflamatória, anestésica, anti-séptica, antioxidante, alelopática e como repelente 

(AFFONSO et al., 2012). 

 Assim, dentro dessa filosofia de estudo, neste trabalho foi obtido o óleo essencial das três 

espécies vegetais supracitadas – plantas amplamente encontradas nos municípios do Território do 

Baixo Sul da Baiano, região na qual está inserida o IF Baiano Campus Valença – e utilizá-los como 
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aromatizantes em sabonetes produzidos a partir de base comercial para sabonetes e, principalmente, 

do sabão gerado a partir do resíduo do óleo de cozinha usado do restaurante do Campus. 

 Esta última ação teve por finalidade encontrar uma alternativa para minimizar o efeito de um 

dos principais contribuidores para o agravamento de problemas ambientais: o descarte inadequado 

de óleo de cozinha utilizado em frituras na maioria das residências, bem como em lanchonetes e 

restaurantes, em especial, o do refeitório do Campus Valença. 

 O descarte do óleo residual usado em cozinha, geralmente é feito diretamente na rede de 

esgoto, o que pode causar o entupimento das mesmas, o mau funcionamento das estações de 

tratamento e, em contato com lençóis subterrâneos compromete a qualidade da água que 

consumimos e provoca a impermeabilização do solo. 

 Portanto, nesse trabalho, além da extração de óleos essenciais, realizou-se a produção de 

sabão através da reação de saponificação, como uma alternativa para o reaproveitamento de óleos 

comestíveis residuais, visando a diminuição do impacto ambiental causado pelo descarte indevido 

desses resíduos. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Extração dos óleos essenciais 

 O material vegetal (cerca de 70 g) foi submetido ao processo de hidrodestilação usando 

um adaptador Clevenger, sendo necessárias 2 a 3 h para extração do óleo essencial de cravo-

da-índia (Syzygium aromaticum). Recolheu-se o hidrolato (mistura de óleo essencial e água) e 

fez-se a extração do óleo essencial empregando-se clorofórmio. O solvente orgânico foi 

separado do óleo essencial empregando-se um rota evaporador sob pressão reduzida. 

 

Coleta e purificação do óleo de cozinha residual 

 O óleo de cozinha residual usado nesse trabalho foi coletado no refeitório do Instituto 

Federal Baiano – Campus Valença. Primeiro foi realizado uma filtração simples, utilizando um 

coador de pano. Após filtração, transferiu-se para um balde plástico 3 litros de óleo e 1 litro 

de água quente (80 °C) e 30 mL de solução de hipoclorito de sódio (NaClO) a 2% (v/v ). A 

mistura foi agitada e deixada em repouso. Por fim, separou-se a fase oleosa da fase aquosa, 

utilizando-se um sistema que foi adaptado para esse procedimento, no qual implantou-se uma 

torneira na parte inferior do balde (fig. 1). 
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Figura 100 – Sistema usado para tratar o óleo de cozinha usado. 

Produção dos sabões 

 As metodologias adotadas nesse trabalho para produção de sabão a partir do óleo de 

cozinha residual foi dividida em duas vertentes: produção do sabão sólido e produção do 

sabão líquido. Para a produção do sabão em barra seguiu-se as metodologia descritas por 

descrita por Silva e colaboradores (2012), selecionando-se dois método descritas a seguir, com 

base na textura e aparência dos produtos. 

 Metodologia 1 – em balde plástico, foram adicionados, para cada 1 litro de óleo, 400 

mL de solução aquosa de hidróxido de sódio (NaOH) 50% (m/v) a 80 ºC. Com auxílio de uma 

colher plástica tamanho grande, a mistura foi agitada durante 20 minutos e, após esse 

período, foi acrescentado 40 mL de amaciante de roupas. Homogeneizou-se a mistura 

novamente por mais 5 minutos e ao final desse período foi adicionada a essência (óleo 

essencial de cravo-da-índia) e 60 mL de corante o óleo essencial. A mistura foi então 

transferida para formas plásticas, como pode ser visto na figura 2, e desenformada e cortada 

em cubos após 24 horas. Manteve-se à temperatura ambiente por cerca de 10 dias. 

 

 

Figura 101 – Sabão semi-pronto sendo colocado na bandeja. 
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 Metodologia 2 – em recipiente plástico, foram adicionados, para cada 1 litro de óleo, 500 mL 

de solução aquosa de hidróxido de sódio 50% (m/v) a 60 ºC e 12,5 g de sabão em pó. Com auxílio de 

uma colher plástica tamanho grande, a mistura foi homogeneizada durante 20 minutos. Ao 

final desse período foi adicionada a essência (óleo essencial de cravo-da-índia, canela ou 

citronela) e 60 mL de corante o óleo essencial. A mistura foi então transferida para formas 

plásticas e desenformada após 24 horas. Manteve-se à temperatura ambiente por cerca de 

10 dias. 

 Produção de sabão líquido – em recipiente plástico, colocou-se 1 litro de óleo residual 

utilizado em frituras na temperatura de 80°C e 800 mL de etanol. Em seguida adicionou-se 

solução aquosa de hidróxido de sódio, preparada pela adição de 12,5 g de sabão em pó com 

200 g de hidróxido de sódio e 300 mL de água. Com auxílio de uma colher plástica tamanho 

grande, agitou-se a mistura durante 20 minutos. Após esse período, diluiu-se o sistema em 5L 

de água. Em seguida adicionou-se 400 mL de lauril éter sulfonato de sódio e óleo essencial de 

cravo-da-índia (1%). Deixou-se a mistura em repouso por 24 horas. 

Determinação do pH dos Sabões 

 Após a reação de saponificação e ao final dos 10 dias de cura, os sabões fora 

submetidos a testes de pH utilizando um pHmetro. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 A destilação por arraste a vapor mostrou-se um método de extração eficiente para 

obtenção do óleo essencial de cravo-da-índia. O tempo de extração foi menor do que aquele 

registrado por Oliveira e colaboradores (2008) – 4h. Mesmo assim, conseguiu-se um bom 

rendimento de óleo essencial. Como o objetivo desse trabalho era apenas extrair o óleo 

essencial, não se preocupou em determinar-se o rendimento de óleo essencial nessa espécie. 

A literatura cita que o teor de óleo pode chegar a 17% no botão e 4,5 – 6 % no talo de cravo-

da-índia (CRAVEIRO e QUEIROZ, 1992). 

 O óleo essencial obtido, apresentou odor característico ao do principal constituinte do 

óleo essencial dessa espécie vegetal – o eugenol – valioso tanto in natura quanto como fonte 

de intermediários químicos (CUNHA, et al, 2012). Além de ser o componente mais abundante 

no óleo essencial de S. aromaticum, segundo muitos autores, o eugenol também é o 

responsável por grande parte dos efeitos farmacológicos atribuídos à planta, destacando-se 
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atividades biológica como: antiviral, antioxidante, anestésico e anti-inflamatório, 

antimicrobiano, inseticida, anestésico etc (AFONSO et al., 2012). 

 Uma vez feita a extração do óleo essencial, as etapas seguintes concentraram-se na 

produção de sabão via reação de saponificação. O passo inicial foi o tratamento do óleo de 

cozinha usado que consistiu na retirada de impurezas contidas no óleo, oriundas durante o 

processo de frituras, como pequenas partículas sólidas que podem ser provenientes de 

carnes, peixes, frangos etc., que causam mal odor, prejudicando a qualidade do produto. 

Assim, torna-se imprescindível remover estas partículas em suspensão através de um 

tratamento apropriado, bem como as impurezas solúveis. 

 O primeiro tratamento consistiu na remoção das partículas sólidas presentes no óleo. A 

segunda etapa teve como objetivo a eliminação de resíduos sólidos (que não ficaram retidos na 

filtração), fuligens e cinzas em suspensão (resultado de um aquecimento  exagerado) e também 

eliminar alguns dos cheiros característicos dos óleos usados, nomeadamente o cheiro a peixe, 

ou seja impurezas solúveis em água. Para tal, utilizou-se a lavagem com água quente contendo 

hipoclorito de sódio para eliminar os resíduos sólidos e impurezas solúveis em água. A figura 

3 resume as etapas empregadas no tratamento do óleo de cozinha usado. 

 

Figura 3 – Processo de tratamento do óleo de cozinha usado. 

 De posse do óleo tratado deu-se inicio ao processo de obtenção do sabão. Conforme 

relatam Schimanko e Baptista (2009), sabão é um produto obtido da reação de soda com 

ácidos graxos, de origem animal ou vegetal, (saponificação) e que também tem propriedade 

de efetuar uma ação pontual durante a limpeza, isto é, romper a tensão superficial da água 

permitindo interagir com o material a ser limpo. Assim, trata-se de uma reação de 

neutralização entre um ácido monocarboxílico alifático de cadeia longa (ácido graxo) e uma 

base forte, conforme figura 4, que pode ser KOH (hidróxido de potássio) ou NaOH (hidróxido 

de sódio), sendo esta última a base mais utilizada, conhecida popularmente como soda 

cáustica. 
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R = cadeia carbônica
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Figura 4 – Esquema representativo da reação de saponificação. 

 Os sabões obtidos nesse trabalho (fig. 5) mostraram-se bastante eficiente no quesito 

limpeza, capacidade de produzir espumas, aroma e textura. Os valores de pH encontrados 

estavam na faixa entre 9 e 10, valores aceitos para esse tipo de produto. pH acima desse valor, 

o sabão pode causar danos à pele do ser humano, tecidos de roupas etc, e indica que o sabão 

não está apto a ser utilizado em tarefas normais, como: lavar roupas, louças, mãos etc., e sim 

para tarefas a quais exigem menos delicadeza por parte do sabão, isto é, mais agressivo, como: 

lavar chão de concreto, escadas, calçadas, etc (OLIVEIRA, 2011). 

 

Figura 5 – Sabão obtido pela metodologia 1. 

 O sabão líquido também apresentou leve aroma de cravo, grande capacidade de 

limpeza, principalmente em limpezas “pesadas”, onde necessitava de um sabão mais 

“poderoso” para retirar sujeiras mais difíceis de retirar. No quesito espuma, pode-se atribuir 

uma boa qualificação, pois o sabão produziu bastante espuma e foi empregado na limpeza de 

áreas da Instituição onde necessitou-se de lavagens mais “pesadas” como banheiros, pisos 

bastante sujos etc. 

  

CONCLUSÕES 

 Em seu término, os objetivos traçados para a realização deste projeto foram 

alcançados. Foi reaproveitada uma grande quantidade de óleo de cozinha usado, na produção 

de sabões. Após alguns experimentos realizados, atingiu-se à proporções mais adequadas 
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para a produção do mesmo, como: aroma, espuma e capacidade de limpeza.  A especiaria 

cravo-da-índia mostrou-se uma ótima fonte para obtenção de óleo essencial e um ótimo 

aromatizador para os sabões produzidos ao decorrer do projeto. 

 O reaproveitamento do óleo de cozinha usado proporcionou uma redução nos 

impactos ambientais citados anteriormente e agregou valor à um produto que seria 

descartado de forma inadequada, tornando esta prática, uma forma de promover a 

sustentabilidade, o que possibilita a manutenção dos recursos naturais existentes. 

 Além disso, o projeto permitiu que alunos do Ensino Básico se familiarizassem com 

técnicas de laboratório e aprofundassem os conhecimentos na área de química orgânica e 

analítica, contribuindo assim para a popularização da química enquanto ciência. 
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UTILIZANDO UMA FERRAMENTA BPMS PARA AGREGAR VALOR A 

PROCESSOS DE NEGÓCIO: INTEGRANDO CONCEITOS DE BPM E 

SOA 
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mail: paula.patricia@guanambi.ifbaiano.edu.brRESUMO: Este trabalho propõe a utilização de 

metodologias que podem auxiliar organizações que desejam conhecer de forma mais 

detalhada seus processos de negócio e consequentemente melhorá-los, através da utilização 

de BPM e SOA e para demostrar o poder desses conceitos foi automatizado um processo de 

negócio de uma instituição de Ensino utilizando um BPMS open source. 

Palavras–chave: arquitetura, desenvolvimento, modelagem, sistemas, tecnologias 

 

USING A BPMS TOOL FOR ADDING VALUE THE BUSINESS PROCESSES: 

INTEGRATING CONCEPTS BPM AND SOA 
 

ABSTRACT: This paper proposes the use of methodologies that can help organizations who 

want to know in more detail about its business processes and consequently improve them by 

using BPM and SOA and to demonstrate the power of these concepts was automated a 

business process in a education institution using a BPMS open source. 

KEYWORDS: architecture, development, modeling, systems, Technologies 

 

INTRODUÇÃO 

No cenário atual, as empresas se defrontam com um mercado repleto de mudanças e 

novos desafios para o negócio. Por esses motivos, a Tecnologia da Informação (TI) se tornou 

uma importante aliada das organizações para atender as suas necessidades, tornando os seus 

processos de negócio mais eficientes. 

As mudanças nas organizações e no mercado acontecem com muita rapidez e a TI deve 

responder a esses desafios com a mesma velocidade, assim ficando evidente a importância 

do alinhamento da área de negócio com a TI. Para garantir isso, podem ser tomadas ações 

como, por exemplo: adoção de metodologias de desenvolvimento de software orientadas a 

processos e serviços, revisando o relacionamento da TI com as áreas de negócio.  

Assim, este trabalho tem como objetivo mostrar que um projeto BPM (Business Process 

Management) e SOA (Service Oriented Arquiteture) pode ser implementado, não apenas em 

grandes empresas, mas também em pequenas e médias, que possuem processos mais 

simplificados. Este projeto foi implementado, com o suporte de uma ferramenta BPMS open 

source. 



 

2189 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos         Ciências Exatas e da Terra 

Business process management – (BPM)  

O Business Process Management (BPM) está cada vez mais presente nas organizações, 

fazendo a integração entre as áreas de negócio e de TI, pois através do BPM é possível fazer 

uma organização enxergar melhor os seus processos de modo a proporcionar a detecção de 

falhas e oportunizando a realização de melhorias.  

Para Capote (2012), BPM é uma abordagem disciplinar para identificar, desenhar, 

executar, documentar, medir, monitorar, controlar e melhorar processos de negócio, 

automatizados ou não para alcançar resultados consistentes e alinhados com os objetivos 

estratégicos da organização.  

A aplicação de BPM dentro de uma organização atualmente conta com o apoio de 

ferramentas próprias para esse fim, essas ferramentas são chamadas de BPMS (Business 

Process Management System), esses softwares tem a finalidade de coordenar a execução dos 

processos de negócio, a partir da utilização de uma notação gráfica chamada BPMN (Business 

Process Management Notation) que é uma notação gráfica que promove uma gramática de 

símbolos para a realização do mapeamento dos processos de negócio de uma organização.  

 

Business Process Management Notation - (BPMN) 

Atualmente, a notação mais utilizada pelas empresas para modelagem de processos de 

negócio é a BPMN – Business Process Management Notation, que é uma notação gráfica para 

construção de diagramas padronizados que representarão os processos de negócio.  

 Na tabela 1, contêm os elementos da notação BPMN 2.0 utilizados nesse trabalho: 

 

Tabela 1. Notação BPMN 2.0. IFBAIANO, 2015. 

Elemento Descrição Notação 

Evento 

Um Evento é algo que “ocorre” durante o curso de um 

processo. Estes eventos, quando aparecem no fluxo 

do processo, usualmente possuem uma causa 

(gatilho) ou um impacto (resultado). Nessa 

modelagem foi utilizado os seguintes tipos: início 

(inicia o processo), e final (finaliza o processo). 

Início      Final 

Tarefa 
Uma tarefa representa uma ação e permite descrever 

o que está sendo feito.  
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Gateway 

É usado para controlar a divergência ou convergência 

de múltiplas sequências de fluxos. Determinará a 

geração de ramificações, bifurcações e uniões de 

diversos caminhos do fluxo. 

XOR: Decisão ou união exclusiva (baseada em dados) 

 

Gateway XOR 

Fluxo  de 

Sequência 

Refere-se ao fluxo originado a partir de um evento e 

continua por meio de atividades até o evento final. 

Não dependente de condições. 

 

 

Área de 

modelagem 

(pool) 

Representa a porção maior do processo e pode 

conter várias raias que permitirão modelar os 

processos. O pool deverá ter o nome do processo que 

está sendo representado.  
 

Raia (lane) 

É uma partição da área de modelagem, que define as 

atividades sob a responsabilidade de grupos, 

Unidades Organizacionais e/ou posições.  

 

Business Process Management System – (BPMS)  

A automatização de processos se tornou possível graças ao surgimento de ferramentas 

Workflow80 que foram desenvolvidas para esse fim e ultimamente são conhecidas como 

sistemas BPMS, que possuem novas funcionalidades como simulação e monitoramento de 

processos e de sequências de atividades. Esses sistemas permitem a utilização da notação 

BPMN e a conexão com outros sistemas ou serviços através de um mecanismo de execução 

que consegui orquestrar processos implementados no BPMS.  

Sendo assim, um sistema BPMS coordena os processos de negócio entre as pessoas e 

sistemas de TI trazendo os dados coletados e transformando-os em informações necessárias 

para o negócio, fornecendo informações úteis para os participantes do processo, contribuindo 

para a tomada de decisão.   

Através disso é possível aumentar a velocidade de execução de um determinado 

processo por meio da automatização de suas tarefas, e também agregar valor ao processo, 

com a integração de serviços externos que melhoram de forma significativa o fluxo de 

trabalho, pois também integra seus usuários de modo que o fluxo possa ser acompanhado e 

gerenciado melhorando o entrosamento entre as equipes.  

                                                           
80 Segundo (GRALA, 1997 apud THOM) Workflow é definido como uma coleção de tarefas organizadas para 

realizar um processo de negócio.  
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Arquitetura orientada a serviços – (SOA)  

A SOA viabiliza o desenvolvimento de software de maneira rápida e eficiente. Para isso, 

integra-se ao “Business Process Management” (BPM) ou Gestão de Processos de Negócio 

possibilitando o mapeamento, automação e otimização dos processos de negócio de uma 

organização através das ferramentas de BPMS – Business Process Management System.  

Segundo Thomas (2009) SOA (Service Oriented Architecture) estabelece um modelo 

arquitetônico que visa aprimorar a eficiência, a agilidade e a produtividade de uma empresa.  

Numa arquitetura SOA cada sistema legado81 pode disponibilizar serviços que podem 

ser reutilizados por outros sistemas ou processos.  Esses serviços são disponibilizados de modo 

que cada aplicação ou processo use as regras de negócio implementados no sistema que a 

disponibilizou, podendo ser chamados diretamente por outras aplicações ou através de 

processos de negócio.  

Desta forma, a partir de uma arquitetura orientada a serviços, podem ser combinados 

vários serviços que irão compor as aplicações criadas de modo a atender as necessidades de 

um determinado processo, com o intuito de produzir resultados de forma que uma 

organização arquitete suas aplicações juntamente com um conjunto de serviços. 

 

Serviços  

Segundo Soares (2011) um serviço “é uma representação lógica de uma atividade de 

negócio que pode ser executada repetidamente e tem um resultado especifico”. Assim, 

através de uma Arquitetura Orientada a Serviços que é um estilo que suporta a orientação a 

serviços com intuito de alcançar um determinado resultado.  

Sendo assim os serviços disponibilizados na nuvem se tornam um importante recurso 

de TI que podem ser utilizados para implementação de um projeto SOA, esses serviços 

permitem o compartilhamento de recursos de maneira facilitada para integrar aplicações que 

rodam dentro de um BPMS.  

Um serviço é chamado por uma atividade do tipo service presente no BPMS que liga este 

serviço através de um conector, de modo a realizar algo específico, sendo independente e 

apresentado para seus consumidores de forma que sua estrutura não seja revelada “caixa 

preta”.  

                                                           
81 Segundo (UMAR, 1997 apud PINTO, 2005) “Sistemas legados são Aplicações de valor crítico para o negócio 

em produção nas empresas há cinco ou mais anos”.  
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Desta maneira, com a aplicação de uma Arquitetura Orientada a Serviços (SOA) é 

possível obter uma maior satisfação dos consumidores de um determinado processo, pois os 

tornam mais eficientes e ágeis através da integração de serviços. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Após a explanação dos vários conceitos referentes à utilização de BPM e SOA, é possível 

aplicá-los em um contexto totalmente prático, para que de fato possa ser observado como se 

dá a utilização desses conceitos de modo a comprovar sua usabilidade numa perspectiva real.   

O ambiente escolhido para realização do trabalho foi Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia Baiano campus Guanambi, que é uma entidade governamental, do poder 

executivo federal, localizada no estado da Bahia, no município de Guanambi que possui fins 

acadêmicos. O levantamento de informações ocorreu mais especificamente na Secretaria de 

Registros Acadêmicos que é responsável pelos serviços de controle e registro acadêmico dos 

cursos de graduação, encarregando-se de receber e processar as informações da vida 

acadêmica dos alunos, desde o momento de seu ingresso, até a conclusão do curso, bem como 

pelo atendimento direto aos alunos, no que se refere aos processos e emissão de 

documentações solicitadas. 

 

BPMS utilizado 

Para se chegar a uma conclusão definitiva de qual ferramenta BPMS melhor se adaptaria 

ao contexto de trabalho proposto, podendo ser customizada e configurada de modo a permitir 

o desenho dos processos de negócio escolhidos, utilizando a notação BPMN foi feita uma 

análise previa dos BPMS open source disponíveis para esse fim, e entre esses, o BPMS Bonita 

Open Solution se mostrou superior. 

 

Processo escolhido 

O processo escolhido é muito comum em instituições de ensino superior, intitulado de 

“Emitir Histórico ou declaração”. A automatização deste processo teve o intuito de substituir 

os formulários em papel por formulários eletrônicos, melhorando assim, o fluxo e o 

gerenciamento das informações. O processo em questão foi implementado dentro do BPMS 

Bonita Open Solution, de modo a proporcionar a aplicação de SOA para automatização do 

fluxo de trabalho (workflow), mostrando que é possível a sua automação através de 
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ferramentas open source. Para uma demonstração prática esse processo foi mapeado 

utilizando a notação BPMN 2.0 para que o mesmo pudesse ser analisado e, em seguida, 

implementado no BPMS.    

O seu mapeamento e posterior automação dentro de um software de BPMS deu-se com 

o intuito de demostrar a possibilidade de um atendimento mais rápido e de qualidade, 

permitindo aos alunos o acesso desse serviço online, sem a necessidade de comparecerem a 

Secretaria de Registros Acadêmicos para solicitarem.  

Após o mapeamento e análise do processo, foi apresentada uma sugestão de melhoria 

onde o aluno faz a sua solicitação de histórico ou declaração através de um formulário web 

acessado remotamente, sem a necessidade de ir até a Secretaria de Registros Acadêmicos 

preencher um requerimento em papel. 

Para implementar esta melhoria foram utilizados conectores de e-mail para manter o 

aluno informado sobre a situação da sua solicitação de modo que esses e-mails sejam 

enviados de maneira automática, utilizando o serviço de e-mail gratuito Outlook da Microsoft. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Automação do processo escolhido  

Para realização das melhorias no processo, o mesmo foi modelado dentro do BPMS 

Bonita Open Solution, com o intuito de comprovar que é possível tornar esse processo mais 

dinâmico e facilitado. Na figura abaixo, é possível ver o diagrama modelado, evidenciando a 

questão da solicitação de histórico. 

 

Figura 102. Modelo do processo "Emitir Histórico Acadêmico" no BPMS Bonita Open 

Solution. IFBAIANO, 2015. 

Na tabela 2, estão contidas as descrições das tarefas do modelo representado na Figura 

1:  
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Tabela 2. Descrição das atividades do processo. IFBAIANO, 2015. 

Tarefas do 

processo 

escolhido 

Descrição das Tarefas 

 

Tarefa Humana: É uma atividade que permite ao usuário verificar se o 

aluno possui alguma pendência acadêmica que impede a solicitação 

de ser concluída.  

 

Tarefa Automática: É uma atividade que informa ao discente, através 

de um conector de e-mail, que envia uma mensagem informando que 

o mesmo possui pendências na Secretária de Registros Acadêmicos e 

informa ao mesmo que deve regularizar sua situação.  

 

Tarefa Automática: É uma atividade que atualiza o banco de dados da 

aplicação através de um conector mysql. 

 

Tarefa Automática: É uma atividade que informa ao discente, através 

de um e-mail automático, que envia uma mensagem informando que 

a solicitação do histórico acadêmico já se encontra em andamento, e 

que quando o mesmo estiver concluído o aluno será avisado.  

 

Tarefa Humana: É uma atividade que informa ao usuário que já é o 

momento de fazer o histórico do solicitante.  

 

Tarefa Humana: É uma atividade que informa ao usuário que já é o 

momento de imprimir o histórico do solicitante.  

 

Tarefa Humana: É uma atividade que informa ao usuário que já é o 

momento de encaminhar o histórico, para receber o carimbo e a 

assinatura do Diretor da instituição. 

 

Tarefa Automática: É uma atividade que informa ao discente através 

de um e-mail automático que o histórico acadêmico já se encontra 

pronto, e que o mesmo pode comparecer na Secretaria de Serviços 

Acadêmicos para retirá-lo. 

 

Tarefa Automática: É uma atividade que atualiza o banco de dados da 

aplicação através de um conector mysql. 

 

No processo modelado, cada atividade representa uma etapa do processo e são 

constituídas por formulários presentes nas atividades do tipo humanas, que serão 

manipulados pelos usuários correspondentes, ou seja, o aluno preencherá um formulário web 
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com seus respectivos dados; posteriormente um funcionário responsável vai avaliar a situação 

acadêmica do aluno, caso esteja tudo certo, o processo continua, caso contrário o aluno e 

informado via e-mail da pendência, conforme foi especificado na modelagem.  

Nesta solução acontece a integração de dados, que ocorre por meio de acesso direto a 

um banco de dados Mysql e também acontece a integração por mensagens que permitem a 

comunicação entre os participantes do processo através do envio e recebimento de e-mails 

estabelecendo uma comunicação eficaz. Na figura 2 podemos ver como esses conectores 

foram configurados.  

 

 

Figura 103. Configuração dos conectores de banco de dados e e-mail. IFBAIANO, 2015. 

 

Ao final dessas configurações o processo já pode ser executado, com todos serviços 

anteriormente citados conectados ao processo, tornando-o mais completo de modo a realizar 

cada tarefa que foi implementada na modelagem. A seguir na figura 4 podemos ver um 

formulário correspondente à primeira atividade do processo implementado, chamada 

“Verificar pendência” sendo exibido. 

 

Figura 104. Formulário da atividade “Verificar pendência”. IFBAIANO, 2015. 
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CONCLUSÕES 

A automatização de um processo na prática, utilizando um BPMS, mostrou que esse tipo 

de ferramenta proporciona melhorias nos processos orquestrados por esse tipo de sistema, 

aprimorando a comunicação entre os envolvidos e facilitando a troca de informações através 

da aplicação gerada. A implementação destas tecnologias sem dúvida é capaz de proporcionar 

para uma organização uma evolução na execução de seus processos com muito mais valor 

agregado para seu público alvo. 

Ainda através desse trabalho, foi possível ter uma experiência na aplicação dos 

conceitos de BPM e SOA, ficando perceptível que o potencial das tecnologias utilizadas é 

muito promissor, principalmente levando em consideração a utilização do BPMS, pois o Bonita 

Open Solution, mostrou ter funcionalidades que podem ser utilizadas em futuras 

automatizações com a aplicação de outros serviços.  

Portanto, esse trabalho mostrou que é possível o desenvolvimento de uma aplicação 

SOA, utilizando ferramentas open source, permitindo afirmar o potencial das tecnologias e 

dos conceitos abordados quando aplicados em processos de negócio de uma organização. 
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 RESUMO: Neste trabalho foi analisado o uso da ferramenta de auditoria de senhas John the 

Ripper, que é uma ferramenta para a quebrar de senhas utilizando força bruta. Para a análise de 

desempenho da ferramenta foram utilizados dois cenários; o primeiro possuía apenas um nó 

(cenário 1) e o outro dois nós para a execução da ferramenta (cenário 2). Para se montar o 

ambiente foram utilizadas máquinas virtuais equivalentes. Em ambos os cenários o sistema 

operacional utilizado foi o Ubuntu Server 14.04 LTS. As senhas utilizadas para a quebra   foram 

retiradas da lista de senhas mais vulneráveis de 2015, divulgada anualmente pela empresa 

SplashData, fornecedora de aplicações e serviços de segurança. Tomando os resultados dos 

testes de cada cenário e comparando-os de acordo com o tempo decorrido para a quebra da 

senha vimos que o cenário 2 teve menor desempenho devido as conexões entre as máquinas do 

cluster que comprometeram os segundos iniciais da atividade, e a execução de máquinas 

virtuais em uma mesma máquina real, todas as 25 senhas foram quebradas mais rapidamente 

no cenário 1. 

Palavras–chave: cluster, john the ripper 

 

PASSWORD VULNERABILITY AND PERFORMANCE ANALYSIS IN 

FORCE ATTACK GROSS 
 

ABSTRACT: In this study was analyzed using the password auditing tool John the Ripper, 

which is a tool to break passwords using brute force. For tool performance analysis were used 

two scenarios; the first had only one node (scenario 1) and the other two nodes to run the tool 

(scenario 2). To mount the equivalent virtual machine environment were used. In both scenarios 

the operating system was Ubuntu Server 14.04 LTS. Passwords used for the break were 

removed from the list of most vulnerable passwords 2015, published annually by Splashdata 

company, a provider of applications and security services. Taking the test results of each 

scenario and comparing them according to the time taken to break the password seen that 

scenario 2 had lower performance because the connections between the cluster machines that 

committed the first few seconds of activity, and execution virtual machines on a single real 

machine, all 25 passwords were broken faster in scenario 1. 

KEYWORDS: cluster, john the ripper 

 

INTRODUÇÃO 

Sistema distribuído é um conjunto de computadores independentes que se apresenta aos 

usuários como um sistema único e coerente. Uma classe importante de sistemas distribuídos é 

a utilizada para computação de alto desempenho, que podem ser formados por cluster, conjunto 

de computadores semelhantes, conectados por uma rede de alta velocidade, ou grades 

computacionais, conjunto de computadores, pertencentes a domínios administrativos 
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diferentes, com alto nível de heterogeneidade quanto a hardware,  software e tecnologia de rede 

(TANENBAUM, 2011). 

Diferente dos sistemas centralizados onde a sincronização dos processos é realizada 

através de áreas compartilhadas na memória, os sistemas distribuídos utilizam a troca de 

mensagens para esse fim (VIEIRA, 2010) através de especificações de Message Passing 

Interface (MPI), que definem como as bibliotecas para passagem de mensagem, devem ser 

(BARNEY, 2016). A comunicação entre os processos MPI é realizada através de rotinas 

específicas que são configuradas para suportar várias plataformas distintas. Cada 

implementação possui suas próprias características. Neste trabalho foi utilizada a MPICH que 

é uma implementação portável de alta performance também utilizada por clusters e redes 

heterogêneas (CASTRO, 2016). 

Atualmente, os clusters computacionais são utilizados para aplicações que exigem grande 

poder de processamento. Essas aplicações são divididas em partes diferentes para serem 

processadas entre os computadores do cluster. Exemplo de aplicações que demandam esse 

poder de processamento são  ferramentas para quebra de senha que utilizam força bruta como 

o John the Ripper (JTR). O JTR combina três modos de craqueamento, sendo eles single crack, 

wordlist e o incremental. O modo single crack, que é o primeiro a ser utilizado em uma 

execução sem parâmetros da ferramenta, tenta quebrar a senha utilizando informações do 

usuário, como nome, dados do perfil e nome de diretórios pessoais, no modo wordlist, é 

realizado um ataque de dicionário, que consiste em uma lista de palavras, onde são testadas 

uma a uma, o JTR possui uma lista padrão que pode ser substituída ou ampliada e por último, 

o modo incremental, que é o mais poderoso, uma vez que tenta utilizar todas as possíveis 

combinações de caracteres como senha, ele pode ser configurado com arquivos charset que 

definem quais caracteres utilizar (OPENWALL, 2016). 

Neste trabalho foi realizado um estudo de caso da ferramenta JTR onde foram analisadas  

a eficiência em dois ambientes distintos, sendo eles: um sistema distribuído e um sistema 

centralizado, visando expor qual o melhor cenário para a ferramenta em relação ao tempo para 

quebra de senhas. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Para a realização deste estudo de caso, foram utilizadas máquinas virtualizadas, através 

do software VirtualBox (ORACLE, 2016). Foram utilizados dois cenários para o experimento: 

Cenário 1: Sistema centralizado, composto por: 

Nó principal, com as seguintes especificações: 
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  Sistema operacional: Ubuntu Server 14.04 LTS 

Processador: 1 x Intel(R) Core(TM) i3-3227U CPU @ 1.90GHz; 

1024Mb de memória ram; 

Adaptador de rede 1: Dell Wireless 1703 802.11b|g|n (2.4GHz); 

Adaptador de rede 2: Rede Interna; 

Cenário 2: Sistema de processamento distribuído, composto por: 

Nó principal, com as seguintes especificações: 

Sistema operacional: Ubuntu Server 14.04 LTS 

Processador: 1 x Intel(R) Core(TM) i3-3227U CPU @ 1.90GHz; 

1024 de memória ram; 

Adaptador de rede 1: Dell Wireless 1703 802.11b|g|n (2.4GHz); 

Adaptador de rede 2: Rede interna; 

Softwares adicionais:  

Acesso remoto: openSSH; 

Sistema de Arquivos: Network File System (NFS); 

Especificações de bibliotecas MPI: Mpich-3.2 

Nó secundário, com as seguintes especificações: 

Processador: 1 x Intel(R) Core(TM) i3-3227U CPU @ 1.90GHz; 

1024 de memória ram; 

Adaptador de rede 1: Dell Wireless 1703 802.11b|g|n (2.4GHz); 

Adptador de rede 2: Rede interna; 

Softwares adicionais:  

Acesso remoto: openSSH; 

Sistema de Arquivos: Network File System (NFS); 

Após estes procedimentos, foram realizados testes em ambos os cenários, utilizando a 

ferramenta JTR, para quebra de dez senhas, onde as senhas foram retiradas, da lista de piores 

senhas, de 2015, que é divulgada anualmente pela empresa SplashData, fornecedora de 

aplicações e serviços de segurança (SPLASHDATA, 2015), Comparando os resultados de cada 

cenário.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Como o objetivo deste trabalho é analisar a ferramenta JTR nos dois cenários 

especificados, os testes resultaram nos seguintes valores demonstrados na Tabela 1, abaixo: 
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Tabela 1: Usuários com suas respectivas senhas e tempo utilizado para descoberta, em 

minutos, para cada cenário. IFCE, 2016. 

  Cenário 1 Cenário 2 

Usuários Senhas minutos minutos 

usuario19 letmein 05:31 06:01 

usuario5 12345 05:32 06:03 

usuario4 qwerty 05:33 06:03 

usuario3 12345678 05:33 06:03 

usuario16 dragon 05:34 06:04 

usuario2 password 05:34 06:04 

usuario17 master 05:35 06:05 

usuario8 1234 05:35 06:05 

usuario6 123456789 05:35 06:06 

usuario18 monkey 05:37 06:07 

usuario13 abc123 05:37 06:08 

usuario1 123456 05:38 06:08 

usuario10 baseball 05:38 06:08 

usuario7 football 05:39 06:10 

usuario12 1234567890 05:40 06:10 

usuario14 111111 05:40 06:12 

usuario11 welcome 05:41 06:16 

usuario21 princess 05:45 06:19 

usuario9 1234567 05:53 06:24 

usuario25 starwars 06:01 06:32 

usuario15 1qaz2wsx 06:33 06:06 

usuario24 passw0rd 06:34 06:07 

usuario22 qwertyuiop 06:35 07:09 

usuario20 login 41:06 49:08 

usuario23 solo 01:00:12 01:16:52 

  

 Os testes foram realizados em ambos cenários, da seguinte maneira: adicionando 25 

usuários com suas senhas baseadas na lista de piores senhas de 2015, a execução do JTR ocorreu 

sem nenhum parâmetro específico. O primeiro método que o JTR utiliza é o single cracker, 

caso não haja sucesso, passa para o modo de wordlist, caso nenhuma das palavras seja 

equivalente a senha, entrará no modo incremental, onde tentará todas as combinações possíveis 

até encontrar a senha ou ser cancelado. Essa execução foi realizada no nó principal do cenário 

1, e no cenário 2 foi dividida entre o nó principal e secundário, através de MPI, assim obtendo 

os resultados que foram demostrados anteriormente. As senhas descobertas em menos de 10 

minutos, estavam contidas na wordlist padrão da ferramenta. As senhas login e solo foram 

quebradas pelo modo incremental, todas as 25 senhas foram quebradas mais rapidamente no 

cenário 1. O cenário 2 foi prejudicado, em dois momentos, devido as conexões entre as 

máquinas do cluster que comprometeram os segundos iniciais da atividade e durante a execução 
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da ferramenta, devido cada máquina usar um núcleo de uma mesma máquina real, fazendo que 

o cenário 1 apesar de utilizar um único núcleo obtivesse melhor desempenho sobre o cenário 2. 

 

CONCLUSÕES 

Como o objetivo era expor qual o melhor cenário para a ferramenta em relação ao tempo 

para quebra de senhas. Podemos concluir que no cenário 2 houve menor desempenho, no inicio 

quando houve as conexões entre as máquinas, e a execução de máquinas virtuais em uma 

mesma máquina real, por esse motivo todas as 25 senhas foram quebradas mais rapidamente 

no cenário 1. 

Para possíveis trabalhos futuros poderá ser feito uma análise sobre o impacto das 

conexões  que ocorrem entre as máquinas dos clusters computacionais sobre o processamento. 
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