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INCORPORAÇÃO DE NATAMICINA EM FILME À BASE DE 

FÉCULA DE MANDIOCA/ALGINATO/ÁLCOOL POLIVINÍLICO 

Amanda C. Padilha1*, Ana P. Romio1 e Claiton Z.  Brusamarello1 

1Universidade Tecnológica Federal do Paraná, 85601-970 Francisco Beltrão – PR, Brasil 

 

INTRODUÇÃO 

Filmes comestíveis têm despertado interesse, em função de suas propriedades, tais 

como: controlar a migração de vapor d’água e a permeabilidade ao oxigênio de um 

alimento, visando estender sua vida de prateleira. Geralmente, filmes obtidos a partir 

amidos apresentam baixa permeabilidade ao oxigênio, mas devido sua natureza hidrofílica 

limita sua aplicação como embalagens. O amido de mandioca é um dos polissacarídeos 

naturais mais utilizados devido a sua ampla gama de funcionalidades, além de baixo custo.  

Estudos afirmam que filmes contendo misturas de polímeros apresentam 

propriedades mecânicas e de barreira superiores à filmes de amido puro. A produção de 

blendas de amido com a adição diferentes biopolímeros como alginato (ALG) e álcool 

polivinílico (PVOH) é uma alternativa. Segundo Córdoba et al., quando o ALG está 

completamente hidratado no filme de amido, nesta condição, age como plastificante no 

biopolímero. Adicionalmente, o PVOH pode reagir com as moléculas da matriz do amido, 

tornando o filme pouco solúvel e mais resistentes (TAVARES, 2013).  

A incorporação de substâncias antimicrobianas em filmes comestíveis é um 

caminho promissor, pois permite o controle do crescimento de micro-organismos 

indesejáveis sobre a superfície de alimentos. O objetivo deste trabalho foi a elaboração de 

um filme composto de amido de mandioca/alginato/álcool polivinílico e a incorporação da 

natamicina (antimicrobiano) em sua matriz, por fim caracterizar o filme composto ativo.  

 

METODOLOGIA 

O filme composto ativo foi produzido pelo método de casting, segundo Tabela 1, 

através da mistura de amido termoplástico (ATP) da Pinduca Alimentos (amido de 

mandioca PL, Araruna-PR, Brasil), álcool polivinílico (PVOH) foi obtido da Dinâmica 

Química Contemporânea LTDA e alginato de sódio (ALG) Protanal CR 8223 (ALG), foi 

adquirido da FMC BioPolymer (USA). As concentrações utilizadas foram baseadas no 

trabalho de Brandelero et al. (2015), com algumas modificações.  
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O amido foi gelatinizado com o glicerol sob agitação a 70 °C durante. 

Paralelamente, a solução filmogênica contendo PVOH, ALG e GLI foi obtida sob agitação 

à 80 °C. Posteriormente, ambas as soluções foram misturadas para elaboração do filme 

composto, o qual permaneceu sob agitação à 80 °C. Após a obtenção da solução FC, a 

temperatura desta foi reduzida à 40 °C e por fim, foi adicionada à natamicina sob agitação. 

Tabela 1. Formulação de filmes compostos (quantidade em gramas por 100 mL de solução filmogênica). 

Formulação* ATP (g) PVOH (g) ALG (g) GLI (g) NA (g) 

FC/ 20%         3,20 0,34 0,46 0,80 0 

FC/20%/NA  3,20 0,34 0,46 0,80 0,32 

FC/30%         3,20 0,34 0,46 1,2 0 

FC/30%/NA  3,20 0,34 0,46 1,2 0,32 

FC/40%         3,20 0,34 0,46 1,6 0 

FC/40%/NA   3,20 0,34 0,46 1,6 0,32 
*FC (filme composto ATP/PVOH/ALG), NA (natamicina), GLI (glicerol), % (g glicerol/g polímero). 

Alíquotas de 20 mL das soluções foram secas durante 24 horas a temperatura 35 

°C, utilizando estufa. Para a caracterização dos FC’s foram realizadas as seguintes análises: 

espessura, umidade, solubilidade, propriedades mecânicas e permeabilidade ao vapor d’ 

água, segundo metodologia descrita por Fakouria et al. (2015). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A Tabela 2, apresenta os resultados da caracterização dos filmes de 

ATP/ALG/PVOH. 
Tabela 2: Propriedades mecânicas, espessura, solubilidade (SOL), umidade e permeabilidade ao vapor 

d’água (PVA) dos filmes compostos. 

Formulação* RT (MPa) ELO (%) Espessura 

(mm) 

Umidade 

(%) 

PVA x1012 

(g/msPa) 

SOL (%) 

FC/ 20% 7,07 ± 0,92 25,26 ± 9,84 0,089 ± 0,01 11,02 ± 2,92 0,28 ± 0,02 35,35 ± 3,56 

FC/20%/NA 23,10 ± 0,78 1,00 ± 0,62 0,072 ± 0,01 9,50 ± 0,01 0,22 ± 0,03 33,23 ± 1,59 

FC/30% 2,71 ± 1,36 66,65 ± 17,1 0,118 ± 0,01 9,28 ± 0,72 0,28 ±0,04 29,31 ± 1,23 

FC/30%/NA 2,93 ± 0,95 49,28 ± 12,4 0,105 ± 0,01 10,16 ± 0,52 0,46 ± 0,01 33,05 ± 1,13 

FC/40% 28,72 ± 6,32 2,56 ± 0,54 0,106 ± 0,04 18,23 ± 0,31 0,21 ± 0,06 32,98 ± 0,21 

FC/40%/NA 1,61 ± 0,61 76,30 ± 5,15 0,101 ± 0,05 9,14 ± 1,97 0,40 ± 0,00 35,69 ± 2,00 
*FC (filme composto ATP/PVOH/ALG), NA (natamicina), GLI (glicerol), % (g glicerol/g polímero), RT 

(resistência máxima à tração) e ELO (elongação). 

 

Quando foi adicionada a natamicina no filme, exceto para FC/20%, foi observado 

um aumento na PVA em todos os filmes. Provavelmente, ocorreu uma perda na 

integridade dos filmes produzidos. O FC/20%/NA (com natamicina) obteve a menor 

permeação ao vapor d’ água (0,22 x1012g/m.s.Pa), que foi semelhante ao obtido para o 

filme de polietileno de baixa densidade (9,26 x1013g/m.s.Pa) Sendo esses, valores 

coerentes para aplicações em alimentos com alto teor de umidade, como frutas e hortaliças. 

No FC/40% foi obtido o maior valor de umidade (18,23 %), isto pode ser consequência da 
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elevada concentração de glicerol adicionada, fazendo com que houvesse maior número de 

hidroxilas livres para se ligarem nas moléculas de água.  

Nos FC’s ativos ou padrão (sem natamicina), foi possível observar que o aumento 

20% para 30% de glicerol propiciou um aumento na elongação e uma redução na 

resistência à tração. Como esperado, o aumento da concentração de plastificante no filme 

tornou o polímero mais elástico e extensível, devido à diminuição de forças 

intermoleculares que estabelecem entre as cadeias biopolimérica.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Avaliando as propriedades mecânicas dos filmes produzidos FC/30%/NA e 

FC/40%/NA foi possível observar valores tensão de ruptura de 2,93 e 1,61 MPa e 

elongação de 49,28 e 76,30 %, respectivamente. Desta forma, esses filmes apresentam-se 

aptos para de aplicações como embalagens em alimentos com elevado teor de umidade, 

baseado nas suas características mecânicas e físicas. Já o filme FC/20%/NA apresentou-se 

rígido e com baixa PVA sendo este, adequado para transporte e manuseio dos alimentos. 
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MAPEAMENTO DE ASPECTOS SOCIOAMBIENTAIS 

RELACIONADOS AOS MEIOS DE TRANSPORTE DA INDÚSTRIA 

DO PETRÓLEO NA REGIÃO SUL 

Boff, E. C.; Koyanagi, Y.; Bavaresco, P. M.; Fernandes, L. M.;   

Filho, C. F. S. C.; Schilisting, R. 

 Universidade Tecnológica Federa do Paraná – Câmpus de Francisco Beltrão 

 

INTRODUÇÃO 

 O potencial de impactos socioambientais relacionados à cadeia do petróleo e seus 

derivados é alto e está presente em todas as etapas do processo produtivo. As atividades 

relacionadas ao petróleo incluem a extração, refino, armazenamento, transporte e 

distribuição. Conhecer e estudar cada etapa permite minimizar a ocorrência de acidentes 

que podem afetar o meio ambiente, os recursos naturais, a saúde humana e todo o 

ecossistema.  

Nesse contexto, o objetivo deste trabalho é utilizar recursos digitais, dentre eles o 

software arcGIS, para mapeamento de bases de distribuição, refinarias, modais logísticos e 

aspectos socioambientais vinculados aos meios de transporte da indústria do petróleo na 

Região Sul do Brasil.  

 

METODOLOGIA 

 Para o desenvolvimento do trabalho, se organizou uma base cartográfica 

georreferenciada (Sistema de Informações Geográficas - SIG) com características da Região 

Sul. Foram utilizadas informações que estão disponíveis no banco de dados do IBGE (Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística), bem como dados geográficos extraídos do Google Earth. 

A justificativa na escolha do arcGIS se baseia pelo mesmo ter ferramentas que permitem a 

conversão de dados vindos de variadas extensões de arquivo, facilitando a geração de mapas. 

Com o intuito de analisar os passivos socioambientais, se tornou necessário o 

mapeamento dos principais rios que fazem parte dessa região, além de incluir o PIB ao estudo 

para a avaliação indireta da intensidade de bens sociais que estariam expostos a situações 

adversas oferecidas pela logística, tais como eventuais acidentes e contaminações. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO  

No primeiro mapa (figura 1) é possível observar a Região Sul dividida em 

microrregiões com seus respectivos Produtos Interno Bruto (PIB). Essa divisão é plausível 

pois considera um pequeno grupo de municípios como um território só, baseada nas 

características econômicas mais expressivas, além de facilitar a visualização e 

interpretação do mapa após sua confecção. Estas divisões encontram-se em conjunto aos 

meios de transporte ferroviário e rodoviário, enquanto o segundo mapa (figura 2) 

representa a distribuição das principais bacias hidrográficas da Região Sul e os mesmos 

meios de transporte. 

Figura 1 - Mapa da distribuição do PIB Per             Figura   2   -  Mapa  das  principais   bacias 

Capta  das  Microrregiões  relacionadas aos             hidrográficas da Região Sul relacionadas aos                           

meios de transporte rodoviário e ferroviário.            meios de transporte rodoviário e  ferroviário. 

                   
              Fonte: Elaborada pelo autor.             Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Para as regiões interioranas dos três estados, têm-se como atividades predominantes 

a agricultura e pecuária, além da menor frequências de modais e menores valores de PIB. 

Já nos grandes centros urbanos, têm-se intensa malha rodoviária e ferroviária, bem como a 

localização de bases estrategicamente posicionadas. A indústria de transformação e 

serviços nestas localidades justificam os valores mais altos para o PIB Per Capta. O mesmo 

se aplica para a região metropolitana de Curitiba e aos litorais norte de Santa Catarina e do 

Paraná. Pode-se inferir com essa análise que a complexidade do sistema logístico 

acompanha a demanda proveniente das atividades econômicas e dos bens de consumo da 

microrregião em questão. 

A proximidade entre as rodovias e os principais rios da Região Sul ocasionou a 

intensificação dos impactos ambientais nesse recurso natural. Segundo Rocha (2005), entre 

ISSN 2594-4541 5



          

IV Workshop de Ciência, Tecnologia e 

Inovação 
05 e 06 de outubro de 2017 – Francisco 

Beltrão 

 

 

 

 

esses impactos há o carreamento de sedimentos e outras substâncias nocivas ao meio 

ambiente, que influenciam diretamente na qualidade da água, prejudicando 

significativamente a vida aquática. Esporádicos acidentes que podem ocorrer nesses meios 

de transporte potencializam os efeitos negativos sobre as áreas que abrangem as bacias 

hidrográficas, podendo alcançar microrregiões vizinhas e causando impactos 

socioambientais. 

A macrobacia do Paraná (figura 2) é a que mais possui em sua extensão o 

transporte ferroviário, proporcionando maior uso desse meio de transporte para o 

deslocamento de produtos da indústria do petróleo. Por outro lado, a bacia do Uruguai que 

engloba a região Sudoeste do mapa é a que possui menor distribuição da malha ferroviária, 

ocasionando a maior utilização de rodovias para transporte, sendo assim a mais vulnerável 

levando em consideração os impactos gerados pela utilização das rodovias. 

.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A distância entre bases de distribuição de derivados da indústria do petróleo é 

menor nas regiões metropolitanas quando comparadas a outras regiões. Logo, o fluxo de 

combustíveis nessa região é maior, e consequentemente os corpos hídricos que estão 

presentes nesses locais estão mais vulneráveis a possíveis impactos negativos. As cidades 

menores, localizadas no interior dos estados da Região Sul, apresentam menores PIB Per 

Capta. Sendo assim, as perdas que ocasionalmente possam ocorrer demandam mais tempo 

de recuperação de bens. A distribuição desigual do transporte ferroviário entre os estados 

faz com que uma bacia seja mais afetada que outra. A bacia do Uruguai é a que menos tem 

disponibilidade do modal ferroviário, logo é a mais influenciada pelos impactos gerados 

pelas rodovias. 
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INCORPORAÇÃO DO CARVACROL EM FILME COMPOSTO DE 

AMIDO DE MANDIOCA E GELATINA.  
Luma de Oliveira1*, Ana P. Romio1, Alessandra M. Lunkes1, Claiton Z.  

Brusamarello1, e Larissa C. Bertan2 
1Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Francisco Beltrão – PR, Brasil 

2 Universidade Federal da Fronteira Sul, Laranjeiras do Sul – PR, Brasil 

 

INTRODUÇÃO 

Filmes de amido obtidos por casting, exibe propriedade termoplástica quando um 

plastificante, como o glicerol ou sorbitol, é adicionado na formulação. Resultam em 

materiais de baixa flexibilidade, permeáveis a água e de baixa permeabilidade de O2 e CO2, 

características estas desejáveis para prolongar a vida útil de produtos altamente perecíveis. 

No entanto, o uso de cobertura hidrofílica na superfície de frutas e vegetais frescos, tem 

limitações quanto às propriedades mecânicas, e em suas propriedades de barreira ao vapor 

d’água. Os revestimentos proteicos apresentam propriedades mecânicas e de barreira 

superiores à dos polissacarídeos, em decorrência da sua estrutura, que lhes confere 

melhores propriedades funcionais. A gelatina é um hidrocolóide que, embora apresente 

elevada solubilidade em água, produz filmes com boa resistência mecânica. 

A incorporação de compostos naturais, como o carvacrol (componente majoritário 

do óleo essencial de orégano), para reduzir a incidência de micro-organismos indesejáveis 

na superfície de alimentos, é uma alternativa promissora (PALOU, et al, 2016). Estudos 

relatam que a incorporação de carvacrol em alguns polímeros, produziram filmes ativos 

que apresentaram atividade antifúngica sobre uma vasta gama de fungos (TASTAN, Ö. et 

al. 2016). O objetivo desse trabalho foi encapsular o carvacrol na matriz do filme composto 

de amido de mandioca/gelatina e avaliar suas propriedades mecânicas e sua microestrutura.  

 

METODOLOGIA 

Para a elaboração do filme composto (FC), primeiramente 2,5 g de gelatina tipo A 

(GEL), do fabricante Gelita, foi hidratada com 50 mL de água, sob agitação magnética. 

Após a solução foi aquecida à 75 °C e 0,25 g do plastificante glicerol (Synth) foi 

adicionado. Simultaneamente, 1,5 g do amido de mandioca (ATP), adquirido da Pinduca 

Alimentos, foi gelificado à 75 °C na presença de 0,15 g do plastificante, sob agitação 

mecânica de 600 rpm. Na solução de gelatina foi adicionado 0,14 g ou 0,28 g de carvacrol 

(CA; Sigma-Aldrich) e do Miglyol 812 (Sasol Germany), juntamente com 20 % de lecitina 
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(Alfa Aesar) em relação a fase orgânica, e esta foi homogeneizada pelo Ultra Turrax D500 

(Dragon Lab), por 3 minutos na intensidade 4. Para fins comparativos foi feito um filme 

padrão (sem a adição do CA). Por fim, a emulsão resultante foi misturada, na solução do 

amido termoplástico (ATP). Para a caracterização dos filmes foram realizadas análises de 

espessura e propriedades mecânicas, segundo metodologia descrita por Fakhouri et al. 

(2007). A caracterização morfológica dos filmes foi realizada por microscopia eletrônica 

de varredura (MEV), observada em microscópio Jeol JSM-6510 (Jeol, USA). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os filmes compostos (FC) obtidos, apresentaram aspecto visual homogêneo, 

contínuo e de fácil manuseio. A elongação na ruptura dos filmes compostos obtidos variou 

de 4,44 % a 6,74 %, enquanto que, a resistência máxima à tração de 34,68 MPa a 57,48 

MPa, como pode ser visto na Tabela 1. 

 

Tabela 1 – Espessura e propriedades mecânicas dos filmes compostos ATP/GEL (amido termoplástico e 

gelatina).  

Formulação Concentração CA (g) Espessura (mm) RT (MPa)* ELO (%)* 

ATP/GEL 1  0 0,059 ± 0,006 34,68 ± 9,96 6,74 ± 4,15 

ATP/GEL 2 0,14 0,030 ± 0,012 57,48 ± 11,25 4,44 ± 1,54 

ATP/GEL 3  0,28 0,050 ± 0,014 36,46 ± 14,66 4,61 ± 2,58 

Fonte: Autoria própria (2017). * RT (Resistência máxima à tração), ELO (Elongação na ruptura). 

As micrografias dos filmes compostos estão apresentadas na Figura 1. Filmes com 

ou sem o carvacrol, apresentaram superfícies bastante homogênea com alguns microporos 

ao longo da matriz, este efeito ocorre pela evaporação contínua da água que ao atravessar a 

matriz cria poros escuros e arredondados. No filme composto à adição 0,14 g de CA 

melhorou suas características mecânicas, quando comparado com o filme padrão. A partir 

da avaliação morfológica do filme ATP/GEL 2, Figura 1 (C), é possível observar que se 

trata de um material dúctil por apresentar rugosidade em sua superfície e elevada tensão de 

ruptura (57,48 MPa). Além disso observa-se a presença aglomerados esféricos com 

tamanho aproximado de 0,5 µm, que provavelmente se tratam de gotículas de carvacrol 

encapsulado na matriz dos biopolímeros. Na análise de MEV do filme ATP/GEL 3, com 

adição de 0,28 g CA, pode se evidenciar uma maior densidade de microporos, 

possivelmente decorrente da evaporação da água, o que pode ter contribuído para uma 

redução da resistência mecânica (36,46 MPa) para este filme.  

Figura 1: Microscopia dos filmes compostos, obtidas por MEV, em amplificações distintas (200 e 5.000x). 
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(a) Superfície do ATP/GEL 1 

          
(b) ATP/GEL 1 

 
(c) ATP/GEL 2 

 
(d) ATP/GEL 3 (0,28g CA) 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os filmes elaborados a partir da mistura de amido de mandioca e gelatina com 

incorporação do carvacrol apresentaram, segundo análises de microscópicas, uma estrutura 

homogênea e a presença de microgotículas de carvacrol (0,5 µm) encapsuladas na matriz 

densa e dúctil dos biopolímeros.  
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MICROENCAPSULAÇÃO DE POLPA DE GOIABA-SERRANA POR SPRAY 

DRYER: AVALIAÇÃO DA ESTABILIDADE TÉRMICA 
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INTRODUÇÃO 

 Goiaba-serrana (Acca sellowiana) é um fruto aromático e possui sabor único e agradável, 

suavemente doce acidificado (AMARANTE; SANTOS, 2011). Tendo em vista que os frutos 

amadurecem rapidamente, fato que dificulta seu armazenamento prolongado pós-colheita 

(AMARANTE et al., 2013), a microencapsulação por spray dryer torna-se uma alternativa e pode 

ser ingrediente para agregar sabor, aroma e valor nutricional a outros produtos alimentícios. O 

objetivo do trabalho foi utilizar a análise de termogravimétrica para verificar a estabilidade das 

microcápsulas em relação à degradação térmica sofrida pela polpa in natura e microencapasulada. 

 

METODOLOGIA 

A polpa integral de goiaba-serrana foi microencapsulada em mini Spray dryer (modelo B-

290 e marca Buchi), sendo a amostra controle (F1), e polpa com agente de encapsulamento 

maltodextrina 20 DE nas concentrações de 5% (F2) e 10% (F3). A estabilidade térmica das 

microcápsulas foi obtida utilizando um analisador termogravimétrico (modelo SDT Q600 e marca 

WATERS). As análises foram realizadas sob atmosfera de nitrogênio e aquecidas entre 30 ºC e 300 

ºC com taxa de aquecimento de 10 ºC.min
-1

. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Ao analisar as curvas termogravimétricas do agente maltodextrina 20 DE (Figura 1a) 

observa-se que este apresenta três eventos de decomposição térmica. O primeiro entre 43,44 ºC e 

142,12 ºC, característico da perda de umidade e início da decomposição de polissacarídeos. O 

segundo evento ocorre entre 194,16 ºC e 251,85 ºC, referente à perda de oligossacarídeos, açúcares 

de cadeias maiores e mais complexas. Simultaneamente um terceiro evento devido à decomposição 

do material carbonáceo da maltodextrina após 256,35 ºC. Estes três eventos de degradação térmica 

também foram obtidos por Caleffi (2014) para o agente encapsulante maltodextrina, com valores de 
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30 ºC a 100 ºC, 200 ºC a 440 ºC e 440 a 520 ºC, para o primeiro, segundo e terceiro evento, 

respectivamente.  

 
 

  

Figura 1 – Curvas termogravimétricas: (a) maltodextrina em pó; (b) polpa de goiaba-serrana in natura (F1); (c) 

microencapsulado de polpa de goiaba-serrana com 5% de maltodextrina (F2); (d) microencapsulado de polpa de goiaba-serrana 

com 10% de maltodextrina (F3). 

 

As curvas termogravimétricas da polpa de goiaba-serrana submetida à secagem por 

atomização sem adição de agente encapsulante (Figura 1b) mostram que ocorrem três eventos de 

decomposição térmica. Um evento entre 43 ºC e 100 ºC por perda de umidade, um segundo entre 

119,29 ºC e 125,56 ºC referente à eliminação da umidade e degradação dos compostos bioativos 

presentes na polpa. Em seguida, um terceiro evento a partir dos 174,43 ºC até 249,56 ºC, referentes 

à perda de água residual e decomposição dos açucares da polpa. Caleffi (2014) encontrou valores de 

30 ºC e 74 ºC em um primeiro evento de degradação de polpa de amora-preta, e um segundo evento 

entre 100 ºC e 500 ºC, referente ainda à eliminação da umidade, degradação dos compostos 

bioativos e decomposição dos açúcares presentes na polpa. Para as curvas termogravimétricas 

obtidas para o microencapsulado F2 (Figura 1c), o primeiro evento encontra-se entre 35,30 ºC e 

100,22 ºC indicando perda de umidade. O segundo evento entre 111,56 ºC e 240,27 ºC, indicativo à 

(a) (b) 

(c) (d) 
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degradação dos açúcares. E o último evento de decomposição térmica pode ser observado partir de 

240,27 ºC, com provável Tp = 300 ºC. No microencapsulado F3 (Figura 1d), o primeiro evento 

ocorre entre 35,28 ºC e 89,43 ºC, referente a desidratação. Em seguida, o segundo evento entre 

143,27 ºC e 245,18 ºC. O terceiro evento térmico ocorre a partir de 245,18 ºC, com provável 

próximo a Tp = 300 ºC. A partir dessa temperatura, ainda ocorre decomposição térmica. Caleffi 

(2014) quando analisou o microencapsulado de polpa de amora-preta também encontrou três 

eventos de degradação térmica. O primeiro evento entre 30 ºC e 100 ºC, o segundo entre 137 ºC e 

216 ºC e o terceiro entre 243 ºC e 360 ºC, sugerindo que as degradações foram referentes à 

degradação de alguns compostos bioativos, eliminação da umidade e degradação dos açúcares. 

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Verificou-se que houve um aumento na estabilidade da degradação térmica sofrida pela 

polpa in natura, pois os produtos formados pela microencapsulação em spray dryer apresentaram 

maior estabilidade, sugerindo-se que a formação da microestrutura com maior concentração de 

agente encapsulante (F2 e F3) reduziram a degradação dos compostos presentes na matriz 

polimérica. Houve eficiência na microencapsulação pela maltodextrina reduzindo a perda de massa 

ocorrida devido à degradação dos açúcares, que ocorreu em maior intensidade na amostra F1. 

Portanto, a técnica de microencapsulação permite o aumento do tempo de vida útil de compostos 

bioativos e voláteis presentes durante o processamento e a estocagem de produtos alimentícios.  

 

AGRADECIMENTOS 

À Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Câmpus Pato Branco. 

 

REFERÊNCIAS  

AMARANTE, C.V.T.; SANTOS, K.L. Goiabeira-Serrana (Acca Sellowiana). Rev. Bras. Frut., 

Jaboticabal, v.33, n.1, 2011. 

AMARANTE, C.V.T. do; STEFFENS, C.A.; BENINCA, T.D.T.; HACKBARTH, C.; SANTOS, 

K.L. Qualidade e potencial de conservação pós-colheita de frutos em cultivares brasileiras de 

goiaba-serrana. Rev. Bras. Frutic., Jaboticabal, v.35, n.4, p.990-999, 2013. 

CALEFFI, T.S.L. Microencapsulação de Polpa de Amora-Preta por Coacervação e Spray 

Drying. 2014. 113 f. Tese (Doutorado em Eng.de Alimentos - Programa de Pós-Graduação em 

Engenharia de Alimentos, Universidade Federal do Paraná, Curitiba. 2014. 

ISSN 2594-4541 12



          

IV Workshop de Ciência, Tecnologia e 

Inovação 
05 e 06 de outubro de 2017 – Francisco 

Beltrão 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISE DA USABILIDADE DE UM SOFTWARE DE PROGRAMAÇÃO 

BASEADO EM BLOCOS: ENFOQUE NOS PRINCIPIOS ERGONÔMICOS 

Rosaine Fiorio Semler1; Jhonnatan Ricardo Semler; Paulo Junior Varela; Flavio de Almeida e Silva; 

Sergio Luis Ribas Pessa 

 

INTRODUÇÃO 

Pela ISO/IEC 9126-1 (2003), usabilidade é um “conjunto de atributos de software 

relacionado ao esforço necessário para seu uso e para o julgamento individual de tal uso por 

determinado conjunto de usuários” sendo redefinida pela ISO/IEC 25010 (2011) como “a 

capacidade do produto de software de ser compreendido, aprendido, operado e atraente ao usuário, 

quando usado sob condições especificadas”. Essa interação possibilita mensurar o desempenho do 

sistema, visto que a navegação é intimamente ligada a produtividade (PEÑA-ORTIZ et al, 2015). 

Além da usabilidade, o termo ergonomia encontra-se alicerçado à projeção de interfaces (VIDAL, 

1998), sendo que as técnicas de avaliação ergonômica de interface podem ser analíticas, que são 

utilizadas no instante do projeto do software, ou heurísticas, que são desempenhadas por 

especialistas em ergonomia e avaliam as qualidades ergonômicas por meio de listas de verificação 

(CYBYS, 2010) como a proposta por Scapin e Bastien (1993). Sendo assim, por ser uma técnica 

conceituada e de ampla aceitação que atende aos objetivos desta investigação, será adotada por esse 

estudo. O objetivo deste estudo, portanto, é o de apresentar a análise de usabilidade com ênfase nos 

princípios ergonômicos de um software utilizado para a programação de robôs utilizados em 

instituições de ensino.  

 

METODOLOGIA 

A avaliação de usabilidade e ergonomia do software de programação baseado em blocos, 

denominado Lego Mindstorms, deu- se por meio de uma pesquisa exploratória e descritiva. 

Descritiva porque tem o objetivo de identificar e descrever as características de usabilidade e 

ergonomia do software de programação para robótica, e exploratória pois gera conhecimento sobre 

o tema através das inferências feitas sobre o resultado. Em relação à sua natureza, este trabalho 

constitui-se numa pesquisa aplicada (GIL, 1999), por meio da aplicação do método de avaliação de 

critérios ergonômicas desenvolvido por Scapin e Bastien (1993), sendo que o instrumento 

                                                 
1 rosainefiorio@gmail.com 
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selecionado para inspeção da interface denominado ErgoList, é um serviço online disponibilizado 

pela Universidade Federal de Santa Catarina através do sitio LabUtil que constitui-se de uma 

planilha eletrônica composta por 194 questões distribuídas dentro dos critérios ergonômicos 

propostos por Scapin e Bastien (1993) de forma a cobrir vários aspectos de usabilidade e ergonomia 

(ERGOLIST, 2008), sendo que cada questão tem como referência uma característica específica que 

pode estar presente na interface. São quatro opções de respostas possíveis: sim, não, parcialmente e 

não se aplica. Na sequência os dados foram tabulados e para sua análise utilizou-se o software 

Excel. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Um algoritmo pode ser representado de várias formas, a representação gráfica por meio de 

fluxogramas expressam fiel e claramente a linha de raciocínio pretendida (GRANIC, MITROVIC,. 

MARANGUNIC, 2011). O fluxograma pode ser uma ferramenta para entendimento e visualização 

de um programa. O Mindstorms NXT® é um ambiente que utiliza a linguagem NXT-G, baseada 

em blocos de programação, cujo arranjo determina o comportamento do sistema.  Este software tem 

a finalidade de controlar robôs montados com o Kit Lego Mindstorms NXT®. A facilidade de 

utilização do software se deve aos cuidados relacionados à usabilidade do mesmo. A usabilidade 

permite que diferentes pessoas, de diferentes lugares com diferentes faixas etárias possam ter 

contato com o ambiente, mitigando aspectos relacionados à dificuldade de utilização. 

Quanto à análise obtida pelo ErgoList, dentre os critérios observa-se que o mais crítico foi 

adaptabilidade, onde é avaliado como o sistema respeita as particularidades de cada usuário. A 

adaptabilidade proporciona diferentes formas de realizar a mesma tarefa além de respeitar as 

diferenças entre a vivência de cada usuário com relação a tecnologia, onde encontrou-se 8 

conformidades, 1 conformidade parcial e 10 não conformidades. Com relação ao critério 

“Condução”, houve dificuldades na identificação dos itens selecionados e alterações no cursor, o 

que pode dificultar a manipulação do software. Por fim, no critério “Controle Explícito” 

considerou-se como forma de diálogo o ato da distribuição, montagem e execução dos fluxogramas, 

visto que o usuário precisa facilmente identificar como ocorre essa interação e ter a liberdade de 

continuar ou cancelar suas ações a qualquer momento da tarefa, nesse caso, houve dificuldades no 

entendimento de como iniciar e como desfazer as ações durante a montagem dos blocos. Para tanto, 

quando comparamos esses resultados com as normas e recomendações da literatura de usabilidade e 

ergonomia de sistemas de informação, percebe-se que não há recursos de acessibilidade para 
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portadores de necessidades especiais (auditiva ou visual) e não há possibilidade de personalização 

do feedback e da interface respeitando as particularidades do usuário. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A interface de um sistema deve garantir que o usuário possa focar atenção no trabalho a ser 

realizado, garantindo desta forma a satisfação das necessidades deste usuário. A partir da 

ferramenta ErgoList observou-se que podem haver dificuldades dos usuários na forma exploratória 

e o que este usuário estaria aprendendo com a manipulação do software, demonstrando que antes de 

executar a tarefa, ele deve conhecer o significado e a funcionalidade dos itens, que são referentes às 

ações programáveis de um robô. Assim ele entenderá como se baseia a lógica de programação. 

Além disso, podemos perceber que apesar da facilidade de uso devido a formatação da interface, a 

facilidade de memorização, o feedback e o uso de abstrações do mundo físico, o aluno apresenta 

dificuldades que muitas vezes podem passar despercebidas pelos tutores o que dificulta atingir um 

dos objetivos do programa que é a inserção de uma forma diferenciada de ensino. Sendo assim, 

visa-se dar continuidade a esse trabalho de maneira a realizar uma análise aprofundada da 

usabilidade no software e suas implicações para sua utilização em sala de aula. 
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INTRODUÇÃO 

 A goiaba-serrana (Acca sellowiana) é um fruto similar ao da goiabeira comum (Psidium 

guajava L.), casca verde e não comestível, com polpa cor gelo de sabor singular doce-acidulado e 

aroma penetrante (AMARANTE; SANTOS, 2011). Além do consumo in natura, os frutos podem 

ser processados e utilizados em diversos produtos alimentícios (SILVA, 2012). Nos últimos anos, a 

utilização de alimentos conservados por redução no teor de umidade vem crescendo em virtude da 

necessidade da conservação de nutrientes presentes nos alimentos (GONÇALVES; BLUME, 2008). 

A desidratação por spray drying lidera parte deste mercado, pois permite o desenvolvimento de 

novos alimentos com menor perda de nutrientes e mais estáveis (SAGAR; SURESH KUMAR, 

2010). A técnica de microencapsulação, a exemplo de secagem por atomização, é relativamente 

recente e possibilita encapsular substâncias sensíveis, protegendo contra evaporação, oxidação e 

outras reações indesejáveis pelo desenvolvimento de revestimento fino de partículas sólidas, gotas 

de líquidos e dispersões com um filme protetor (POSHADRI; KUNA, 2010; SINGH et al., 2010). O 

objetivo deste estudo foi obter a polpa de goiaba-serrana microencapsulada e avaliar o efeito da 

adição de maltodextrina na morfologia externa das microcápsulas formadas por spray drying. 

 

METODOLOGIA 

A polpa de goiaba-serrana foi submetida a microencapsulação por atomização (amostra 1 -

A1), utilizada como controle, enquanto que as amostras 2 e 3 (A2 e A3) foram formuladas 

utilizando-se polpa e maltodextrina como agente encapsulante nas concentrações de 5 e 10%, 

respectivamente. Para a secagem por atomização foi utilizado um mini spray dryer, modelo B-290 e 

marca Buchi, com capacidade evaporativa de 1 L.h
-1

. Foi empregado bico pneumático de duplo 

fluido com 0,7 mm de diâmetro e fluxo de ar comprimido para secagem de 473 L.h
-1

, com 
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temperatura do ar de secagem de entrada de 120 ºC para todas as amostras, temperatura de saída de 

60 ºC e velocidade de secagem de 8 mL.h
-1

. As microcápsulas de goiaba foram submetidas a 

fotomicrografias eletrônicas em um microscópio eletrônico de varredura (MEV) de bancada, 

modelo TM 300 e marca Hitachi, para visualização da morfologia das amostras e obtenção dos 

diâmetros das cápsulas para cálculo de tamanho.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os aspectos microestruturais das partículas de polpa de goiaba-serrana encapsuladas foram 

analisadas por MEV e observadas sob ampliação de 4000x, conforme é apresentado na Figura 1.  

 

     

Figura 1 - Fotomicrografia da polpa de goiaba-serrana submetida a secagem por atomização: (a) sem adição de 

maltodextrina (A1); (b) com adição de 5% de maltodextrina (A2); (c) com adição de 10% de maltodextrina (A3). 

 

Observa-se na Figura 1a, que para a amostra A1  a secagem por atomização levou a 

formação de partículas aglomeradas e aderentes, com formatos irregulares e paredes lisas, devido a 

ausência do agente encapsulante. Os tamanhos das partículas variam entre 1,54 a 14,4 µm. Na 

Figura 1b, a adição de 5 % de maltodextrina (F2) resultou em partículas com formatos esféricos e 

paredes lisas, apresentando tamanho de partículas de 0,958 a 5,32 µm. Já a adição de 10 % de 

maltodextrina (F3), representada pela Figura 1c, resultou em partículas com formatos esféricos, e 

algumas levemente irregulares, com superfícies lisas e contínuas, com ausência de depressões, 

semelhantes à formulação F2. Porém, pode-se perceber um aumento nos tamanhos das partículas, 

com variação de 1,49 a 6,86 µm. Segundo Azeredo (2005), as cápsulas podem ser classificadas por 

tamanho em 3 categorias: 6 macro- (>5000 m), micro- (0,2-5000 m) e nanocápsulas (<0,2 m). Deste 

modo, todas as amostras analisadas são classificadas como microcápsulas. Estes resultados são 

coerentes a Porcu e Xavier (2004), que obtiveram microcápsulas de polpa de goiaba (Psidium 

guajava L.) com variação de tamanho de 2,68 a 6,79 µm, utilizando dextrina como agente 

(a) (b) (c) 
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encapsulante e temperatura do ar de secagem de 40 a 60 °C. As microcápsulas F2 e F3 apresentam 

uma heterogeneidade de diâmetros quando atomizadas a 120 °C. Para Osorio, Forero e Carriazo 

(2011), a obtenção de partículas esféricas na microencapsulação demonstra um sucesso no processo. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A obtenção de micropartículas de polpa de goiaba-serrana representa um potencial aumento 

na eficiência para aplicação desse ingrediente encapsulado em matrizes alimentícias, agregando 

maior valor sensorial e nutricional aos alimentos aos quais forem adicionados. 
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DETERMINAÇÃO DA VULNERABILIDADE À EROSÃO DO 

SOLO NA BACIA DO RIO DA TRINCHEIRA, MUNÍCIPIO DE 

FRANCISCO BELTRÃO 

Ana Paula Ranzan
1
, Denilce da Silva Oliveira

2
, Karine Stangherlin

3
, Marcos Vinicios 

Pagliarini
4
, Fernando César Manosso

5
 

INTRODUÇÃO 

A erosão apesar de ser um processo natural torna-se um problema quanto 

intensificado devido às ações antrópicas. Maneiras de se avaliar e monitorar as condições 

que possam influenciar tal fenômeno é a utilização de SIG’s (Sistemas de Informações 

Geográficas). A vulnerabilidade aos processos erosivos é influenciada por diversos fatores, 

dentre eles pode-se citar o tipo de solo, o tipo de cobertura vegetal, a declividade, o uso e 

manejo inadequado (Guerra et al., 2007).  

Neste estudo utilizou-se o SIG Spring 5.3, ele permite a manipulação de imagens 

georreferenciadas, a criação de mapas temáticos, o modelamento matemático, dentre outras 

funções que auxiliam na avaliação dos fatores que influenciam a erosão. Esse trabalho 

possui o objetivo de determinar a vulnerabilidade da erosão do solo da bacia do rio da 

Trincheira no município do Francisco Beltrão.  

METODOLOGIA 

A região de estudo é uma pequena bacia hidrográfica, tributária da margem 

esquerda do rio Marrecas, possui uma área de 356.32 ha, e está localizada no município 

de Francisco Beltrão, na região Sudoeste do estado do Paraná. O local de estudo está 

delimitado na Figura 1. 

Para determinar a vulnerabilidade da bacia hidrográfica do rio da Trincheira, 

utilizou-se a metodologia descrita por Crepani (2001). Com isso, associaram-se pesos, 

através da álgebra de mapas do software Spring, de vulnerabilidade que variam de 1 a 3 

para as características de geomorfologia (R), de solo (S) e de cobertura vegetal (V). Os 

fatores de clima (C) e geologia (G) não serão analisados, pois toda a bacia apresenta o 

mesmo valor devido seu tamanho. 
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O parâmetro geomorfológico foi desenvolvido através das curvas de níveis, com 

as quais obteve a declividade, os valores de vulnerabilidade foram atribuídos de acordo 

com Crepani (2001). O solo foi classificado de acordo com o mapa dos solos da 

Embrapa (2008) e os pesos de vulnerabilidade de acordo com Gurgel (2015), em 

Nitossolo ou Chernossolo (2,0) e Neossolo (3,0). Para as classes do solo realizou-se a 

classificação da imagem do Google Earth Pro de 2016. De acordo com o uso do solo, 

que foram divididos em pastagem, lavoura, solo exposto e vegetação, os pesos de 

vulnerabilidade foram atribuídos segundo Crepani (2001). 

Figura 1 – Mapa de localização da bacia do rio da Trincheira no município de Francisco Beltrão. 

 

Fonte: Autoria própria (2017).  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A bacia hidrográfica do rio da Trincheira apresenta a maior parte da área 

(54,8%) baixa vulnerabilidade a erosão, seguida de 45,0% de média vulnerabilidade e 

0,2% de elevada vulnerabilidade a erosão. Com estes valores podem-se definir os 

melhores usos e manejos de acordo com a vulnerabilidade (Tabela 1 e Figura 2).   

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A utilização do SIG Spring mostrou-se eficaz para a determinação da 

vulnerabilidade através da produção de mapas e da programação em linguagem LEGAL 

apresentando a realidade ambiental. Analisando os resultados observou-se que os locais 

com maior vulnerabilidade a erosão encontram-se onde ocorre maior declividade, pouca 

vegetação, nas áreas de solo exposto e lavoura e com solo do tipo Neossolo. Sendo a 

declividade o fator que teve a maior influencia na erosão, possuindo maior área com 

valores elevados de vulnerabilidade. Conclui-se que para o manejo da área a melhor 

alternativa é aumentar a cobertura vegetal e utilizar-se de práticas conservacionistas nas 

ISSN 2594-4541 20



          

IV Workshop de Ciência, Tecnologia e 

Inovação 
05 e 06 de outubro de 2017 – Francisco 

Beltrão 

 

 

 

 

lavouras e pastagens, bem como se evitar ou controlar as ocupações urbanas em 

encostas declivosas. 

Figura 2 – Mapa de vulnerabilidade da bacia do rio da Trincheira no município de Francisco 

Beltrão 

 

Fonte: Autoria própria (2017).  

Tabela 1 – Vulnerabilidade a erosão na bacia do rio da Trincheira 

Vulnerabilidade Área (ha) Área (%) Pesos 

Baixa 195,3 54,8 1 a 9 

Média 160,3 45,0 10 a 18 

Alta 0,7 0,2 19 a 27 

Área Total: 356,3 100,0 - 

Fonte: Autoria própria (2017).  
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INOVAÇÃO NO REPERTÓRIO DA ORQUESTRA DA UTFPR – FB 

COM A MÚSICA “A MÁQUINA DE ESCREVER” 

 

BRANDALISE, I. L. B.a 1e ; CISLAGHI, M. C.a. 

a UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ 

 

INTRODUÇÃO 

A música é a arte de combinar sons e silêncios de uma forma melódica, harmônica e 

rítmica. Utilizando-se dos três é possível obter efeitos estéticos que sejam agradáveis ao 

ouvido. Por ser utilizada em larga escala e em diversas mídias, sejam elas sociais ou 

comunicativas, a música na atualidade é considerada uma linguagem de comunicação 

universal (BERTERO, 2001). 

Os instrumentos musicais podem ser de altura determinada ou altura indeterminada. 

Os instrumentos de altura determinada produzem diferentes sons com diferentes frequências 

(como por exemplo os instrumentos de corda), enquanto que os instrumentos de altura 

indeterminada produzem sons com frequência muito semelhantes (como por exemplo uma 

caixa ou bumbo). 

O enfoque deste resumo é citar a importância e a presença que os sons rítmicos de 

altura indeterminada provocam na música sinfônica utilizando o caso da música “A Máquina 

de Escrever”, do compositor estadunidense Leroy Anderson, interpretada pela Orquestra da 

UTFPR – FB. 

 

METODOLOGIA 

A orquestra da UTFPR – FB, atualmente, conta com 11 músicos, possuindo violinos, 

flauta, acordeão, violoncelos, piano, percussão e regência. Periodicamente, ela tenta inovar 

o seu repertório incluindo músicas com estilos diferentes dos tocados por orquestras, como 

tangos, música popular brasileira e rock, mas também músicas orquestrais tradicionais do 

gênero erudito. Mas mesmo músicas eruditas também têm seus atrativos, o que é o caso da 

música “A Máquina de Escrever”, que possui, literalmente, uma máquina de escrever 

tocando juntamente com os outros instrumentos da orquestra. Apesar de não ser um 
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instrumento musical, ela, quando tocada, produz sons percussivos de altura indeterminada, 

ou seja, no contexto, funciona como música. 

Originalmente “The Typewriter”, os sons da máquina acompanham a melodia 

ditando o tempo rítmico da peça. E o seu diferencial é ter alguém solando de forma rítmica 

e humorística, com o adicional de uma campainha portátil representando o som que a 

máquina faz ao chegar ao seu limite. Porém, para que a orquestra pudesse interpretar essa 

peça, fez-se uma adaptação, pois essa é uma música original para orquestra sinfônica e a 

orquestra da UTFPR – FB é uma orquestra de câmara (com menos instrumentos). 

Para que fosse feita essa adaptação foi utilizado o software “Finale” de edição de 

partituras. Esse software permite escrever a partitura com todas as suas nuances e realizar 

diversos tipos de edição, como transposição, mudança de tonalidade, andamento, 

acentuação, mudança rítmica, troca de instrumentos, entre outros. 

A maior parte das diferenças entre a versão original para orquestra sinfônica da 

interpretada pela Orquestra da UTFPR – FB é referente à parte executada por cada 

instrumento. Na versão original, a melodia principal é executada pelos violinos, o 

acompanhamento é tocado pelas violas clássicas e metais, os contracantos (melodia 

secundária) são executados pelas madeiras e o baixo é executado pelos violoncelos e 

contrabaixos. Na versão adaptada para a Orquestra da UTFPR – FB, a melodia principal é 

executada pelo piano, o acompanhamento da música é executado pelos violinos e acordeão, 

os contracantos são executados pela flauta e acordeão e o baixo é executado pelo piano (voz 

inferior) e violoncelo. No entanto, em alguns trechos da música, os detalhes da melodia 

principal são executados pelos violinos. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Apesar de ser uma música sinfônica, algo não muito comum para a maioria das 

pessoas, a música “A Máquina de Escrever”, com todo o seu esplendor, harmonia e humor, 

foi bem aceita pelo público que prestigiou as apresentações da Orquestra da UTFPR – FB. 

Na primeira vez que foi interpretada oficialmente, a música foi ovacionada pelo público por 

ser algo diferente e inovador. Nas interpretações posteriores, a música sempre foi vista e 

ouvida com olhos e ouvidos diferentes, pois sempre foi um dos destaques da noite. Na figura 

abaixo é possível ver o solista interpretado a música “A Máquina de Escrever” durante o 

Concerto semestral 2017/1 da Orquestra da UTFPR – FB. 
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Figura 1– Interpretação da música “A Máquina de Escrever” no Teatro Unisep de Francisco Beltrão durante 

o Concerto semestral 2017.1 da Orquestra da UTFPR – FB em 29 de junho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Própria. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A música de Leroy Anderson, “A Máquina de Escrever”, é um marco para a música 

sinfônica no sentido de inovação e aceitação pelo público atual, pois ela, com toda a sua 

harmonia, melodia e ritmo, faz sentir que a música sinfônica/erudita não se resume a apenas 

sinfonias e músicas sérias, mas sim músicas humorísticas e mais atrativas com a utilização 

de um instrumento nada convencional. 
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ANÁLISE QUANTITATIVA DA LITERATURA SOBRE ERGONOMIA E

SUAS METODOLOGIAS DE AVALIAÇÃO DE CARGA MENTAL

Jhonnatan Ricardo Semler; Sergio Luiz Ribas Pessa

INTRODUÇÃO

Diversos  autores  (Wisner,  1987;  Dejours,  1993;  Moura,  1998;  Laurell  e  Noriega,

1989) trazem definições  para Carga Mental  de Trabalho,  sendo nessa pesquisa adotado o

conceito estabelecido por Moray (1988) onde carga mental é uma função complexa e pessoal

que envolve características da tarefa, do esforço investido para sua realização além de fatores

externos ao trabalho como motivação e fatores idiossincráticos. 

O presente artigo busca construir, a partir de um processo estruturado, um referencial

teórico sobre a ergonomia e suas metodologias de análise e avaliação de carga mental.

METODOLOGIA

Esta pesquisa tem característica  exploratória  e  descritiva.  Descritiva por identificar

características de publicações e referências de determinado período, e exploratória por gerar

conhecimento sobre o tema através do portfólio bibliográfico (GIL, 1999). 

A busca bibliográfica inicial utilizou o processo estruturado Knowledge Development

Process-Constructivist  ProKnow-C  (ENSSLIN  et  al.,  2010)  formando  assim  o  portfólio

bibliográfico. Foram definidos como eixos de pesquisa: carga mental; trabalho; e métodos, e,

por decorrência,  as palavras-chaves para cada eixo. A busca consistiu das 48 combinações

possíveis  das palavras  chaves,  com uso do operador  booleano AND, dentro das  bases de

dados Web of Science, Scopus e Science Direct e nacionais Scielo e Spell, entre 2007 e 2017.

Foram  obtidos  39.370  artigos  internacionais  exportados  então  para  um  software

gerenciador  de bibliografias.  Houveram 9.372 duplicidades.  A verificação  do alinhamento

pela  da  leitura  do  título  levou  à  exclusão  de  11.552  artigos.  A seguir  foi  realizada  a

identificação do reconhecimento científico dos artigos pelo número de citações do artigo em

trabalhos científicos. O Google Acadêmico foi utilizado na verificação do número de citações

dos artigos. Foram obtidos 17.403 artigos com 95% das citações e 1043 artigos com 5% das

citações. A leitura dos resumos dos 17.403 artigos com maior reconhecimento científico de

forma de identificar o alinhamento ao tema da pesquisa resultou na seleção de 5.200 artigos.

A análise  posterior  dos  1.043  artigos  de  menor  reconhecimento  científico  buscou

identificar se o artigo era recente, e se o autor estava presente nos artigos selecionados. Com

1eE-mail para correspondência: jrsemler@utfpr.edu.br
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isso foram selecionados 21 artigos, que em conjunto com os artigos com maior número de

citações totalizaram 5.221 artigos.

Após a  análise  integral  de 3.441 artigos  (1.780 não estavam disponíveis  em meio

eletrônico) foram selecionados 29 artigos que formaram o portfólio de artigos internacionais.

Na  busca  nacional  foram  selecionados  63  artigos,  estes  foram  exportados  para  o

software gerenciador de bibliografias, onde a leitura dos títulos, verificando o alinhamento ao

tema de pesquisa, resultou na exclusão de 11 artigos. Devida à pouca bibliografia encontrada

não foi aplicada a verificação do reconhecimento científico. Na leitura dos resumos 19 artigos

foram  excluídos,  restando  33  artigos  que  foram  analisados  integralmente,  destes  21

compuseram o portfólio nacional de artigos.

Com a  definição  do portfólio  é  realizada  a  análise  dos  artigos  para  quantificar  as

informações existentes e extrair características destas publicações. Através da avaliação do

Portfólio Bibliográfico foram realizadas 4 análises, visando: (i) Estimar o grau de relevância

dos  periódicos;  (ii)  Estimar  reconhecimento  científico  de  artigos;  (iii)  Estimar  o  grau  de

relevância  dos  autores;  e  (iv)  Estimar  palavras-chave  mais  utilizadas:  nesse  tópico

quantificamos as palavras-chaves mais utilizadas dentre os artigos do portfólio.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os  periódicos  “Internacional  Journal  of  Industrial  Ergonomics”  e  “Applied

Ergonomics” se destacaram no portfólio internacional e referências do portfólio bibliográfico,

já “Ciência & Saúde Coletiva” e “Cadernos de Saúde Pública” são os destaques nacionais.

Quanto ao número de menções dos artigos dos portfólios bibliográficos no Google

Scholar e o número de citações obtidas pelo autor mais citado do artigo nas referências dos

portfólios  bibliográficos  destacou “Interactive  effects  of physical  and mental  workload on

subjective workload assessment”, sendo artigo de destaque escritos por autores de destaque.

A comparação do número de artigos do autor dentro dos portfólios bibliográficos com

o número de vezes que o autor foi mencionado nas referências destacou DIDOMENICO, A. e

WICKENS, C.  D tanto  nas  referências  quanto nos  portfólios;  e  ii)  BROKHUIS,  K.  A.  e

NUSSBAUM,  M.  A.,  por  ter  três  artigos  dentro  do  portfólio  internacional.  Quanto  ao

portfólio nacional o autor com publicação utilizada nas referências dos demais estudos e com

mais de uma publicação compondo o portfólio foi MINAYO, M. C. S..
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados da pesquisa foram dois portfólios bibliográficos centrados nos métodos

de avaliação de carga mental, abrangendo publicações nacionais e internacionais. Foi possível

identificar  periódicos  de destaque quanto ao tema de pesquisa,  e autores de destaque nas

referências e nos portfólios o que pode auxiliar os pesquisadores e estudiosos. Ainda há o

destaque de um artigo, entre os demais, devido ao grande numero de citações.
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DESENVOLVIMENTO DE UM OBJETO DE APRENDIZAGEM (OA) 

EM FORMA DE APLICATIVO PARA O ENSINO DE ESTATÍSTICA 

DESCRITIVA 

¹Acadêmico: TAVARES, R.D.F. 

²Orientadora: GAFFURI, S.L. 

³Co-orientador: SATO, G. 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná – Campus Francisco Beltrão 

 

INTRODUÇÃO 

As Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) estão presentes na educação, 

como o ambiente virtual de aprendizagem (AVA). O desenvolvimento de um APP 

educacional estatístico poderá aumentar a inclusão digital e proveito em sala, sendo um 

diferencial no ensino tecnológico digital (móvel) referido por Pressman e Maxim (2016, p. 

6) e Ribeiro (2015, p. 1–3). A propósito, temos como objetivo desenvolver um aplicativo 

para a estatística no sistema Android.  

 

METODOLOGIA 

Esse estudo tem como referencial teórico pesquisas de autores de educação e 

informática acerca de APPs, a exemplo de Silva e Batista (2015, p. 2), concluindo que já 

há softwares educacionais para matemática e gratuitos para Android. Sendo assim, tal qual 

Cysneiros e Leite (2001, p. 16) e Sommerville e Sawyer (1997, p. 92), o percurso 

metodológico insere-se no documento de definição de requisitos a discriminação acerca do 

desenvolvimento do sistema, como condição crucial para o alcance de propósitos: dados do 

problema, particularidades do sistema, condições de criação e de projeto.  

A escolha pela disciplina de matemática para a criação desse estudo segue Lopes 

(2007, p. 38), já que se trata de uma ciência que provém da construção humana e da 

necessidade do indivíduo resolver situações-problema, como os conteúdos de estatística. 

Então, este trabalho apoia-se na Linguagem Unificada de Modelagem (UML) para 

a criação de um sistema de ensino matemático-estatístico inovador. Como benefício para o 

ensino, aproxima o público discente e docente (dinamizando o conteúdo de classe, gerindo 
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dados por meio de telas virtuais, como OA, que armazenam: material didático de estudo, 

exercícios, registro de tarefas e notas) (BEHRENS, 2010; PASCHOAL et al., 2014).   

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Ambientes de aprendizagem conservadores não são tão adequados quando os 

discentes têm que ir além de deter o conhecimento acerca de técnicas e teorias de autores 

consagrados, podendo ser frágeis nos contextos hodiernos de se adquirir conhecimento, por 

isso a proposta do desenvolvimento de um software educacional que hipoteticamente 

preencha essa lacuna no ensino da estatística descritiva, haja vista os altos índices de 

reprovações da matemática no ensino médio (BEHRENS, 2010; PASCHOAL et al., 2014). 

Desenvolvemos um software educacional, a ser futuramente implantado por um 

professor de matemática, o APP ESTATÍSTICAPP. Ele é focado no ensino de estatística e 

registra: usuários, conteúdos, exercícios, correção e relatório, a fim de motivar o aluno nos 

estudos pela sua interface lúdica, além de proporcionar melhor interação no ensino-

aprendizagem estatística. Por conseguinte, o docente tem acesso aos exercícios, os quais 

são disponibilizados pelo aplicativo de forma aleatória aos alunos. O conteúdo dos 

exercícios de estatística são: distribuição de frequência, gráficos e suas representações, 

medidas de tendência central, de variação e de posição (vide abaixo a Figura 1).  

Figura 1: Algumas telas do aplicativo 

    

Fonte: O autor, 2017. 

Após o preenchimento das informações solicitadas, o aplicativo faz correções e as 

envia para relatório (disponível para alunos e professor, delineando a progressão do 

conteúdo – erros e acertos). Caso o aluno não atinja 60 por cento de acertos dos exercícios, 
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não progride para o próximo nível, conforme é exigido na maioria das avaliações do ensino 

médio das escolas brasileiras.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Como a tecnologia está cada vez mais presente no cotidiano dos estudantes é 

importante o desenvolvimento de bons OAs, através de APPs, por exemplo, para nortear a 

prática docente da estatística, havendo a necessidade de sua introdução nas escolas 

públicas brasileiras, explicitado por Ribeiro (2015, p. 3–4), já que não há estudos que 

comprovem o uso de OAs no ensino da estatística nas escolas públicas. 
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AVALIAÇÃO DA CITOTOXICIDADE DE TOMATES ORGÂNICOS IN 

VITRO 

 

Amanda Michells Rocha1, Ivane Benedetti Tonial, Lilian Tatiani Düsman Tonin, Ticiane Sauer 

Pokrywiecki, Veronica Elisa Pimenta Vicentini, Igor Vivian de Almeida, Andrea Becker, Ana 

Cristina Siewert Garofolo, Jhony Alex Luchmann, Elisângela Düsman.  

 

 

INTRODUÇÃO 

A busca por alimentos orgânicos, onde há produções mais sustentáveis, está aumentando e se 

fortalecendo mundialmente em razão de uma maior conscientização da população sobre a existência 

de resíduos químicos nos mantimentos. Entre as hortaliças, o tomate ocupa o terceiro lugar na 

produção em escala mundial e tem sido reconhecido como um alimento funcional, visto que pesquisas 

indicam a redução de riscos de certos tipos de câncer pelo seu consumo (BORGUINI; SILVA, 2005). 

Assim, o objetivo do presente trabalho foi avaliar a citotoxicidade de tomates orgânicos, das 

variedades Aguamiel e Alambra, para as células tumorais de rim humano através do ensaio do MTT.  

 

METODOLOGIA 

Cultura celular 

A linhagem celular tumoral de rim humano, linhagem 786-O, foi cultivada em frascos de 

cultura de 25cm2 (TPP) contendo meio de cultura completo (DMEM suplementado com 10% de SBF 

e 1 mL/L de solução antibiótica/antimicótica), e mantida em incubadora de CO2 (5%), com umidade 

de 95%, à 37ºC.  

 

Solução tratamento 

Os tomates das variedades Aguamiel e Alambra, provenientes do sistema de cultivo orgânico, 

foram obtidos na Cooperativa dos Produtos Orgânicos e Agroecológicos do Sudoeste do Paraná 

(COOPERVEREDA). Para o teste de citotoxicidade as amostras de tomates foram trituradas em 

liquidificador por 10 minutos, após foram filtradas em gaze e, por fim, filtradas em filtro Millipore 

estéril. 
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Teste de citotoxicidade – MTT 

Para o teste de citotoxicidade foi realizado o ensaio do MTT, de acordo com o protocolo 

sugerido por Mosmann (1983), com modificações. Foram utilizadas placas de cultura celular de 96 

poços, onde em cada poço foram semeadas 0,5x104 células tumorais de rim humano, com exceção 

dos poços controle sem células (branco). Após estabilização, o meio de cultura foi descartado e 

adicionou-se 100 µL de meio completo para os grupos: controle negativo (CO-), controle positivo 

(CO+) com o agente citotóxico metil metanossulfonato (MMS 50 µM) e tratamento com as diferentes 

concentrações dos tomates da variedade Alambra e Aguamiel (10, 20, 40, 60, 80 e 100 µL/mL de 

meio de cultura). 

Após 24, 48 e 72 horas de incubação, o meio de cultura foi substituído por 100 µL de meio de 

cultura, acrescido de MTT (0,2 mg/mL). A placa foi incubada por mais 4 h antes do descarte do meio 

contendo MTT, seguido da adição de 100 µL de DMSO, para solubilização dos cristais de formazan. 

A leitura das absorbâncias foi realizada em leitor de microplacas (Labtech) a 550nm. A viabilidade 

celular foi estimada com base na absorbância do controle pela seguinte fórmula: Abstratamento/Abscontrole 

x 100. Os resultados foram apresentados como média e desvio padrão, e submetidos à análise de 

variância (one way ANOVA), seguida do teste de Tukey (p<0,05), pelo software GrafPad® Prism 5.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

No tempo de 24 horas, somente a concentração de 80 µL/mL do tomate da variedade Alambra 

apresentou um efeito citotóxico para as células tumorais de rim, visto que apontou uma absorbância 

média menor que a do controle negativo e viabilidade celular de 69%. De forma semelhante, Jannat 

et al. (2016), observou potencial citotóxico de concentrações acima de 50 a 200 µL/mL de mini 

tomates crus para as células tumorais de fígado humano expostas por 24 horas. Para a variedade 

Aguamiel, não se obteve resultados estatisticamente significativos. E, as viabilidades foram maiores 

que 100% para quase todas as concentrações. 

No tempo de 48 horas, as maiores concentrações (80 e 100 µL/mL) da variedade Alambra 

apresentaram absorbâncias menores que a do controle negativo, apresentando assim, efeito citotóxico 

para as células tumorais renais humanas. Para a variedade Aguamiel, efeito similar foi notado, onde 

as maiores concentrações (60, 80 e 100 µL/mL) apresentaram absorbâncias menores que as do 

controle negativo. Apesar disso, a viabilidade celular destes grupos foi maior que 78%. De acordo 

com Friedman et al. (2009), a utilização de concentrações 10, 50 e 100 µL/mL de tomates vermelhos 
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de diversas variedades como, Sancheri, Chobok Power, Rokusanmarue, em várias linhagens celulares 

tumorais, como células de tumorais de fígado, intestino e mama, em 48 horas, apresentaram 

atividades citotóxicas baixas e variáveis. 

No tempo de 72 horas, todas as concentrações da variedade Alambra apresentaram 

absorbâncias médias menores que a do controle negativo, apresentando assim efeito citotóxico para 

as células renais humanas. Já para a variedade Aguamiel, somente as menores concentrações (10 e 

20 µL/mL) foram semelhantes ao controle negativo, não apresentando potencial citotóxico, as demais 

concentrações apresentaram efeito antitumoral para as células. Com relação a viabilidade celular, a 

variedade Alambra apresentou percentuais acima de 74% e a Aguamiel acima de 78%. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os resultados mostram que ambas as variedades de tomate apresentaram potencial citotóxico 

para as células tumorais de rim humano, principalmente as maiores concentrações e nos tempos de 

48 e 72 horas. Portanto, os dados indicam que o consumo de tomate orgânico poderia auxiliar na 

eliminação de células tumorais. 
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CARDOSO, Marcos Roberto Júnior1*; FRANCISKIEVICZ, Alana Caroline1 ; MANICHI, 
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INTRODUÇÃO 

 A vitivinicultura brasileira é caracterizada pela grande diversidade de cadeias produtivas, 

entre elas uvas finas, americanas e híbridas. Porém, as espécies de videiras americanas (Vitis 

labrusca) e seus híbridos constituem a base da produção de vinhos de mesa no Brasil e representam 

cerca de 85% do volume de uvas industrializadas no país, sendo sua produção concentrada na 

Região Sul devido ao clima subtropical e temperado (CAMARGO et. al., 2005). 

Vários fatores interferem na qualidade dos vinhos, tais como: a matéria-prima, a 

fermentação, o método de condução do processo fermentativo, o envelhecimento, entre outros 

(AQUARONE et al., 2001). O processo, se não for bem conduzido, prejudica a qualidade do 

produto final devido a produção de diversos compostos voláteis indesejáveis (PEREIRA, 2007).  

No presente trabalho, amostras de diferentes produtores de vinho de uvas Bordô e Niágara 

Branca, provenientes de Francisco Beltrão, Sudoeste do Paraná, foram submetidas a análises físico-

químicas e cromatográficas. Essas análises são importantes na determinação das características e da 

qualidade do produto. 

 

METODOLOGIA 

 Foram coletadas cinco amostras de vinhos de uva Niágara Branca e cinco de vinhos de uva 

Bordô de diferentes produtores de Francisco Beltrão - PR, as quais foram submetidas a análises 

físico-químicas (teor alcoólico, acidez total e volátil, pH, extrato seco, açúcares redutores, cinzas e 

sulfatos) segundo Rizzon (2010) e análise cromatográfica segundo Morés et al (2009). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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Os resultados obtidos para os parâmetros físico-químicos das amostras de vinho tinto 

(Bordô) e de vinho branco (Niágara) foram submetidas a análises estão relacionados na Tabela 1. 

 

Tabela 1 - Resultados da caracterização físico-química de amostras de vinho de uvas Bordô e Niágara branca, 

produzidos em Francisco Beltrão- PR. 

           Amostra 

Parâmetro 
Branco A Tinto A Branco B Tinto B Branco C Tinto C Branco D Tinto D Branco E Tinto E 

Teor alcoólico 

(v/v) 

14,1 
± 0,2 

15,6 

± 0,4 

11,5 
± 0,2 

13,0 

± 0,3 

15,6 
± 0,0 

15,5 

± 1,2 

13,3 
± 0,1 

15,2 

± 1,7 

13,7 
± 0,2 

14,5 
± 2,6 

Acidez total 

(mEq/L) 

9 3 
± 1,4 

135 
± 1,4 

89 
± 0,1 

114 
± 2,8 

90 
± 0,6 

112 
± 14,1 

60 
± 0,6 

101 
± 1,4 

80 
± 0,7 

131 
± 1,4 

Acidez volátil 

(mEq/L) 

23,2 
± 0,3 

18,2 
± 1,4 

10,4 
± 0,3 

5,0 

± 0,8 

17,2 
± 0,0 

5,8 

± 0,3 

9,3 
± 0,3 

2,2 

± 0,3 

8,4 
± 0,3 

3,2 

± 0,0 

pH 
3,43 

± 0,01 

3,75 

± 0,03 

3,25 
± 0,01 

3,42 

± 0,03 

3,25 
± 0,01 

3,45 

± 0,01 

3,72 
± 0,01 

3,43 

± 0,02 

3,02 
± 0,01 

3,25 

± 0,03 

Extrato seco 

(g/L) 

21,6 
± 0,2 

23,1 

± 0,2 

19,7 
± 0,1 

24,9 

± 0,3 

32,9 
± 0,1 

25,6 

± 0,4 

4,3 
± 0,2 

24,3 

± 0,2 

2,8 
± 0,01 

30,7 

± 0,6 

Açúcares 

redutores 

(g/L) 

4,75 
± 0,40 

2,06 

± 0,20 

2,95 
± 0,01 

2,72 

± 0,07 

11,20 
± 0,10 

2,38 

± 0,07 

22,92 
± 0,61 

1,94 

± 0,07 

18,62 
± 0,20 

3,19              

± 0,10 

Cinzas 

(g/L) 

1,91 
± 0,01 

3,23 

± 0,25 

1,74 
± 0,01 

2,69 

± 0,04 

1,24 
± 0,01 

2,10 

± 0,15 

1,91 
± 0,01 

2,26 

± 0,04 

1,44 
± 0,01 

2,24 

± 0,04 

Sulfatos (g/L) <0,7 <0,7 <0,7 <0,7 <0,7 <0,7 <0,7 <0,7 <0,7 <1,0 

 

A portaria nº 229 do Ministério da Agricultura (BRASIL, 1988) estabelece como teor 

alcoólico máximo para vinhos o valor de 14%, estando assim, as amostras de vinho tinto A, C, D e 

E e de vinho branco C acima do valor especificado.  O pH dos vinhos deve variar entre 3,0 e 3,8 e, 

segundo a legislação brasileira, a acidez volátil não deve ultrapassar 20,0 mEq/L (BRASIL, 1988). 

Com exceção da amostra de vinho branco A, todas as amostras estão dentro dos padrões 

estabelecidos. No caso da acidez total do vinho, com parâmetros determinados na faixa de 55,0 a 

130,0 mEq/L (BRASIL, 1988), as amostras de vinho tinto A e E apresentam valores um pouco 

acima do limite e a amostra de vinho branco A, valor um pouco abaixo. O teor mínimo de cinzas 

em vinhos tintos é de 1,5 g/L e para vinhos brancos é de 1,3 g/L (BRASIL, 1988), logo, todos os 

vinhos analisados, com exceção da amostra de vinho branco C, apresentaram teor de cinzas superior 

ao mínimo exigido. A legislação também estabelece limite de 1,0 g/L para sulfatos (em sulfato de 

potássio) (BRASIL, 1988). Todas as amostras possuem teores dentro do limite estabelecido. 

 Foram avaliados e quantificados por cromatografia gasosa nas amostras de vinho tinto e 

branco os seguintes compostos voláteis: metanol, acetato de etila, 3-metil-1-butanol, 2-metil-1-
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butanol, butanoato de etila, acetato de isoamila, hexanoato de etila, álcool fenil etílico, octanoato de 

etila, fenil etil acetato, acetato de fenil etila, nonanoato de etila, decanoato de etila e dodecanoato de 

etila. Os compostos estudados, exceto o metanol, são considerados produtos secundários da 

fermentação alcoólica e contribuem para a qualidade do vinho.  Para o metanol, segundo a 

legislação, o limite máximo de álcool metílico que o vinho de mesa deve obedecer é de 350 mg/L, 

em função da sua toxicidade. Assim, observando os resultados obtidos, percebe-se que nenhuma das 

amostras respeita a legislação.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 As amostras analisadas apresentaram variações dos padrões estabelecidos pela legislação 

explicadas principalmente pelas condições climáticas, composição do solo, maturação e 

processamento da uva. Álcoois superiores e aldeídos estão presentes no vinho de maneira ideal, 

visto que não causam tantos problemas por serem apenas produtos secundários responsáveis pelo 

sabor e odor dos vinhos. Entretanto, o metanol não obedeceu ao parâmetro da legislação, causando 

uma certa preocupação e alerta aos consumidores, mas principalmente aos produtores dos vinhos. 
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A DISLEXIA E O PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM 

¹PINHEIRO,L 

²PINHEIRO,R 

Dramischi,G.M 

FAMPER-Faculdade de Ampere 

INTRODUÇÃO 

A relevância da abordagem do tema “A Dislexia e o Processo de Ensino Aprendizagem"está 

diretamente relacionada com a importância de estar atento ao desenvolvimento amplo e saudável da 

criança e a necessidade de aprofundar os estudos na área neurobiológica para entender como 

acontece o desenvolvimento cognitivo da criança, o funcionamento do cérebro e de que forma ela 

aprende. Realizando-se uma análise reflexiva sobre os métodos de ensino utilizados, com base nas 

teorias neurobiológicas, levando em consideração a dificuldade que a criança possui e buscando 

formas de trabalhar, visando auxiliá-la de modo a desenvolver suas habilidades da melhor forma 

possível, considerando suas limitações e elaborando métodos alternativos para que ela tenha 

sucesso na busca pelo conhecimento e pleno desenvolvimento em todas as esferas, social, familiar e 

profissional.  

Busca-se ainda saber quais são os direitos do aluno disléxico, como promover a interação 

social destas crianças e entender o processo de diagnóstico clínico e intervenções pedagógicas que 

possam auxiliar em seu desenvolvimento. Aprofundar o conhecimento referente às habilidades da 

criança disléxica, dando ênfase na adaptação de métodos de ensino que colaborem no 

desenvolvimento dela e facilite o processo de ensino-aprendizagem.  

 

METODOLOGIA 

Por meio das pesquisas realizadas busca-se aprofundar o conhecimento e entender de que 

maneira o disléxico aprende quais métodos de ensino são mais adequados a sua necessidade e a sua 

forma de aprender, os encaminhamentos para que realize-se o diagnóstico clínico e as intervenções 

pedagógicas necessárias.  

Para isso, foi realizada uma pesquisa de campo, pesquisas qualitativas e pesquisas 

bibliográficas, nas quais foram analisados livros, artigos e sites que relatam com base em estudos o 

que  é a dislexia, métodos para trabalhar com alunos disléxicos em sala de aula, como promover a 

interação social da criança disléxica e encaminhamentos para o diagnóstico clínico. Também foram 

analisadas as leis que amparam a criança acometida por transtornos de aprendizagem. 
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  A pesquisa de campo foi realizada com professoras de escolas públicas da cidade de Dois 

Vizinhos, no Paraná, onde elas responderam a um questionário, sobre o que é a dislexia, quais os 

direitos da criança acometida por transtornos de aprendizagem, os encaminhamentos realizados para 

o diagnóstico clínico, como elas lidam com a dislexia em sala de aula e quais métodos utilizar de 

forma a facilitar o processo de ensino-aprendizagem.  

  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Percebe-se que existem diversas situações que contribuem para que a criança não aprenda na 

escola, e também diversos fatores que podem interferir na aprendizagem do indivíduo, a falta de 

estimulo a desestruturação familiar, as metodologias utilizadas e possíveis transtornos de 

aprendizagem são alvo de debate na escola. Dentre os transtornos de aprendizagem destaca-se aqui 

a Dislexia que pode ser entendida como um transtorno específico de aprendizagem de origem 

neurobiológica que caracteriza-se pela dificuldade em reconhecer a palavra, sendo afetada a 

capacidade em decodificar, soletrar, aprender a ler, escrever e interpretar informações na leitura de 

um texto. Conforme enfatiza Davis algumas pessoas nascem com um código genético que 

possibilita a elas utilizar seu cérebro alterando as percepções, podendo assim desenvolver a dislexia, 

essa teoria explica porque em uma mesma família vários indivíduos são disléxicos, no entanto, não 

significa que por possuir este código genético o sujeito possua ou desenvolva a dislexia. 

 
Parece que algumas pessoas nascem com um código genético que as torna capazes de 

utilizar a parte de seu cérebro que altera e cria percepções. Nascer com esse código 

genético não causa a dislexia, apenas lhes possibilita desenvolvê-la. Esta teoria explica por 

que a dislexia parece seguir linhas de família e por que muitos especialistas consideram que 

ela seja hereditária. (DAVIS, 1997, P.99) 

 

A dislexia possui diversos sintomas que a caracterizam, sendo assim, existem diversas 

definições, mas todas elas concordam que o disléxico possui dificuldade na leitura. O disléxico 

possui o desenvolvimento neurobiológico normal, mas pode ocorrer atraso no entendimento de 

signos linguísticos, habilidades fonoaudiologias, podem apresentar movimentos sutis involuntários 

dos músculos e identificação dos nomes das cores.  

 

Do ponto de vista epidemiológico, sabe-se que a dislexia tem predomínio no sexo 

masculino de 2 a 5 : 1, tem ocorrência familiar frequente e associa-se a distúrbios de 

linguagem e práxicos. Quanto ao desenvolvimento neurológico, as crianças com dislexia 

tem histórico normal, mas muitas vezes há relatos de atrasos nas funções que envolvem a 

manipulação de signos linguísticos. Tais funções, por exemplo, relacionam-se ao 

conhecimento e a nomeação das cores, habilidades fonológicas (como na pré-escola, saber 

com que letra tal palavra começa). Embora o exame neurológico tradicional seja 
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habitualmente normal, a criança pode apresentar dificuldades em provas relacionadas à 

realização de movimentos sutis alternados e sincinesias de imitação, na mão contralateral, a 

que executa movimentos. (MUSZKAT, RIZZUTTI, 2012, P. 38) 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com as pesquisas realizadas com professoras de escolas públicas da cidade de Dois 

Vizinhos, no Paraná, verificou-se que todas as professoras entrevistadas sabem o que é a dislexia, 

quais os encaminhamentos necessários para realizar o diagnóstico clínico, porém a maioria delas 

está despreparada para lidar com este transtorno em sala de aula. Outro ponto chave percebido é a 

escassez de estratégias que auxiliem no processo de ensino aprendizagem e métodos adequados as 

dificuldades e habilidades da criança disléxica. Sabendo disso, percebe-se a necessidade de 

conhecer a DISLEXIA e os métodos que auxiliam no trabalho do professor no processo de ensino 

aprendizagem e também obter resultados que possam contribuir com a sociedade no sentido de 

informar a respeito da importância de conhecer as dificuldades de aprendizagem que dificultam o 

desempenho escolar e social da criança e os métodos que podem facilitar seu desempenho.  

Fazendo-se perceber a importância de tais métodos, fortalecer estudos a cerca do assunto e 

auxiliar no dia-a-dia dos professores de forma que este busque melhorar sua metodologias de ensino 

e facilitar a aprendizagem, socialização e inclusão do disléxico. Pensando novas formas de ensinar, 

aprimorando sua prática de forma a perceber o indivíduo como um ser dotado de capacidade de 

aprendizado e habilidades que precisam ser alimentadas e direcionadas, possibilitando que ele se 

desenvolva no seu tempo e dentro de suas limitações. Neste sentido, a escola tem o papel de formar 

sujeitos que respeitem as diferenças e sejam respeitados, que aprendam a conviver com suas 

dificuldades e valorizem suas habilidades, percebendo que são as diferenças que os tornam 

especiais, pois um ser não é igual ao outro, e cada pessoa tem sua própria forma de aprender e se 

desenvolver. A inclusão está cada vez mais sólida em nossa sociedade, cada dia se consolidam mais 

projetos e leis que vem para garantir o direito de todos a educação com igualdade  de condições de 

ensino, no entanto é preciso estar atento para fiscalizar a aplicabilidade de tais projetos e leis no dia 

a dia, de forma que elas realmente sejam efetivas.  
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TIPOLOGIA DE ECOINOVAÇÃO PARA INCUBADORAS  
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Carvalho, E.4 

 Carvalho, A. P.5 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná – Câmpus Francisco Beltrão 

 

INTRODUÇÃO 

 A ecoinovação é analisada como um novo paradigma, pois abrange a importância 

crescente de aliar a inovação e tecnologias desenvolvidas com a proteção ambiental. 

Incorporando este conceito em novos produtos, processos ou serviços é uma forma de 

contribuir com a promessa de que a demanda do crescimento econômico pode ser 

conciliada com a sustentabilidade (WEBER; HEMMELSKAMP, 2005). 

Um ambiente dinâmico e inovador é fundamental, por serem disseminadores e 

propagadores da inovação e da pesquisa científica, bem como estruturas propícias para 

gerar nichos tecnológicos e aliar o desenvolvimento de ecoinovações.  

Assim, este estudo focou no objetivo de entender uma tipologia da ecoinovação que 

melhor caracterize uma incubadora de inovação, com o intuito de fortalecer a gestão deste 

habitat para alavancar o desenvolvimento de novas tecnologias aliadas à ecoinovação. 

 

METODOLOGIA 

Este estudo pode ser caracterizado como teórico e descritivo, apoiado na revisão 

sistemática de literatura. Xavier et al. (2017) define passos para a revisão sistemática de 

literatura, com base em Denyer e Tranfield (2009), sendo estes: 1) formulação da questão 

de pesquisa; 2) localização dos estudos; 3) seleção e avaliação de estudos; 4) análise e 

síntese; e 5) relatório e uso dos resultados da pesquisa. 

A questão de pesquisa refere-se à busca sistemática de tipologias de ecoinovação 

para o objeto incubadoras.  

A localização dos estudos foi realizada no mês de junho de 2017 nas bases de dados 

Science Direct, Scopus, Web of Science e Scielo que contempla periódicos de referência 
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internacional. A seleção dos estudos foi obtida com o uso dos termos “eco-innovation” and 

“typology”, e a partir do filtro “abstract, title and keywords”.  

De acordo com a base Science Direct, foram obtidos nove estudos. A base Scopus 

proporcionou 17 artigos. A Web of Science resultou em 14 artigos e a base Scielo não 

apresentou nenhum resultado para a referida busca. Muitos artigos resultantes apareceram 

em mais de uma base de dados, dessa forma foram contabilizados apenas os artigos sem 

considerar a sua repetição, o que totalizou 21 artigos de periódicos e 1 artigo de congresso 

Internacional de referência na área da pesquisa. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

De acordo com as bases de dados utilizadas nesta pesquisa e o método de 

levantamento dos artigos, foram vinte e dois trabalhos que apresentaram a temática das 

tipologias da ecoinovação, as quais duas são apresentadas abaixo, que descrevem as 

diferentes tipologias que podem ser relacionadas aos Habitats de Inovação.  

Nesse sentido, Anttonen (2010) alia a tipologia da ecoinovação como mudança 

organizacional que aponta um novo produto ou processo melhorado, mas interligado com o 

meio ambiente. Tyl et al. (2015) apresentam a ecoinovação como matriz de motivação dos 

stakeholders, como um guia de melhoria ambiental e no design ecológico. Eles abordam as 

tipologias como ferramentas, pois acreditam que em muitas organizações, a dimensão 

ambiental é esquecida em muitos projetos. 

Nas tipologias analisadas, não foram encontradas nenhuma que condiz diretamente 

para o ambiente de uma Incubadora de Inovações. A tipologia mais próxima detalhada é a 

citada por Fernando, Shaharudin e Xin (2015), que caracteriza como um tipo de 

ecoinovação desenvolvida em um mercado específico, porém não aborda as características 

próprias deste habitat de inovação, que é a incubadora.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A busca por inovações é crescente, principalmente em ambientes propícios para 

uma transição tecnológica, como a Incubadora. Dessa forma, todo esse desenvolvimento 

remete ao uso contínuo de recursos materiais e naturais e a temática da poluição ambiental. 

Assim, observa-se que o conceito de inovação e preservação ambiental são dependentes e é 

imprescindível que estejam alinhados para que a sustentabilidade ocorra. 
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Esta temática ficou evidente na análise dos artigos levantados, na qual todos os 

autores classificam a ecoinovação como primordial para a garantia de recursos para a 

geração futura e buscam tipologias que classifiquem e auxiliem às organizações para 

atingir um grau satisfatório de sustentabilidade ambiental. Para os autores, a ecoinovação é 

muitas vezes esquecida ou irrelevante no desenvolvimento de novos projetos e as 

tipologias podem servir de base para entender sua importância. 

Porém, entender e analisar as transformações complexas da inovação sustentável 

em um habitat de inovação como a incubadora é ainda limitado em muitos estudos, que 

não abrangem as características próprias deste ambiente. Mesmo em artigos em que os 

autores apresentam várias tipologias da ecoinovação, não há uma específica direcionada 

para uma incubadora de inovações. 

Assim, pela importância que uma incubadora de inovações possui, principalmente 

pelo fato de analisar desde o projeto até o desenvolvimento do produto final e sua 

comercialização, entende-se como primordial uma ferramenta para avaliar as tipologias de 

ecoinovação presente neste habitat e alavancar o potencial de sustentabilidade. 
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REMOÇÃO DE SUBSTÂNCIAS HÚMICAS NO PROCESSO DE 

TRATAMENTO DE ÁGUA COM Aloe arborescens 

Aline Sasso, Raquel Dalla Costa da Rocha, Wendell da Silva Santos. 

 

INTRODUÇÃO 

 A água é um recurso vital para o ser humano (Amaral et al., 2003), dessa forma, é 

necessário um tratamento eficiente para ser destinada ao consumo humano. Há muitos 

parâmetros que devem ser analisados, dentre eles, estão os compostos que absorvem no 

comprimento de onda de 254 nm (UV254), conhecidos como substâncias húmicas.  

Substâncias húmicas são geradas por meio de ação microbiana. São compostos 

orgânicos condensados com elevada persistência ao solo (Baldotto; Baldotto, 2014). Sua 

remoção é indispensável, pois podem ser precursoras de crescimento bacteriano, além de 

aspectos indesejados na água, como, mau cheiro, cor e gosto desagradável (Yan et al., 

2006). No presente estudo, foi analisada a eficácia do biopolímero Aloe arborescens para a 

remoção de substâncias húmicas de tratamento de água destinada ao consumo humano.  

 

METODOLOGIA 

As amostras de Aloe arborescens foram coletadas na Região Sudoeste do Paraná. A 

mucilagem obtida do interior da folha foi congelada e liofilizada. A amostra de água bruta 

foi captada do Rio Pato Branco. O estudo foi realizado por delineamento composto central 

rotacional (DCCR) 23, sendo as variáveis independentes: concentração de Biopolímero [B] 

(0,5 a 5,00 g L-1), tempo de contato na coagulação TCC (20 a 80 s) e tempo de contato na 

floculação TCF (600 a 3600 s), e a variável dependente, remoção de compostos que 

absorvem em 254 nm (UV254), como medida indireta de substâncias húmicas. Os ajustes 

dos modelos matemáticos gerados e a avaliação da qualidade foram obtidos por meio da 

estatística de análise de variância (ANOVA). 

Os ensaios para avaliação do biopolímero foram conduzidos, em aparelho de Jar 

test, em béqueres (400 mL de água de rio). A velocidade da mistura rápida e lenta foram de 

120 e 30 rpm, respectivamente. A concentração de sulfato de alumínio foi de 0,5 g L-1 (2 

mL), a quantidade de biopolímero adicionado de 2 mL e o tempo de decantação de 30 min.  

ISSN 2594-4541 43



          

IV Workshop de Ciência, Tecnologia e 

Inovação 
05 e 06 de outubro de 2017 – Francisco 

Beltrão 

 

 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

R254 está representada na Tabela 1, e demonstra valores significativos para TCF 

(Tabela 2), havendo boa reprodutibilidade dos dados (pontos centrais com pouca variação).  

 

Tabela 1. Delineamento composto central para o processo de floculação/coagulação de biopolímeros da Aloe 

arborescens. 

Níveis codificados Níveis reais Resultados 

Corrida [B] TCC TCF [B] 

(g L-1) 

TCC 

(s) 

TCF 

(s) 

R254 

(%) 

1 -1,00 -1,00 -1,00 1,40 53 1207 1,85 

2 1,00 -1,00 -1,00 4,10 53 1207 0,00 

3 -1,00 1,00 -1,00 1,40 147 1207 2,58 

4 1,00 1,00 -1,00 4,10 147 1207 0,00 

5 -1,00 -1,00 1,00 1,40 53 2993 0,00 

6 1,00 -1,00 1,00 4,10 53 2993 0,00 

7 -1,00 1,00 1,00 1,40 147 2993 0,74 

8 1,00 1,00 1,00 4,10 147 2993 0,00 

9 -1,68 0,00 0,00 0,50 100 2100 0,00 

10 1,68 0,00 0,00 5,00 100 2100 0,00 

11 0,00 -1,68 0,00 2,75 20 2100 0,00 

12 0,00 1,68 0,00 2,75 180 2100 0,00 

13 0,00 0,00 -1,68 2,75 100 600 50,55 

14 0,00 0,00 1,68 2,75 100 3600 55,72 

15 0,00 0,00 0,00 2,75 100 2100 0,00 

16 0,00 0,00 0,00 2,75 100 2100 0,00 

17 0,00 0,00 0,00 2,75 100 2100 0,00 

 

 

Tabela 2. Parâmetros de avaliação para a variável R254. 

Fatores Efeito Erro padrão p-valor Coeficiente Erro do 

coeficiente 

Média 1,212 7,108 0,049 1,212 7,108 

[B] (L) -0,757 6,679 0,913 -0,379 3,340 

[B] (Q) -8,113 7,358 0,307 -4,056 3,679 

TCC (L) 0,216 6,679 0,975 0,108 3,340 

TCC (Q) -8,113 7,358 0,307 -4,056 3,679 

TCF (L) 0,731 6,679 0,916 0,366 3,340 

 TCF (Q)* 29,540 7,358 0,005 14,770 3,679 

[B] x TCC -0,369 8,723 0,967 -0,184 4,362 

[B] x TCF 0,922 8,732 0,919 0,461 4,362 

TCC x TCF 0,000 8,723 1,000 0,000 4,362 

L: linear; Q: Quadrático 

* Fatores estatisticamente significativos (p-valor<0,05). 

 

R254 foi influenciado somente pela variável TCF (Q), ao nível de significância de 

5% (p-valor 0,005). Os ensaios 13 e 14 foram os que obtiveram uma maior eficiência na 

redução das substâncias húmicas (50,55% - ensaio 13 e 55,72% - ensaio 14). Os gráficos 

de curva de contorno (Figura 1) indicam que não há diferença significativa na [B] no 

ISSN 2594-4541 44



          

IV Workshop de Ciência, Tecnologia e 

Inovação 
05 e 06 de outubro de 2017 – Francisco 

Beltrão 

 

 

 

 

tratamento, assim como o TCC, dessa forma sugere-se a escolha de um ponto central tanto 

para [B] quanto para TCC. 

 

Figura 1. Gráficos de curva de contorno para a variável resposta R254 em função das interações entre as 

variáveis (a) TCF e [B] e (b) (TCF) e (TCC). 

  
 

Observam-se tempos máximos e mínimos de TCF como eficientes no processo, 

dessa forma, a escolha de um tempo mínimo ocasionaria um processo mais rápido. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os resultados foram satisfatórios para a remoção de substancias húmicas, indicando 

a possibilidade da utilização do biopolímero no processo de tratamento de águas 

superficiais, sendo o TCF uma variável significativa no processo.  
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CARACTERIZAÇÃO AMOSTRAL DA GEODIVERSIDADE DA REGIÃO 

SUDOESTE DO PARANÁ 

Lise. F. M.¹ 

Padilha. R C.² 

Manosso. F. C. ³ 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná 

INTRODUÇÃO 

 Os estudos relativos ao termo geodiversidade surgiram na década de 1990, sendo citada por 

(Sharples, 1993), fazendo uma analogia para mostrar que a natureza é composta por elementos 

bióticos e abióticos. Stanley (2000), citado por Nascimento et al (2008), considera a geodiversidade 

como “a variedade de ambientes geológicos, fenômenos e processos ativos que dão origem a 

paisagens, rochas, solos e outros depósitos superficiais que são o suporte para a vida na terra”. A 

geodiversidade pode ser descrita também como a distribuição natural da geologia, e seus processos 

(geomorfologia), além das suas relações (Gray, 2004). Geodiversidade é a natureza abiótica (meio 

físico) constituída por uma variedade de ambientes, fenômenos e processos geológicos que dão 

origem as paisagens, rochas, águas, e outros depósitos superficiais que propiciam o 

desenvolvimento da vida na terra, tendo como valores intrínsecos a cultura, o econômico, o 

científico, o educativo e o turístico (CPRM). No Brasil existe uma política baseada na Lei 

9.985/2000 (Sistema nacional de Unidades de Conservação) na qual considera a unidade de 

conservação como um espaço territorial e seus recursos naturais, o objetivo básico é de conservação 

e preservação da natureza.  

Nesse sentido, este trabalho visa apresentar, detalhar, quantificar e qualificar a distribuição 

espacial da geodiversidade na região sudoeste do estado do Paraná por meio de um conjunto de 

células amostrais. 

 

METODOLOGIA 

Para detalhar, quantificar e qualificar a distribuição espacial da geodiversidade na região 

sudoeste do estado do Paraná realizou-se um levantamento sobre a base cartográfica dos elementos 

abióticos constituintes da geodiversidade da região sudoeste do Paraná, como Geomorfológico, 
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Climático, Estrutural, Geológico, Hidrológico e Pedológico. Para o levantamento, foram selecionadas 9 

(nove) áreas aleatórias ao longo da área de estudo, sendo 3(três) de baixa, 3(três) de média e 3(três)  de 

alta geodiversidade.E para um detalhamento das feições geomorfológicas das áreas, foram selecionadas 

também 3 (três) áreas ao longo da área de estudo sendo 1 (um) de baixa, 1 (um) de média e 1 (um) de 

alta geodiversidade. Já para o estudo da relação de riqueza de geodiversidade com os diferentes 

tamanhos amostrais na área de estudo, realizou-se o levantamento para outras 9 (nove) áreas com 

ordens territoriais distintas. Com a utilização de um programa de Sistema de Informações Geográficas 

(SIG), Global Mapper 17, foi feita um detalhamento sobre os elementos em cada uma individualmente. 

Em seguida foi elaborado tabelas, separadas em baixa, média e alta, cruzando os dados. A seleção 

dessas áreas ocorreu sobre o mapa de geodiversidade da região sudoeste do estado do Paraná, já 

realizado em outros trabalhos do projeto (Figura 1 e 2). 

Figura 1. Geodiversidade da região sudoeste do Paraná e 

amostragem das áreas de diferentes tamanhos 

 

Fonte: Autoria Própia 

Figura 2. Amostras de áreas de alta, média e baixa 

geodiversidade 

 
Fonte: Autoria Própia 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A aplicação dos métodos propostos propiciou identificar a variação de diversidade entre as 

células amostradas no mapa de geodiversidade representado na figura 1 e 2. Os valores de riqueza 

de geodiversidade tiveram um comportamento crescente ao longo das amostras com tamanhos 

diferentes, ou seja, quanto maior a área, maior a riqueza. Entretanto para as amostras maiores, os 

valores de riqueza de geodiversidade tenderam a se estabilizar.  

O levantamento (Figura 2) a partir de 3 (três) amostras de cada classe de geodiversidade 

(alta, média e baixa) permitiu identificar que os parâmetros de diversidade aplicados à riqueza de 

geodiversidade em cada célula, confirmaram a separação dessas classes. E o mapeamento do relevo 

e principais componentes geomorfológicos na paisagem sobre amostras de alta, média e baixa 

geodiversidade, mostrou que áreas de alta geodiversidade abrigam relevos mais dissecados com 

uma diversidade maior de formas de encostas. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Após a aplicação dos parâmetros de diversidade às amostras das classes de baixa, média e 

alta geodiversidade na região Sudoeste do estado do Paraná (Figura 1 e 2), concluiu-se que os seus 

resultados confirmam as diferenças de riqueza entre as amostras conforme as classes . 

Nesse sentido, para as amostras selecionadas, os conjuntos de dados apontam que as áreas 

de alta geodiversidade são efetivamente mais ricas em diversidade. Este trabalho pode subsidiar o 

estudo quantitativo nas possíveis relações entre os componentes da geodiversidade da paisagem 

com a biodiversidade, podendo servir de importante instrumento para gestão e conservação da 

natureza. 
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VARIAÇÃO SAZONAL DA FAUNA DE VERTEBRADOS 

ATROPELADA NAS RODOVIA PR-280 E PR-158, PARANÁ. 

TIZONI, V 

TRECO, F. R.  

Universidade Paranaense - Unipar 

 

INTRODUÇÃO 

Frente ao aumento no desenvolvimento econômico do país nas últimas décadas, 

houve a necessidade de aumentar a malha viária brasileira, sendo está uma das principais 

formas de fragmentação florestal, gerando grande impacto a fauna e flora através da perda 

de espécimes e a remoção da vegetação original (SCOSS et al., 2002). 

Os efeitos gerados pela abertura de estradas são um problema que abrangem toda a 

paisagem no entorno da rodovia, gerando impactos físicos, como alteração da hidrologia 

local; químicos, como a dispersão de poluentes; e biológicos, como a destruição dos 

ambientes naturais, bem como efeito de barreira (subdividindo as espécies) e a perda direta 

de espécimes através do atropelamento de fauna, sendo assim um empreendimento de alto 

impacto ambiental (FORMAN; ALEXANDER, 1998). Seiler e Heldin (2006) sugerem que 

o atropelamento de fauna tem se tornado mais impactantes que a caça, tendendo a ser uma 

grave ameaça à biodiversidade em países com rápido desenvolvimento. 

 Os eventos de atropelamentos podem ocorrer influenciados por diversos fatores, 

por exemplo a sazonalidade, sendo que a magnitude da variação irá diferenciar conforme o 

táxon analisado (SANTOS, ROSA, BAGER2012). Desta forma, o presente estudo tem por 

objetivo analisar a existência de variação sazonal nos casos de atropelamento de fauna 

registrados nas rodovias PR-280 e PR-158.  

 

METODOLOGIA 

A pesquisa foi realizada nas rodovias PR-158 (A), entre São Lourenço do Oeste, 

Santa Catarina e Vitorino, Paraná, no período de abril de 2015 a dezembro de 2016; e PR-

280 (B) entre Vitorino e Marmeleiro, Paraná de maio de 2016 a junho de 2017, totalizando 

44 km de estradas monitoradas.  
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Os trechos foram percorridos com velocidade média de 40 km/h à procura de 

carcaças de fauna atropelada na rodovia e nas margens. Os animais encontrados foram 

fotografados para registro e para auxílio na identificação das espécies e tiveram as 

coordenadas geográficas coletadas através de GPS/ Garmin. As carcaças encontradas em 

boas condições foram encaminhadas ao Museu Interdisciplinar de Ciências da 

Universidade Paranaense de Francisco Beltrão, Paraná. Já as carcaças que não foram 

coletadas foram retiradas da rodovia e marcadas com spray para evitar que fossem 

novamente contabilizadas. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Neste estudo foram registrados 408 animais vertebrados, pertencentes a 20 ordens, 

35 famílias, 44 gêneros e 43 espécies, para ambas as rodovias. Na rodovia A foram 

registrados 152 animais vertebrados, pertencentes a 16 ordens, 23 famílias, 26 gêneros e 25 

espécies, sendo 125 destes animais silvestres e 27 domésticos. Na rodovia B foram 

registrados 256 animais distribuídos em 20 ordens, 33 famílias, 40 gêneros e 40 espécies, 

sendo 193 animais silvestres e 63 domésticos. Em ambas as rodovias a metodologia 

utilizada não se mostrou eficiente nos registros de espécimes da Classe Amphibia e pouco 

eficiente nos registros da Classe Reptilia, sendo necessário realizar adaptações na 

metodologia em estudos que visam um enfoque maior nessas classes.  

Para a análise de sazonalidade foram levados em consideração apenas os animais 

silvestres, ou seja, 318 animais. Dessa forma, 30% dos atropelamentos ocorreram no 

outono, 32% no inverno, 25% na primavera e 13% no verão.  

Observou-se que no outono, houve uma concentração de atropelamento nas classes 

Ave e Mammalia, contrariamente ao verão, onde os maiores índices de atropelamentos 

remetem a classe Reptilia. Com relação ao inverno, observou-se maior incidência para a 

classe Ave, tendo grandes registros também na classe Mammalia, sem registros para 

Amphibia e Reptilia. Já na primavera foi possível registrar todas as classes em baixas 

concentrações.  

 Em estudos realizados por Santos, Rosa e Bager (2012), observou-se que no outono 

e no inverno as taxas de atropelamento diminuem, apresentando diferenças marginais com 

as estações de verão e primavera, diferentemente deste estudo, no qual as maiores taxas 

foram observadas no período seco (outono/inverno).  Acredita-se que este fato possa estar 
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relacionado a ecologia das espécies registradas, onde a maior movimentação para 

reprodução e migração das espécies registradas ocorre no período seco do ano, elevando os 

registros de atropelamentos nas rodovias analisadas.  

Figura 1: Atropelamentos por estação relacionado as classes de vertebrados. 

 

A concentração de atropelamentos de répteis por exemplo, em curtos períodos no 

verão é um padrão observado em zonas tropicais e temperadas, registro que coincide com a 

ocorrência sazonal das atividades destes indivíduos (BONNET et. all, 1999). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 As rodovias do Sudoeste do Paraná estão causando efeitos negativos sobre algumas 

populações de vertebrados quanto a mortalidade das espécies, afetando de maneira 

significativa a permanência desses organismos no ambiente sendo a sazonalidade um dos 

fatores que atuam sobre a morte de determinadas espécies devido a ecologia das mesmas. 
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HORTAS EM QUINTAIS URBANOS, PRÁTICAS DE AGRICULTURA NO 

BAIRRO BRASÍLIA II EM CASCAVEL/ PR 
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INTRODUÇÃO 

Alimentos organicos podem ser classificados como produtos alimentícios cujas  práticas de 

produção não envolvam qualquer tipo de agroquímico, utilizando-se de técnicas que respeitem o 

meio ambiente (FREDDI & TOMAZIN, 2010). O consumo de alimentos orgânicos está se tornando 

atrelado a ideia de alimentação saudável, responsável pela redução de danos a saúde, e ao meio 

ambiente, que afligem o homem moderno. Esta prática geralmente é realizada por famílias, de 

forma que além dos retornos a saúde, também possa tornar-se um incremento a renda familiar, 

sendo benéfica ao seu produtor, consumidor e ambiente de trabalho, que é o solo e o meio ambiente 

(RUSCHEINSKY, 2002).  

Os problemas ambientais relacionados a contaminação de alimentos, passou a ser uma 

recorrente preocupação das famílias modernas, tais constatações foram realizadas a respeito da 

ameaça crescente de patógenos, pragas e plantas invasoras, grande maioria resistentes a moleculas 

modernas de defensivos, reconhecidamente, este fenômeno é atrelado ao uso indiscriminado de 

agroquímicos. Além desta resposta natural a agressão ambiental, a população rural vem sofrendo 

colateralmente com o empobrecimento e o abandono do meio agrícola que acontece pelas gerações 

mais jovens, que migram para a cidade em busca de melhores condições de vida (LUCON & 

CHAVES, 2004). 

Outro problema moderno que se torna cada vez mais inconveniente, é em relação a 

urbanização acelerada e não planejada. O crescimento acelerado de grandes centros, e a falta de 

preparo para recepção dos novos habitantes, traz consigo problemas como a má distribuição de 

recursos primários de sobrevivência, principalmente quanto a alimentação (TONIAL, 2009). 

A proposta para redução do impacto de todos estes problemas citados, é a da criação de 

hortas em meio urbano, onde o consumidor possa participar ativamente na obtenção de seu alimento 
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e na redução dos impactos da agricultura ao meio ambiente. Um dos maiores retornos ao produtor, é 

a ciência de que o mesmo será responsável pela alimentação de sua família e/ou comunidade, assim 

como o retorno prazeroso em cultivar o solo, e ser recompensado diariamente em toda sua refeição. 

A aplicação, é indicada para locais ociosos, que ainda se apresentam como locais de 

proliferação de pragas, onde a maior parte do tempo e trabalho empregados são em sua construção. 

Segundo LUCON & CHAVES (2004) uma horta, com dimensões de 100 a 150 m2, pode suprir em 

torno de 60% das necessidades nutricionais quanto a vitaminas e sais minerais, para uma família de 

até 7 pessoas. 

 

METODOLOGIA 

Para a execução do projeto foi apresentado a proposta a 10 famílias do bairro Brasília II, do 

município de Cascavel/PR, propondo a estas a utilização dos espaços urbanos residenciais para a 

implantação da horta orgânica. A escolha das famílias foi feita aleatoriamente. A execução do projeto 

se deu nos meses de junho a agosto de 2015, neste período foi feito um levantamento de quais plantas 

as famílias gostariam de cultivar, como deveria ser realizada a limpeza da área, e implantação da horta. 

As hortas foram construídas nos locais disponibilizados, utilizando equipamentos e materiais da própria 

comunidade, todos interessados se propuseram a fazer-se responsável pela manutenção. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As principais plantas escolhidas pelas famílias foram: alface crespa, repolho, almeirão, couve-

folha, salsinha e cebolinha, consideradas plantas básicas para a alimentação familiar, segundo o relato 

das próprias famílias, as mudas foram adquiridas em locais de revenda, cerca de dez mudas de cada 

espécie foram obtidas, as mesmas possuíam idade média de duas semanas. A limpeza da área, em geral 

infestada de plantas invasoras e entulhos, foi feita através de capina e catação manual, e em seguida o 

material foi decomposto para que fosse usado como adubo no período destinado ao plantio. Durante a 

execução do projeto observou-se a participação contínua dos integrantes da família, além da 

reutilização dos espaços ociosos e a promoção da educação ambiental e agroecológica. 

As primeiras plantas foram colhidas no final de agosto, sendo a alface crespa, promovendo 

ás famílias, a soberania alimentar, o direito e incremento à alimentação. Já no início deste século 

diversas esferas governamentais fomentaram políticas para a redução da pobreza e garantias de 

segurança alimentar no Brasil, diversas hortas urbanas foram financiadas com recursos públicos 

para esta ação, segundo dados do Governo Federal (2010). Nesta data, as hortas urbanas e 
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periurbanas já eram consideradas ferramentas de trabalho para a redução da fome no país, validando 

a ação realizada com as famílias participantes deste projeto. 

A criação de hortas urbanas, aparentemente é uma ação simples, porém pouco estuda e 

difundida nos meios técnicos e acadêmicos quando comparado com outras áreas de pesquisa, 

segundo um estudo realizado no ano de 2010, se tinha apenas 43 artigos publicados em revistas 

indexadas e não indexadas, até o presente ano (CASTELO BRANCO & ALCAÂNTARA, 2011), 

mostrando a dificuldade em difusão de técnicas, dados e conhecimento científico sobre o tema 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Ao final do projeto, os participantes listaram vários benefícios imediatos, sendo os 

principais: a redução da incidência de pragas, como pernilongos e insetos oportunistas (moscas, 

baratas, etc), valorização e embelezamento do terreno, indução de uma consciência ambiental nas 

famílias, bem como a promoção da soberania alimentar e ainda a interação da comunidade, 

vizinhança e dentro da própria constituição familiar. Os autores recomendam a execução de mais 

atividades como estas, e que os resultados das atividades, sendo elas técnicas ou de extensões, 

sejam compartilhadas nos meios acadêmicos como forma de propagação do conhecimento 

científico, servindo de base para o planejamento de novas ações e permitindo que a agricultura 

urbana e peri-urbana avance cada vez mais. 
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INTRODUÇÃO 

Os recursos hídricos são componentes essenciais e de suma importância a todos os 

ecossistemas. O desenvolvimento urbano e industrial está levando à diminuição da qualidade desses 

ambientes, tendo em vista que a utilização exacerbada de produtos químicos, juntamente com a falta 

de um manejo ecologicamente correto, resulta em despejo dos resíduos humanos e industriais 

nesses ambientes (BARROS, 2008). Assim, o objetivo do presente trabalho foi avaliar a 

mutagenicidade e citotoxicidade das águas do Rio Marrecas usando como bioindicador os girinos 

de Lithobates catesbeianus. 

 

METODOLOGIA 

Solução tratamento 

Foram coletadas amostras de água do Rio Marrecas na nascente (antes da entrada do rio área 

urbana - Ponto 1), Bairro Marrecas/Cango (Ponto 2) e na Foz do Rio Marrecas (Ponto 3). 

 

Análises físico-químicas 

As análises físico-químicas foram realizadas de acordo com “Standard Methods” (APHA, 

AWWA e WEF, 1998), e abrangeram os seguintes parâmetros: pH, temperatura, demanda química 

de oxigênio (DQO) e oxigênio dissolvido (OD). A análise estatística foi feita através do teste de 

Tukey (α=0,05; n=3). 

 

Mutagenicidade em girinos de Lithobates catesbeianus 
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O teste do micronúcleo com sangue de girinos de rã-touro (L. catesbeianus) seguiu a 

metodologia descrita por Gauthier et al. (2004) e Gonçalves et al. (2015), com modificações. Após 

aclimatação, os girinos foram separados em grupos de 5 por aquário, juntamente com 5 litros das 

amostras dos pontos do Rio Marrecas (1 litro por girino). O grupo controle negativo foi realizado 

com 5 litros de água mineral e o controle positivo com uma solução de 40 mg do agente citotóxico e 

mutagênico ciclofosfamida por litro de água. Os girinos permaneceram por 22 dias nestas soluções 

controle e tratamento, a temperatura de 22±2°C, com aeração constante e foram alimentados com 

ração de peixe a cada quatro dias. Após o tratamento foi feita a coleta do sangue caudal dos girinos 

e foi feito o esfregaço do sangue para a confecção das lâminas. As lâminas foram fixadas, coradas 

com Giemsa 20% e analisadas determinando a frequência de micronúcleos e outras alterações 

nucleares (células segmentadas, células binucleada, células com broto e células reniforme) em 1000 

eritrócitos para cada girino, usando o microscópio óptico de luz (objetiva 100 X). A análise 

estatística foi realizada pelo teste de Tukey (α=0,05; n=5). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os dados da Tabela 1 mostram que o ponto 2 apresentou número médio total de 

micronúcleos e de alterações nucleares diferente do controle negativo e dos demais pontos de 

coleta, indicando potencial mutagênico e citotóxico, respectivamente, das águas do Rio Marrecas 

neste ponto. Estes resultados são, possivelmente, devido à presença da Estação de Tratamento de 

Esgoto de Francisco Beltrão pouco antes deste ponto de coleta, que descarrega no rio os seus 

efluentes tratados, assim como a presença nos arredores deste local de muitas residências e 

empresas, as quais podem estar lançando seus efluentes diretamente no rio. 

 

Tabela 1 – Número médio total de micronúcleos (MN) e de alterações nucleares (AC), percentual médio de 

micronúcleos (%MN) e de alterações nucleares (%AN) e tipos de alterações nucleares dos grupos controle negativo 

(CO-) e tratados com as águas do Rio Marrecas. 

Pontos de Coleta MN %MN AN %AN 
Tipos de AC 

Broto CB CR 

CO- 1,00±1,41ª 0,03 0,75±1,50ª 0,02 03 00 00 

Ponto 1 0,33±0,57ª 0,01 1,00±1,73ª 0,03 01 00 02 

Ponto 2 5,00±1,41
b 

0,16 11,00±2,82
b
 0,36 22 00 00 

Ponto 3 0,80±0,83
a
 0,02 1,40±0,89ª 0,04 03 02 02 
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CB= Célula Binucleada; CR= Célula Reniforme. Valores com a mesma letra não diferem estatisticamente entre si, pelo 

teste de Tukey, com nível de significância de 5%. 

 

Os dados físico-químicos mostram que todos os parâmetros avaliados encontram-se dentro 

dos estabelecidos pela legislação N°357 de 2005 do CONAMA, para a classe II de água doce. 

Entretanto, o maior valor da DQO foi obtido no ponto 3 (5,26±0,08 mg/L O2), que recebe a 

descarga de poluentes ao longo de todo o rio, sendo estatisticamente diferente do ponto 1 

(4,96±0,12 mg/L O2) e do ponto 2 (4,93±0,10 mg/L O2). A temperatura do ponto 1 foi maior e 

diferente estatisticamente dos demais pontos . 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante dos resultados encontrados, pela mutagenicidade e citotoxicidade das amostras de 

água do Ponto 2 (região urbana da cidade), pode-se notar que a urbanização, bem como o despejo 

de esgotos e dejetos industriais nas águas do rio Marrecas interferem na qualidade de suas águas. 
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DESEMPENHO DE UM SISTEMA DE REMOÇÃO DE NITROGÊNIO PÓS 

SEPARAÇÃO SÓLIDO-LÍQUIDO DE EFLUENTES SUINÍCOLAS 

 
Camila Ester Hollas, Marcelo Bortoli, Angélica Chini, Airton Kunz 

 

 

INTRODUÇÃO 
 

A produção de alimentos a nível mundial tem se intensificado devido ao crescimento 

populacional. Uma das formas de se produzir em grande escala sem alterar a área produtiva no setor 

pecuário é a produção em sistemas confinados e a suinocultura é uma atividade que se apropriou 

deste sistema produtivo. 
 

Umas das consequências da produção intensiva de animais é a geração de um elevado 

volume de efluentes em uma pequena área. Por isso os mesmos devem ser manejados de forma 

correta para que possíveis impactos ambientais sejam evitados (AMARAL et al., 2016). 
 

Dentre as alternativas para melhorar a gestão dos dejetos, estão os processos biológicos, os 

quais são frequentemente considerados como solução para o tratamento deste tipo de efluente (GE 

et al., 2015). 
 

A remoção biológica de nitrogênio por meio da nitrificação e desnitrificação é uma forma 

eficiente de tratamento, podendo atingir 90% de eficiência. A obtenção de condições ideais para os 

processos de nitrificação e desnitrificação pode ser alcançada com técnicas de separação sólido-

líquido (SSL). Nesse sentido, o pré-tratamento correto envolvendo um processo de SSL é uma etapa 

crucial para o sucesso destes processos (RIAÑO et al., 2014). 
 

Diante do exposto o presente trabalho teve como objetivo avaliar a influência que a SSL 

exerce nos processos de nitrificação e desnitrificação, em um sistema Ludzack-Ettinger Modificado 

(MLE). 

 
METODOLOGIA 
 

Para a execução do trabalho utilizou-se dejeto de suínos oriundo da unidade experimental da 

Embrapa Suínos e Aves em concórdia. O dejeto era proveniente principalmente de maternidade, 

coletado após a separação mecânica com peneira estática de escovas rotativas (2mm). 
 

Após a separação mecânica o dejeto foi submetido a separação de sólidos em decantador, 

com tempo de retenção de 30 minutos. 
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O acompanhamento do sistema foi realizado por meio de análises físico-químicas, realizadas 

no Laboratório de Estudos e Análises Ambientais (LEAA) da Embrapa Suínos e Aves. Foram 

utilizadas metodologias descritas por Eaton et al. (2012). 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

O sistema operou por 52 dias alimentado com a fração líquida pós SSL com concentração 

média de sólidos totais (ST) de 7,76 g L
-1

, os valores de ST são considerados elevados uma vez que 

Riaño et al. (2014), utilizaram fração líquida de dejetos de suínos pós SSL com 5,3 g L
-1

 de ST. Os 

resultados demonstram a estabilidade e capacidade do sistema de receber concentrações elevadas de 

ST. 
 

Nesse período a carga aplicada de nitrogênio foi de 0,35 g L
-1

 d
-1

, com remoção de 0,32 g L
-

1
 d

-1
, portanto, o sistema apresentou uma eficiência de 91,1 % na remoção de nitrogênio total (NT). 

Em média a concentração de N-NH3 (nitrogênio amoniacal) foi de 830,78 ± 105,44 mg L-1, com 

eficiência de remoção de N-NH3 de 99,6%. Os dados corroboram com os observados por Vanotti et 

al. (2009), que obtiveram 88,1% de eficiência na remoção de NT, ao tratar dejetos suínos usando 

um sistema em escala real com SSL e nitrificação/desnitrificação seguida de remoção de fósforo. 
 

O pH médio no reator desnitrificante foi de 8,32 ± 0,025 e no reator nitrificante de 8,32 ± 

0,16. O pH, é uma variável de importância, pois há uma relação entre os processos químicos de 

equilíbrio, os quais envolvem a amônia, a amônia livre e o ácido nitroso livre (DE PRÁ et al., 

2012). 
 

Assim como o pH a temperatura também tem influencia no equilíbrio químico do sistema, 

além de influenciar diretamente na atividade metabólica dos microrganismos (GUO et al. 2013). O 

experimento foi realizado sob temperatura ambiente, com temperatura média no reator 

desnitrificante de 21,83 ± 1,01 ºC, já no reator nitrificante a temperatura média foi de 26,2 ± 0,79 

ºC. Os dados de temperatura são condizentes para um sistema de nitrificação/desnitrificação, uma 

vez que, na faixa de 25ºC não há desfavorecimento entre as bactérias oxidadoras de amônia e as 

bactérias oxidadoras de nitrito (BOUGARD et al., 2006). 
 

O sistema operou com uma carga de carbono total (CT) volumétrica média de 1,08 ± 0,08 g 

CT L
-1

 d
-1

, sendo removida carga média de 0,72 ± 0,07 g CT L
-1

 d
-1

, ou seja, o sistema teve uma 

eficiência de 66,84 % na remoção de carbono total. A remoção pode ser relacionada principalmente 

ao consumo de carbono no reator desnitrificante, devido ao processo de desnitrificação. A presença 

de matéria orgânica e de NOx (nitrito e nitrato, aceptores finais de elétrons), tem influência na 

velocidade de crescimento das bactérias desnitrificantes (LIU et al., 2010). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Pode-se concluir que a SSL por meio da combinação da separação em peneira estática de 

escovas rotativas seguida de decantação se apresentou eficiente como pré-tratamento de dejetos 

suínos a serem submetidos à nitrificação e desnitrificação convencional em sistema MLE. 
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ANÁLISE SENSORIAL DE GELATO ELABORADO COM SOJA.  

Perin, F.G.1 Marafon, K.2 Gatto, N.³ Duz, V.4 Costelli, M. C.5 Savio, J.6 Valduga, E.7 

Steffens, J8   
 

Universidade Comunitária da Região de Chapecó- UNOCHAPECÓ. 

Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões – URI. 

 

INTRODUÇÃO 

Os gelatos estão classificados na categoria de gelados comestíveis. Sorvetes são 

produtos versáteis desenvolvidos para atender a uma série de demandas do mercado 

consumidor, que incluem exigências nutricionais (RENHE, WEISBERG, PEREIRA, 

2015). 

Segundo a ANVISA (1999), gelados comestíveis são “os produtos congelados 

obtidos a partir de uma emulsão de gorduras e proteínas -ou de uma mistura de água e 

açúcar(es). Podem ainda, ser adicionados outro(s) ingrediente(s) desde que não 

descaracterize(m) o produto”.  

A soja é umas das plantas cultivadas mais antigas do mundo tendo sido introduzida, 

no Brasil, apenas em 1941. Segundo a Embrapa, o Brasil é o segundo maior produtor e 

exportador de soja do mundo, e devido a essa classificação, deu inicio a produção e 

fabricação de derivados de soja, tais como: farinha integral, isolado protéico, proteínas 

texturizadas e o extrato hidrossolúvel de soja, também conhecido como “leite de soja” (da 

Silva, 2008). 

  

METODOLOGIA 

O presente estudo foi realizado no Laboratório de Tecnologia de Alimentos da 

universidade comunitária da região de Chapecó - Unochapecó. 

Para elaboração da formulação do gelato, misturou- se os ingredientes formando 

uma mistura mais conhecida como calda (Extrato Hidrossolúvel de Soja, Agua, Glicose, 

Sacarose, Gordura Vegetal Hidrogenada). Logo, foi pasteurizada (5 min/90°C). Em 
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seguida, resfriou-se à temperatura de 4°C sendo adicionado o emulsificante e estabilizante 

devidamente pesados. A calda foi conservada nessa temperatura por 24 horas para garantir 

a maturação. Concluindo esta etapa do processo, foi acrescentado o saborizante (sabor 

morango). Homogeneizou-se em um liquidificador industrial, por 5 min, e condicionou em 

uma sorveteira industrial FortFrio. Desse modo, ocorreu o batimento e resfriamento da 

calda até atingir uma temperatura de -3°C.  

 Após o processo de elaboração, o gelato foi destinado a um freezer tendo 

sido embalado em recipientes de polipropileno com tampa e mantido a temperatura de -

20°C. 

 

 Análise sensorial 

A avaliação sensorial foi realizada em escala laboratorial, com equipe de 

provadores não treinados (36 provadores): funcionários, acadêmicos e professores de 

ambos os sexos e de diferentes faixas etárias (20– 50 anos). O método utilizado foi a 

Escala Hedônica baseada no estudo de MEILGAARD et al (1999). Dessa maneira, 

estruturado de 9 pontos (1 – desgostei extremamente a 9- gostei extremamente), cada 

provador recebeu uma amostra da formulação em recipientes de isopor -juntamente com 

um copo de água-, para a realização do branco entre as amostras. Uma ficha de avaliação 

também foi entregue contendo uma escala estruturada de 9 pontos. Avaliou-se ainda, a 

intenção de compra do provador em duas escalas: compraria ou não o produto apresentado. 

Os resultados foram tratados estatisticamente mediante análise de variância (ANOVA), 

“comparação das médias pelo teste de Tukey”, com nível de significância de 95 % de 

confiança. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Tendo em vista os dados de análise sensorial, observou-se que as formulações de 

gelato apresentaram nota 7,25 ficando na escala entre “8 – Gostei muito” e “7 – Gostei 

regularmente”. Logo, obteve um índice de aceitação de 80,55%, considerado aceitável 

tendo sido superior a 70% (Bispo et al., 2004). Pode-se comparar assim, com estudos de 

Siqueira e Benedetti (2017), onde avaliou-se a aceitabilidade de um sorvete a base de 

proteína isolada de soja aromatizado com morango e obtiveram 88% de aceitação. Dessa 
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forma, os dados obtidos na avaliação sensorial demonstraram aceitação do produto pelos 

consumidores, com um índice de aceitabilidade satisfatório comparado com outros estudos. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Os resultados obtidos por meio da avaliação sensorial podem ser considerados 

satisfatórios, com aprovação de 80,55% dos provadores. Somando-se a isso, foi percebida 

uma futura intenção de compra do gelato a base de soja sabor morango. 
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GESTÃO DE RESÍDUOS EM EMPRESAS DE FUNILARIA E PINTURA DE 

VEÍCULOS 
 

MELLO, L. C. de1; CEMBRANEL, A. S.2 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná 

 

INTRODUÇÃO 

O setor automobilístico apresenta elevada demandas por novos produtos e serviços, deste 

modo um grande gerador de resíduos. A expansão da frota automobilística no Brasil potencializou o 

aumento de empresas de reparo e manutenção veicular (FERREIRA et al., 2012; FRAGOMENI, 

2012). Entre os serviços de reparação e manutenção de veículos podemos destacar os serviços de 

funilaria e pintura. Este segmento gera significativo volume de resíduos, possuindo elevado potencial 

de contaminação do meio ambiente (SINDIREPA, 2014). Segundo a Política Nacional de Resíduos 

Sólidos, o gerador dos resíduos é responsável pela gestão e possíveis impactos ambientais 

ocasionados pelos resíduos 

Os solventes e as tintas são os materiais mais utilizados nesta atividade. O solvente é utilizado 

na limpeza e a diluição de tintas, caracteriza-se pela volatilidade, inflamabilidade e nocividade à 

saúde humana. As tintas podem conter elementos metálicos como dióxido de titânio, óxido de ferro, 

além de cianeto, fenol e nitrato. Exposto ao meio ambiente estes produtos podem causar danos, 

principalmente ao solo e a água (MAEDA et al. 2009). 

A gestão dos resíduos envolve as etapas de segregação, acondicionamento, armazenamento, 

transporte, tratamento e/ou destinação final, que devem ser executados de acordo com as diretrizes 

normativas (MENACHO, 2016). Desta forma, o objetivo desta pesquisa foi apresentar um cenário da 

gestão dos resíduos nas empresas de funilaria e pintura no município de Francisco Beltrão, tendo 

como base a legislação vigente. 

 

METODOLOGIA 

A pesquisa foi desenvolvida no município de Francisco Beltrão, localizado na região Sudoeste 

do Estado do Paraná, o município possui a maior frota veicular da região, com 57.776 veículos e 115 

oficinas destinadas a reparo e manutenção de veículos (DETRAN-PR, 2014; SINDIREPA, 2014). 

                                                           
1 liliaanemello@hotmail.com 
2 adircembranel@utfpr.edu.br 
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Foram pesquisadas as empresas legalmente estabelecidas no ano de 2014. Por meio de sorteio foram 

definidas 15 das 25 empresas identificadas. No entanto, as análises foram realizadas em 10 

estabelecimentos, devido a recusa de cinco empresas em participar da pesquisa.  

O levantamento ocorreu mediante questionário, buscando verificar o gerenciamento dos 

resíduos. No desenvolvimento do questionário foi realizada visita experimental a uma empresa, com 

o objetivo de identificar as atividades realizadas e os requisitos necessários ao questionário. A 

pesquisa avaliou o atendimento as normas: NBR 14.605 - Sistema de drenagem oleosa; NBR 

11.174/1990 - Armazenamento de resíduos classes II; NBR 12.235/1992 - Armazenamento de 

resíduos sólidos perigosos e Resolução SEMA nº 016/2014 - Controle da Qualidade do Ar. Na 

sequência ocorreram as visitas às empresas com o emprego do questionário, bem como análises 

visuais e registros fotográficos. Após esta etapa os dados foram tabulados para análise estatística por 

porcentagens.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Todos os entrevistados afirmaram realizar a segregação dos resíduos, especialmente os 

recicláveis dos perigosos. No entanto, a separação ocorre de forma inadequada na maioria das 

empresas. Em grande parte das empresas os papéis e plásticos contaminados com tintas e solventes 

são classificados como recicláveis. Os resíduos sólidos não perigosos possuem local específico de 

armazenagem em 60% das empresas, porém, de forma divergente à NBR 11.174. Os resíduos sólidos 

perigosos possuem local próprio de armazenamento em 50% das empresas, no entanto, nenhuma 

atende completamente à NBR 12.253. 

Sistemas de drenagem e captação de efluentes líquidos é inexistente ou inadequado em todas 

as empresas. A caixa de decantação é o tratamento de efluentes líquidos em 60 % das empresas, 

porém sua eficiência não foi avaliada. Metade das empresas possui sistema de tratamento das 

emissões atmosféricas. Duas possuem cabines de pintura com exaustão e retenção dos gases por 

filtros e três possuem dispositivo de lavagem de gases, conforme Resolução SEMA nº 016/2014, 

porém a eficiência não foi avaliada. Os resíduos metálicos, predominantes no setor, são 

comercializados por 60% das empresas, 30% destinam a coleta de materiais recicláveis do município 

e 10% contratam empresas para destinação final.  

Os resíduos perigosos apresentaram o retrospecto mais positivo quanto a sua destinação final, 

90% das empresas destinam os resíduos perigosos a empresas contratadas. No entanto, nenhuma 

conhece o destino final dos resíduos, tampouco certifica-se que foram encaminhados corretamente. 
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O licenciamento ambiental é obrigatório para empresas que geram resíduos perigosos. No entanto, 

70% das empresas alegaram possuir licenciamento, porém está afirmação não foi verificada. Apenas 

40% das empreses declararam terem recebido orientações de profissionais da área ambiental, as 

demais nunca tiveram contado com estes profissionais. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

De maneira geral, o gerenciamento dos resíduos nas empresas de funilaria e pintura no 

município é inadequado. A desinformação é a principal responsável pelas falhas na gestão. Contudo, 

existe maior preocupação na gestão dos resíduos perigosos. 
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USO DE BIOINDICADOR VEGETAL PARA AVALIAR A 

CITOTOXICIDADE DO RIO MARMELEIRO 

¹TELES, A. G. D. X., ¹BERTAN, A. S., ²CHIARELOTTO, M., ¹TONIAL, I. B., 

¹POKRYWIECKY, T. S., ¹MANOSSO, F. C., ¹POKRYWIECKY, J. C., ¹DÜSMAN, E. 

¹Universidade Tecnológica Federal do Paraná – Câmpus Francisco Beltrão; 

²Secretaria de Meio Ambiente do Município de Marmeleiro – PR. 

 

INTRODUÇÃO 

Atualmente, a poluição das águas está entre as cinco principais formas de poluição no 

Brasil. Ao se tratar do Rio Marmeleiro, localizado no município de Marmeleiro-PR, pode-se dizer 

que várias atividades podem estar poluindo suas águas, prejudicando consideravelmente o 

ecossistema aquático e a população local, já que essa mesma água é utilizada para abastecimento 

público.  

Para Smaka-kincl et al. (1996), um meio confiável para determinar a presença de substâncias 

tóxicas no meio ambiente, para monitorar os níveis de poluição em ambientes naturais e para a 

avaliação dos níveis de poluição da água, é quantificar a redução da divisão celular em meristema 

da raiz de Allium cepa L. Nesse sentido, o objetivo do trabalho foi avaliar as atividades citotóxicas 

das águas do Rio Marmeleiro, em todas as estações do ano, utilizando o bioindicador A. cepa. 

 

METODOLOGIA 

Amostragem 

As amostras de água do Rio Marmeleiro foram coletadas na primavera, verão, outono e 

primavera, em seis pontos ao longo do percurso: na nascente (P1), no início da zona urbana do 

município (P2), no ponto de captação da água para a estação de tratamento de água (P3), na região 

urbana central da cidade (perto do cemitério municipal) (P4), no ponto de lançamento do efluente 

tratado na estação de tratamento de esgoto (P5) e na foz do rio (P6). 

 

Citotoxicidade com células meristemáticas de Allium cepa L. 

O teste de citotoxicidade com a A. cepa L. foi conduzido seguindo a descrita por Fiskesjö 

(1985). Antes de dar início aos tratamentos foi realizada a primeira coleta de raízes (0h), para servir 

como controle. Após o tratamento, foi realizada a coleta das raízes dos grupos (24h). Então os 

bulbos foram colocados novamente em água mineral para a recuperação por 24h e foi realizada a 
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última coleta (48h) das raízes de cebolas. No grupo controle positivo (CO+) foi utilizado uma 

solução de ciclofosfamida (0,04µg/mL), e no controle negativo (CO-) as cebolas permaneceram 

todo o tempo em água mineral. 

As raízes foram preparadas com o reagente de Schiff e a região meristemática foi coletada e 

corada com orceína acética. As lâminas foram analisadas em microscópio de luz (40x). Foram 

contadas mil células de cada cebola e estas foram diferenciadas de acordo com as fases mitóticas 

(Interfase, Prófase, Metáfase, Anáfase, Telófase). Para determinar a porcentagem do índice mitótico 

(IM%) foi utilizada a seguinte fórmula: IM% = [(número de células em divisão)/(número total de 

células analisadas)]x100.  A análise estatística do IM médio foi feita pelo teste do Qui-quadrado 

(n=5, α=0,05). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os tratamentos com as amostras de água do Rio Marmeleiro (24h), em todas as estações 

(primavera, verão, outono e inverno), apresentaram valores de índices mitóticos estatisticamente 

semelhantes aos do controle negativo (CO- 24h), ao seu próprio controle (0h) e ao do tempo de 

recuperação (48h) (Figura 1). Desta forma, as amostras de água do rio não apresentaram efeito 

citotóxico para este bioindicador vegetal, apesar das diferentes fontes poluidoras avaliadas. 

 

Figura 1 - Percentuais dos Índices Mitóticos (IM) obtidos para cada coleta (0h, 24h, 48h) de cada estação (primavera, 

verão, outono e inverno), nos seis pontos de coleta da água. CO-: controle negativo. CO+: controle positivo. 

 

Fonte: O autor. 

ISSN 2594-4541 68



          

IV Workshop de Ciência, Tecnologia e 

Inovação 
05 e 06 de outubro de 2017 – Francisco 

Beltrão 

 

 

 

 

De forma geral, pode-se notar um aumento das divisões celulares dos grupos tratados com as 

diferentes amostras de água do Rio Marmeleiro (P1 a P6) no tempo de 24h, se comparado tempo 0h 

e ao CO-24h. Isto se deve, possivelmente, à elevada carga orgânica do rio, proveniente das 

diferentes fontes de poluição. Düsman et al. (2014) estabeleceram uma correlação entre o aumento 

da carga orgânica e o estímulo das divisões celulares das células meristemáticas das raízes de A. 

cepa. 

Vale destacar que as estações que apresentaram menores variações dos índices mitóticos dos 

seis pontos avaliados, em relação ao controle 0h e ao CO-24h, foram o inverno e o verão, 

respectivamente. É possível que tais resultados estejam relacionados com o período de chuvas mais 

frequentes na época das coletas durante o outono e a primavera, e com maior escassez durante o 

inverno e o verão.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os resultados mostram que as amostras das águas do Rio Marmeleiro, no município de 

Marmeleiro-PR, não foram citotóxicas para as células meristemáticas de raiz de Allium cepa L. 

Entretanto, é importante que seja feito o monitoramento ambiental das águas deste rio. 
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DETERMINAÇÃO DA PERDA DE SOLO POR EROSÃO LAMINAR 

NA BACIA DO RIO MARRECAS, NO SUDOESTE DO PARANÁ   

Ana Paula Ranzan
1
, Julio Caetano Tomazoni

2
, Elisete Guimarães

3
. 

INTRODUÇÃO 

 Na erosão hídrica laminar ocorre à remoção de camadas finas de solo de toda uma 

área, é a forma de erosão menos evidente, devido a isso a mais perigosa. Primeiramente ela 

arrasta as partículas mais leves, o que pode interferir na fertilidade do solo, pois a parte 

mais ativa do solo é integrada pelas menores partículas. Estão sendo realizados diversos 

esforços para conciliar os usos com as limitações cada tipo de solo e ao local em que ele 

esta (Guerra, 1999; Bertoni & Lombardi Neto, 2008). 

 

METODOLOGIA 

A bacia do estudo possui uma área de 85.319,31 ha que compreendem três 

municípios, sendo eles Francisco Beltrão, Marmeleiro e Flor da Serra do Sul, no Sudoeste 

do Estado do Paraná. Para quantificar a média anual da perda de solo (A) em t.ha
-1

.ano
-1 

empregou-se a equação (1) proposta por Wischmeier e Smith [6], que expressa os 

principais fatores que influenciam na perda de solo.  

                                                                                          (1) 

Para calcular a erosividade das chuvas (R) em MJ.ha
-1

.mm.a
-1

 foi utilizada a 

equação definida por Waltrick (2010). Para a erodibilidade do solo (K) em t.ha
-1

.h.mm
-

1
.ha.MJ

-1
 utilizou-se a equação descrita por Denardin (1990). Para o fator topográfico (LS), 

adimensional, empregou-se da equação descrita por Bertoni & Lombardi Neto (2008). Para 

os fatores uso e manejo do solo, adimensional, utilizou-se valores da literatura obtidos em 

Bertoni & Lombardi Neto (2008), Silva (2010) e Carvalho (2012). Através da álgebra de 

mapas do Spring, desenvolveu-se um programa em linguagem LEGAL, que associou as 

grades dos modelos numéricos dos fatores da Equação (1).  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os valores obtidos para a erosividade das chuvas foram entre 10.500 a 11.000 

MJ.ha
-1

.mm.a
-1

. O fator erodibilidade do solo variou de 0,02654 a 0,02963 t.ha
-1

.h.mm
-

1
.ha.MJ

-1
. Para o fator topográfico os valores mais elevados 3,0 a 5,0, 5,0 a 7,0 e 7,0 a 20, 
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apresentaram as áreas, respectivamente, 20,71, 16,4 e 26,72%. Para o fator uso e manejo 

do solo e práticas conservacionistas, os valores correspondentes à vegetação representando 

de 26,29% da área da bacia, para pastagem 11,70% e para o solo exposto, que a maior 

parcela é lavoura em pousio de inverno, e a lavoura 62,01%, respectivamente com CP 

entre 0,0 a 0,001, 0,001 a 0,05 e 0,05 a 0,1.  

Analisando os fatores individualmente, observou-se que os que apresentaram maior 

influência para a erosão laminar, foram a erosividade da chuva, o fator topográfico, o uso e 

manejo do solo e as práticas conservacionistas. Com isso, para diminuir a erosão, pode-se 

aumentar a cobertura vegetal do solo, diminuir o comprimento de rampa e utilizar práticas 

conservacionistas.  

Com os resultados obtidos observa-se que 43,17 % da área da bacia do rio Marrecas 

possui uma perda de solo baixa de 0 a 10 t.ha
-1

.ano
-1

, 12,936 % possui perda moderada de 

10 a 50 t.ha
-1

.ano
-1

 e 43,90 % da área possui uma perda elevada sendo maior que 50 t.ha
-

1
.ano

-1
. Com esses resultados conclui-se, que o uso e manejo do solo devem ser estudados a 

fim de diminuir e evitar que a erosão se agrave em locais que são propensos a elevada 

perda de solo (Tabela 1 e Figura 1).  

Tabela 1. Perda do solo por erosão laminar na bacia do rio Marrecas. 

Perda de Solo 

t/ha/ano Área (ha) Área (%) 

Classificação
1 

0,0 - 10,0  36835,97 43,17 Baixa 

10,0 - 50,0  11030,45 12,93 Moderada 

> 50,00  37452,89 43,90 Elevada 

Total 85319,31 100,00 -  

Fonte: Autoria própria (2017), 
1 
Demarchi (2012). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 O estudo demostrou que a Equação Universal de Perda do Solo (USLE), apresentou 

resultados satisfatórios para a quantificação da erosão laminar na bacia do rio Marrecas. O 

SIG Spring mostrou-se um instrumento prático e eficaz para a determinação das 

características físicas da bacia, dos fatores da equação individualmente, o que garantiu um 

entendimento mais amplo das causas do processo erosivo laminar, e por fim, a 

determinação da média anual de perda de solo. 
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Figura 1. Mapa da perda do solo (t.ha
-1

.ano
-1) 

por erosão laminar na bacia do rio Marrecas 

 

Fonte: Autoria própria (2017). 
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RESFRIAMENTO DO CAFÉ: ESTUDO EXPERIMENTAL E 

SIMULAÇÃO MATEMÁTICA ATRAVÉS DE EQUAÇÕES 

DIFERENCIAIS ORDINÁRIAS  

TEIXERA, Karla.F¹; CAZAROTTO, Rafael²; SCHMIDT, Maiquiel³; DOMENICO, Camila
4
.  

UTFPR – Universidade Tecnológica Federal do Paraná 

INTRODUÇÃO 

Zill (2006) afirma que a lei de resfriamento de Newton se baseia na hipótese de a 

temperatura T de um corpo variar proporcionalmente a diferença entra a temperatura do 

corpo e a temperatura do meio ambiente (Tm).  

Nesse sentido, esse estudo visa modelar uma modelagem matemática de equações 

diferenciais ordinárias para a modelagem de uma curva de resfriamento para o café com 

base na equação de resfriamento de Newton. 

 

METODOLOGIA 

Para a realização do experimento prático, foram feitas 3 amostras de café, todas 

com 100 mL de água quente e 1,150 g de café, colocadas em diferentes recipientes, 

porcelana, plástico e vidro, consecutivamente, sendo medido esporadicamente até resultar 

em um padrão.  

Segundo Zill (2006) a teoria fundamentada pelo resfriamento de Newton, a teoria é 

modelada pela equação, onde, dT/dt é a variação da temperatura sobre a variação do 

tempo, K a constante que depende do material e T-Tm a diferença entre a temperatura 

medida e a temperatura ambiente:  

  

  
               (1) 

A equação diferencial de Newton tem como solução, através do método das 

equações separáveis, a equação a seguir: 

                    (2) 

Os valores reais foram calculados em laboratório, todos medidos com termômetro 
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analógico, sendo que a temperatura ambiente foi de 25°C. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Buscando resolver a questão do resfriamento do café a partir das equações 

diferenciais ordinárias, utilizou-se diferentes materiais para colocar o café e verificar como 

se comporta o resfriamento ao longo do tempo em diferentes recipientes. 

 Para o cálculo do erro médio realizado em cada gráfico, foi utilizado a seguinte 

relação: temperatura experimental menos a temperatura analítica, divido pela temperatura 

experimental, isso foi feito para 6 tempos diferentes, variando em 15 min cada, após foi 

realizado a soma dos 6 resultados e dividido por 6, para obter o erro médio, foi 

multiplicado por 100 a fim de obter a porcentagem.   

 

Com o valor de T(0) = 45 Cº e T(1) = 32 Cº para os copos de porcelana, obteve-se a 

seguinte equação: 

                            (3) 
 

O gráfico 1 apresenta os dados analíticos e experimentais para esse modelo: 

 
Gráfico 1 – Resfriamento de café com copo de porcelana 

 
 

O erro médio utilizando o modelo foi de 0,99%. 

Para obter a formula geral da amostra do plástico, utilizou-se T(0) = 59 Cº e T(1) = 

42 Cº, obtendo a seguinte equação: 

                           (4) 

 
 O gráfico 2 apresenta os resultados para as amostras em recipientes de plástico: 
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Gráfico 2 – Resfriamento de café com copo de plástico 

 
 

O erro médio foi de 1,22%. 

A equação da amostra do vidro foi calculada com T(0) = 63 Cº e T(1) = 45 Cº, a 

qual é descrita a seguir: 

                        (5) 

  

 O gráfico 3 apresenta os resultados para o modelo com amostras de vidro: 
 

 Gráfico 3 – Resfriamento de café com copo de plástico 

 
 
 O erro médio foi de 0,89%. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A partir da análise dos gráficos, foi possível determinar que os resultados obtidos 

tiveram valores aproximados aos determinados pelo modelo do resfriamento de Newton. 

Concluímos que o recipiente de vidro foi o que obteve o menor erro, e o que resfriou mais 

rápido, dentre todas as amostras.  

Também é importante citar que o menor erro percentual obtido para cada modelo 

foi quando utilizado T(0) e T(1). Portanto fica claro que uma das principais utilidades do 

resfriamento de Newton é prever a temperatura de acordo com um tempo escolhido 
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arbitrariamente, e realizar comparações entre materiais, a fim de escolher o que melhor 

corresponde as condições. 

 

REFERÊNCIAS  

1. ZILL, D. G.; CULLEN, M. R. Equações Diferenciais. Vol. 1. 3ª ed. São Paulo: 

Pearson, 2006;  

ISSN 2594-4541 76



          

IV Workshop de Ciência, Tecnologia e 

Inovação 
05 e 06 de outubro de 2017 – Francisco 

Beltrão 

 

 

 

 

E-mail para correspondência: stephanisufredini@alunos.utfpr.edu.br 

 

 

EFEITO DA ADIÇÃO DE NATAMICINA EM FILMES DE ALGINATO  

PRÉ-RETICULADOS COM CLORETO DE CÁLCIO 
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2
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3 
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INTRODUÇÃO 

Devido à preocupação com a questão da redução dos impactos ambientais, muitas pesquisas 

vêm sendo realizadas a fim de aperfeiçoar a produção de materiais biodegradáveis, a partir de fontes 

renováveis (PETRIKOSKI, 2013). Neste contexto, as embalagens alimentícias ativas fornecem 

algumas funções adicionais em comparação com os materiais tradicionais, que são limitadas a 

proteger o produto contra influências externas (FORTUNATI et al., 2012). Os filmes de alginatos 

(ALG) destacam-se dos demais por apresentarem aspecto visual atraente, alta resistência mecânica, 

baixo grau de intumescimento e baixa solubilidade em água, quando reticulados (DA SILVA, 

2009). Os filmes ativos são considerados promissores, pois permitem a transferência do agente 

antimicrobiano incorporado na matriz polimérica para o alimento prevenindo o crescimento de 

microrganismos deterioradores (BUONOCORE et al., 2003). A natamicina (NA) é um 

antimicrobiano que tem sido incorporado em filmes de diversos biopolímeros e estudos de liberação 

apontam resultados satisfatórios (DA SILVA, 2009).  Este trabalho teve como objetivo a elaboração 

e caracterização de filmes a base de alginato com a incorporação de diferentes concentrações de 

natamicina, pré-reticulados com íons divalentes de cálcio.  

 

METODOLOGIA 

A elaboração dos filmes de alginato seguiu o método desenvolvido por Bierhalz (2014), com 

algumas modificações. Para a elaboração dos filmes primeiramente 1,35 g de glicerol (Synth) foi 

diluído em água destilada sob agitação, nesta solução foi adicionado 2,25 g de alginato de sódio 

(FMC BioPolymer). Posteriormente, a solução foi aquecida à 70 ºC e paralelamente foi pré-

reticulada com a adição da solução de 7,5 mL de CaCl2.2H2O 0,27% (g/ 100 mL; Vetec Q.F). Então 

esta foi submetida ao processo de esterilização, utilizando autoclave vertical (Logen Scientific). Por 

fim, a natamicina (Delvocid®; 50% de lactose) foi dispersa na solução filmogênica, com auxílio do 

Ultra Turrax D500 (DragonLab, China). Alíquotas de 37,6 g foram secas durante 24 horas a 

temperatura 35 °C, utilizando estufa com circulação de ar (adaptação de um micro-ondas). A 
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quantidade de natamicina foi reduzida pela metade em cada teste, iniciando no teste ALG A com 

0,09g e finalizando no teste ALG F com 0g. O teste ALG G é similar ao teste ALG A exceto pela 

solução filmogênica não ter sido esterilizada usando autoclave. O teste ALG H também é similar ao 

teste ALG A exceto pelo fato de ter sido feita a correção de pH até 4,5. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As propriedades mecânicas e características físico-químicas dos filmes de alginatos pré-

reticulados são apresentadas no Quadro 1. 

Quadro 1: Propriedades mecânicas dos filmes de alginato com 1,5 % de polímero (quantidade em gramas por 150 mL 

de solução filmogênica). 

Formulação NA 

(g) 

TR (MPa)
*
 ELO (%)

*
 Espessura (mm)

*
 Solubilidade 

(%)
*
 

Umidade 

(%)
*
 

ALG A 0,09 7,09 ± 1,58
cd

 6,40 ± 3,22
ab

 0,048
 
± 0,014

abc
 100 38,41 ± 5,25

a
 

ALG B 0,045 12,11 ± 1,64
a
 4,20 ± 1,39

b
 0,034

 
± 0,006

cd
 100 33,64 ± 3,20

a
 

ALG C 0,023 6,81 ± 3,58
cd

 12,79 ± 11,38
a
 0,034

 
± 0,003

bcd
 100 33,95 ± 6,93

a
 

ALG D 0,0113 3,08 ± 1,19
d
 13,27 ± 5,33

a
 0,048 ± 0,018

ab
 100 35,58 ± 2,22

a
 

ALG E 0,007 7,98 ± 3,24
bc

 7,02 ± 2,14
ab

 0,044 ± 0,018
abc

 100 32,14 ± 0,30
a
 

ALG F  0 11,12 ± 2,82
ab

 7,82 ± 3,63
ab

 0,027 ± 0,008
cd

 100 39,36 ± 8,42
a
 

ALG G 0,09 3,85 ± 0,98
d
 9,85 ± 3,70

ab
 0,042 ± 0,010

a
 100 37,33 ± 0,09

a
 

ALG H 0,09 4,71 ± 0,54
cd

 12,58 ± 4,54
a
 0,042

 
± 0,006

abc
 100 28,33 ± 13,66

a
 

Fonte: Autoria própria (2017). 
* 

Valores nas colunas seguidos de mesma letra não diferenciam a p < 0,05 pelo Teste de 

Tukey. RT (tensão máxima na ruptura), ELO (elongação). 

Os filmes ativos obtidos se apresentaram totalmente solúveis. Isso porque é necessária uma 

segunda reticulação com uma solução mais concentrada de cálcio, para que os filmes se tornem 

parcialmente insolúveis em água. Em relação à umidade os valores para todos os experimentos 

foram similares em torno de 35%, considerados elevado para algumas aplicações. Quanto à 

espessura, nota-se que o menor valor é referente a amostra ALG F que não possui natamicina. 

Entretanto, não há diferença significativa comparando aos outros testes.  

  A adição de 0,045 e 0,0056 g de natamicina nos filmes de alginato não alterou 

significativamente as propriedades mecânicas dos filmes ALG B e ALG E, quando comparado com 

o filme padrão ALG F. Já quando a maior porcentagem do antimicrobiano (0,09 g de NA) foi 

incorporada no filme ALG A, este se diferiu significativamente do filme padrão perdendo sua 

rigidez, mas não sua flexibilidade. Acredita-se que não tenha sido evidenciado efeito pronunciado 

nas propriedades dos filmes por se tratar da adição de uma porcentagem mínima de NA, em relação 

massa total de biopolímero, além de que a faixa de variação ter sido estreita. Segundo Ollé Resa et 

al. (2012), a adição da natamicina promove uma perda significativa nas propriedades mecânicas, o 

que seria devido à formação de uma estrutura polimérica menos organizada.   
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O teste ALG G é similar ao teste ALG A exceto pela solução filmogênica não ter sido 

esterilizada no autoclave. Embora tenha sido evidenciada uma redução na resistência do ALG G, 

em relação ao ALG A, estas não se diferiram entre si (p < 0,05). Conclui-se que a alta temperatura 

facilita a homogeneização da cadeia polimérica melhorando as propriedades mecânicas. O teste 

ALG H apresentou baixa resistência mecânica, mas elevada elongação. Conclui-se que não houve 

substituição dos íons de cálcio por prótons, pois se espera que a substituição de íons cálcio por 

prótons fornece uma cadeia com estrutura mais resistente e menos elástica. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Avaliando as propriedades mecânicas dos filmes produzidos, notou-se que os maiores 

valores foram apresentados no filme em que não houve a incorporação de natamicina (11,12 MPa 

de ruptura e 7,82 % de elongação). Concluiu-se também que o uso do autoclave é essencial para a 

melhora dos resultados das amostras bem como o uso do Ultra Turrax, que produz uma alta taxa de 

cisalhamento no meio, possibilitando uma melhora nas características mecânica dos filmes.  
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 APLICAÇÃO DE UMA EQUAÇÃO DIFERENCIAL ORDINÁRIA NA 

SIMULAÇÃO DA RELAÇÃO DE CARBONO/NITROGÊNIO EM UM 

COMPOSTO ORGÂNICO 

Mapelli, G1; Oliveira, B. R2; Di Domenico, B. N. C3 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná 

INTRODUÇÃO  

 As atividades agrícolas e a agropecuárias geram grande quantidade de resíduos sólidos 

orgânicos, os quais não sendo tratados provocam sérios problemas ambientais. Quando manipulados 

corretamente, podemos aproveitá-los a partir de um processamento denominado compostagem.  

 Os materiais utilizados para a compostagem podem ser divididos em duas classes, a dos 

materiais ricos em carbono que além de fonte de energia participa na respiração microbiana, e a dos 

materiais ricos em nitrogênio que é responsável pela integração das proteínas, e os cromossomos dos 

organismos, e representa metade da biomassa. 

A relação ideal entre o C/N é de 30 e 40 partes de carbono por parte de nitrogênio, 

proporcionando intensificação da atividade microbiana e diminuição no tempo de compostagem. 

Quando obtiver uma alta proporção C/N, será possível o retardamento do processo, já que os 

microrganismos não serão capazes de digerir todo carbono presente. Segundo Pereira Neto (2007), 

se houver na massa de compostagem maior concentração de nitrogênio do que carbono ocorrerá perda 

natural (provocada pelos microrganismos) de nitrogênio, em virtude da volatização da amônia.  

De acordo com Kiehl (1988), composto somente será considerado humificado, ou seja, bio-

estabilizado quando a relação C/N for inferior a 18/1 e o produto acabado ou humificado com relação 

C/N em torno de 10/1, apresentando coloração escura, cheiro característico de terra e consistência 

amanteigada.  

Neste sentido, o presente artigo tem como base o trabalho realizado por Leitão et.al. (2017), 

que avaliou o desempenho da relação C/N em um composto orgânico a partir de folhas de cajueiro 

(Anacadium occidentale) de mangueira (Mangifera indica) e esterco bovino de gado leiteiro, para 

fins de utilização em atividades hortícolas. O objetivo, aqui, é utilizar equações diferenciais ordinárias 

para estimar o número de dias que o composto levará para ser considerado humificado. 

A partir do uso de uma EDO podemos fazer previsões de determinados fenômenos, tais como 

fenómenos físicos, como na dinâmica de fluidos e em mecânica celeste. Deste modo, o estudo de 

equações diferenciais é um campo extenso na matemática pura e na matemática aplicada.  
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METODOLOGIA 

A relação C/N será calculada pela seguinte equação diferencial ordinária de primeira: 

𝑑𝑅

𝑑𝑡
= −𝐾.𝑅            (1) 

Onde R é a relação C/N, t é o tempo e K é uma constante. 

A constante K foi obtida a partir da resolução da equação (1). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A equação (1) que descreve a taxa de variação da concentração em função do tempo foi 

resolvida por variáveis separáveis. Considerando o tratamento (90/10), obteve-se a equação que 

permite estimar para qualquer tempo o valor da concentração: 

𝑅(𝑡) = 38𝑒−0.0061875.𝑡     (2) 

 O comparativo entre os dados experimentais e os simulados pela equação (2) é mostrado na 

figura 1: 

Figura 1- Relação de C/N em tratamento com material triturado (90/10). 

 

Fonte: do autor. 

Na figura 1, consta-se a relação de C/N com material triturado em diferentes tipos tratamento 

e proporções de (folhagem/esterco), com concentração experimental e concentração simulada, 

mostrando que os dados obtidos foram bem satisfatórios. 

Também foi possível estimar o número de dias que o composto levará para ser considerado 

humificado, ou seja, bio-estabilizado, possuindo relação C/N inferior a 18/1, assim como, em que dia 

apresentará pronto para o isso, apresentando relação C/N igual a 10/1 exigido pela legislação. Esta 

estimativa foi feita para diferentes concentrações, utilizando-se equações obtidas de forma similar à 

equação (2). Estes resultados são mostrados nas figuras 2 e 3. 
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Figura 2 – Comparação da estimativa de dias para concentração de 

C/N 18/1 com material triturado e não triturado. 

 Figura 3 – Comparação da estimativa de dias para concentração 

de C/N 10/1 com material triturado e não triturado. 

  

Fonte: Do autor.                                                          Fonte: Do autor. 

Com as figuras 2 e 3 podemos ter uma conclusão mais detalhada, em que o composto com o 

material triturado leva menos dias para chegar a concentração ideal, e que o adubo só com a folhagem 

obtém uma quantidade mais elevada de C/N. Quanto menor for o tamanho das partículas, maior é a 

sua superfície específica, e, portanto, mais fácil é o ataque microbiano ou a disponibilidade biológica 

das partículas, assim, sendo decompostas mais rapidamente. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com a utilização de EDOS, foi possível perceber que maior concentração da relação C/N no 

composto orgânico acontece no período da degradação ativa, onde há uma relação de 

folhagem/esterco na composição de um esquema fatorial 6/7. Os resultados obtidos mostram que os 

valores de C/N foram diminuindo de acordo com as proporções, ou seja, quanto maior a quantidade 

de esterco, menor os valores desta relação. Também foi possível identificar que o composto que estará 

pronto primeiro vai ser o de relação C/N, 50/50 do material triturado.  
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INTRODUÇÃO 

Thomas Malthus (1766-1834), economista britânico, escreveu em seu livro Um ensaio sobre 

o princípio da população, argumentando que a produção de alimentos não seria suficiente para 

demanda populacional nos anos seguintes. Apesar do rigor matemático de Malthus, ele estava 

equivocado, pois a Biotecnologia ainda não estava fundamentada, consolidando-se somente a partir 

de 1950 com a Revolução Verde, ampliando a Produção de alimentos e aumentando a Economia 

Global (Çengel e Palm, 2014). 

  Com o aumento do mercado interno, crescimento dos processos produtivos e aumento da 

competitividade comercial, um empreendedor deve analisar o ramo no qual está inserido o nicho 

econômico, localidade e números de habitantes na região. Considerando o Brasil como foco de 

estudo, temos o Paraná e Santa Catarina como dois dos estados mais desenvolvidos do país.  

Sendo assim, o presente trabalho busca estudar qual capital será mais populosa em 2050, iniciando o 

estudo no ano 2000 e qual seria melhor para um empreendimento no setor varejo têxtil. 

 

METODOLOGIA 

Segundo Çengel e Palm (2014), a equação diferencial que modela o crescimento populacional 

segundo a teoria de Malthus é dada por: 

𝑑𝑁

𝑑𝑡
= 𝑘𝑁            (1) 
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Resolvendo a equação (1) pelo método das equações separáveis, encontra-se a equação: 

 𝑁 = 𝑁𝑜. 𝑒𝑘𝑡        (2) 

 

 Com a Equação Diferencial, modelou-se o crescimento populacional de Malthus para as 

cidades de Curitiba e Florianópolis. Para ambas, a modelagem foi feita com os anos de 1991 a 2000. 

Após isso, foi realizada uma projeção para a população para 2050. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Curitiba – Análise dos Dados 

 Na análise de dados, utilizou-se os resultados do censo do IBGE de 1991 e 2000 para o cálculo 

da constante de proporcionalidade e estimativa de crescimento. Com  N(0) = 1.315.035 e N(9) = 

1.797.408 , obtêm-se para a Curitiba a constante k = 0,0195, logo a equação é: 

       N=1.315.035𝑒0,0195𝑡      (3) 

 

 O gráfico 1 compara os dados reais com os dados encontrados pelo modelo de Malthus: 

  

Gráfico 1 – Comparação da População estimada e Dados Reais  

 
     Fonte: Autoria própria, 2017. 

 

 Para Curitiba, o erro médio foi de 8% para o ano de 2007. Realizando um projeção, para o 

ano de 2050 a população seria de 4.162.609. 

 

Florianópolis – Análise de Dados 
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 Para a cidade de Florianópolis, foram utilizados os mesmos anos de referência, logo com N(0) 

= 255.390 e N(9) = 421.420, obtém-se o valor da constante k = 0.026337 e a equação: 

𝑁 = 255.390𝑒0.026337𝑡    (4) 

O gráfico 2 apresenta a comparação entre os dados reais e o modelo de Malthus: 

Gráfico 2 – Comparação entre Dados Reais e Modelagem 

 
Fonte: Autoria própria, 2017. 

 

 Para Florianópolis, o erro médio foi de 20%. Realizando um projeção, para o ano de 2050 a 

população seria de 1.207.974. 

   

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Tendo como base a projeção das duas cidades, espera-se que Curitiba seja mais apropriada 

para a expansão de varejo no setor têxtil, pois o modelo para essa cidade representou mais a realidade 

e a cidade tem uma possibilidade maior de crescimento. Porém essa comparação é somente feita 

utilizando a população. Em estudos futuros, deve-se utilizar outros parâmetros de comparação, como 

desenvolvimento econômico de cada cidade, consumo de varejo, renda mensal gasta, estilos pessoais 

de roupas e frequência de compra. A análise também deve ser feita utilizando dados do e-commerce, 

sendo que compras no comercio virtual estão crescendo e até em 2021 devem dobrar.  
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INTRODUÇÃO 

 A princípio, os problemas de cálculo eram baseados em entraves relacionados à física, 

principalmente na questão de movimento de objetos como a aceleração, que começaria a envolver o 

estudo de derivadas como a taxa da variação da velocidade pelo tempo. Porém, com o passar do 

tempo, seu uso foi se alastrando para áreas além da sua origem, como o estudo de fenômenos sociais, 

econômicos, químicos, entre outros (MELCHIORS e SOARES, 2013).  

A matemática financeira é a área que estuda a mudança de valor monetário ao longo do tempo 

percorrido, para isso, cria modelos que permitem avaliar e comparar o valor do dinheiro nos diversos 

pontos do tempo (PUCCINI, 2011). Atualmente o uso do cálculo financeiro é amplamente utilizado 

para cálculo de aplicações com juros (simples e composto), ações, correção salarial, financiamento, 

entre outros.  

Neste sentido, este estudo visa reproduzir uma aplicação em RDC (Recibo de Depósito 

Cooperativo), através de um cálculo financeiro obtido a partir de uma Equação Diferencial, para 

análise de rendimento entre o período avaliado. 

 

METODOLOGIA 

Para análise dos dados, considerou-se a rentabilidade feita sobre o CDI (Certificado de Depósito 

Interbancário), que é o custo do dinheiro para transações interbancárias, a aplicação apresentada rende 

bruto 97% da CDI (1,01%) e a alíquota do imposto de renda como 22,50%, valor este que varia após seis 

meses devido à diminuição da faixa de tributação. 

Feitas estas considerações, coletou-se dados de duas aplicações distintas de uma cooperativa de 

crédito X, onde se formulou os seguintes dados, apresentados nos gráficos 1 e 2: 
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Gráfico 1 – Obtenção de dados: 20/01/2017 

 
Fonte: Autoria Própria, 2017. 

 

Gráfico 2 – Obtenção de dados: 20/01/2017 

 
Fonte: Autoria própria, 2017. 

 

Se for obtido certo valor S depositado em um banco a uma taxa de juros contínua r, permanecendo 

ali por um tempo t, é correto afirmar que a taxa de variação do valor depositado (dS) em relação à taxa 

de variação do tempo (dt) é igual ao produto da taxa de juros pelo valor do investimento, como 

demostrado na equação (ALITOLEF, 2011): 

                                                   (1) 

Aplicado o método das variáveis separáveis proposto por Zill e Cullen (2006), obtemos a 

equação: 

 

S(t) = S0 . ert                   (2) 

onde S(t) é o valor líquido final, S(0) é o valor inicial, t é o tempo e r a taxa de rendimento. 

Para este cálculo de rendimento, deve-se considerar a alíquota do imposto de renda em um 

período de até 6 meses, pois este tende a diminuir a faixa de tributação após este tempo. Assim como, 

esta alíquota já está presente descontada no valor líquido final, pois esta modelo de equação diferencial 

desconsidera qualquer fator externo relacionado a mudanças de valores a curto prazo envolvendo fatores 

econômicos. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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Como mostrado na Gráfico 1, se obteve um valor de aplicação inicial de R$70.000,00 com 

uma taxa de juros de 0,76% ao mês, onde se deveria calcular o número de meses para se obter o valor 

líquido final de R$72.254,97. A partir da equação 2 e considerando S(t) = 72.254,97, S0 = 70.000,00, 

r = 0,0076 e t como a variável a ser descoberta, obteve-se um período próximo a 4 meses até obter-

se o valor de R$72.254,97, pelo cálculo através da equação de rendimento. 

A seguir, de acordo com o Gráfico 2, se obteve um valor de aplicação inicial de R$15.000,00 

com uma taxa de juros de 0,76% ao mês, onde se deveria calcular o número de meses para se obter o 

valor líquido final de R$15.312,93. À partir da equação 2 e considerando S(t) = 15.312,93, S0 = 

15.000,00, r = 0,0076 e t como a variável a ser descoberta, obteve-se um período próximo a 3 meses 

até obter-se o valor de R$15.312,93, pelo cálculo através da equação de rendimento. 

Na primeira aplicação, a data de recolhimento foi no dia 20/01/2017, que descontando do 

período inicial (23/09/2016), passaram-se um total de 119 dias. Como no mercado econômico, o mês 

possui apenas 30 dias, este total resultou em aproximadamente 3,96 meses, logo apresentou um 

resultado aceitável. Para a segunda aplicação, a data de recolhimento também foi no dia 20/01/2017, 

que descontado do período inicial (04/11/2016), passaram-se um total de 77 dias. Este resultou então 

em um período de aproximadamente 2,56 meses, que também apresentou um resultado aceitável. 

Logo podemos concluir que essa equação retrata quase que fielmente, como pode se obter certo valor 

de tempo para obtenção de um rendimento em uma aplicação bancária. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Com isso, se retoma à ideia de que o cálculo está cada vez sendo mais utilizados fora da sua 

área original, como o próprio uso de uma equação diferencial sendo modelada em uma equação para 

uso bancário, e assim auxiliando cada vez mais a humanidade com seus problemas cotidianos.  
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INTRODUÇÃO  

Biscoitos são produtos oriundos do amassamento de farinhas, amidos ou féculas 

com outros componentes. Apresentam variados tipos de textura, formato, cobertura e 

recheio (BRASIL, 2005). Devido a sua grande diversidade e praticidade, tornou-se um 

dos alimentos industrializados mais consumidos entre a população brasileira 

(SIMABESP, 2008).  

Porém, deve-se atentar sobre o consumo exagerado desses alimentos. O 

carboidrato da farinha branca, que é utilizado na fabricação de biscoitos, é composto 

por uma grande quantidade de radicais livres e gorduras trans, favorecendo assim o 

surgimento de doenças crônicas (BRASIL, 2005).  

Visando conhecer a qualidade nutricional de diferentes marcas de biscoito, o 

presente estudo objetivou avaliar, as características físico-químicas de biscoitos tipo 

wafer sabor chocolate, de algumas marcas de referência no mercado brasileiro. 

 

METODOLOGIA 

Foram coletadas cinco diferentes marcas de biscoito tipo wafer sabor chocolate, 

líder de vendas do mercado nacional, cujos nomes foram preservados e identificados 

por letras aleatórias (A; B; C; D e E). As amostras foram trituradas, homogeneizadas e 

armazenadas em congelador. Todas as determinações foram realizadas em triplicata.  

As análises físico-químicas realizadas foram: umidade; cinzas; acidez titulável e 

pH (IAL, 2008); Proteína (AOAC, 1997); Lipídios totais (BLIGH e DYER,1959). A 

atividade de água (aW) foi determinada com medidor Aqualab Lite Decagon. Os dados 

obtidos foram submetidos à análise de variância (ANOVA) e teste de Tukey, utilizando 

o software Statística, versão 7.0 (STATSOFT INC, 2004).
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados físico-químicos obtidos das amostras de biscoito analisadas estão 

apresentados na Tabela 1. 

Tabela 1. Parâmetros físico-químicos de biscoitos tipo wafer sabor chocolate. 

Parâmetros 
AMOSTRAS 

A B C D E 

Umidade 

(%) 
0,65 ±0,08b 

CV(%) 12,31 

0,56±0,02b 

CV(%) 3,57 
1,29±0,12a 

CV(%) 9,30 
0,62±0,04b 

CV(%) 6,45 
1,14±0,06a 

CV(%) 5,26 

Cinzas 

(%) 
0,85±0,02b 

CV(%) 2,35 
0,83±0,03b 

CV(%) 3,61 
1,07±0,05a 

CV(%) 4,67 
1,15±0,02a 

CV(%) 1,74 
1,14±0,03a 

CV(%) 2,63 

Proteínas 

(%) 
0,69±0,17c 

CV(%)23,64 
1,74±0,01a 

CV(%) 0,57 
0,93±0,20bc 

CV(%)21,51 
1,22±0,01b 

CV(%)0,82 
0,64±0,20c 

CV(%)31,25 

Lipídios 

(%) 
20,29±3,81a 

CV(%)18,78 
18,79±1,93a 

CV(%)10,29 
20,15±2,67a 

CV(%)13,25 
25,01±4,66a 

CV(%)18,63 
21,66±4,89a 

CV(%)22,57 

Carboidratos 

(%) 
77,51±3,71a 

CV(%)4,78 
78,08±1,93a 

CV(%)2,47 
76,55±2,52a 

CV(%)3,29 
71,99±4,60a 

CV(%)6,39 
75,41±4,96a 

CV(%)6,58 

Valor calórico 

(Kcal/100g) 
495,47±18,92a 

CV(%)3,82 
498,39±9,69a 

CV(%)1,94 
491,27±13,70a 

CV(%)2,79 
517,95±23,52a 

CV(%)4,54 
499,19±24,59a 

CV(%)4,92 

Ph 6,18±0,26b 

CV(%)4,21 
6,36±0,23b 

CV(%)3,62 
7,03±0,01a 

CV(%)0,14 
6,91±0,08a 

CV(%)1,16 
7,33±0,21a 

CV(%)2,86 

Aw 0,43±0,05a 

CV(%)11,63 
0,25±0,03c 

CV(%)12,00 
0,35±0,01ab 

CV(%)2,85 
0,30±0,03bc 

CV(%)10,00 
0,37±0,02ab 

CV(%)5,41 

Acidez titulável 

(%) 
0,41±0,01bc 

CV(%)2,43 
0,58±0,06a 

CV(%)10,34 
0,52±0,01ac 

CV(%)1,92 
0,55±0,06a 

CV(%)10,91 
0,38±0,06b 

CV(%)15,79 

aW: atividade de água. Os resultados são médias de triplicatas com as respectivas estimativas do desvio 

padrão. Valores na mesma linha seguidos de letras iguais não diferem entre si (p > 0,05). [Análise de 
variância − ANOVA e Teste de Tukey]. CV = coeficiente de variação = (desvio padrão/média) x 100. 

 

Os resultados apresentados (Tabela 1) foram confrontados com os valores 

encontrados na tabela brasileira de composição de alimentos- TACO (2011). 

Para lipídios, carboidratos e valor calórico, as cinco marcas não diferem entre si 

(p>0,05), o valor ideal para esse tipo de alimento segundo a tabela TACO é de 24,7(%), 

67,5(%) e 502 kcal/100g respectivamente. Os teores de cinzas, que representam a 

matéria inorgânica do produto, estão abaixo do sugerido pela tabela TACO que é de 

1,1(%). Para o pH, as amostras A e B não diferem entre si, porém são diferentes das 

outras três amostras que por sua vez não diferem entre si (C, D, E). Em biscoitos o 

valor do pH é definido pela quantidade de bicarbonato de sódio adicionada na massa, 

para neutralizar a acidez resultante da fermentação (MELO, 2002). A baixa atividade 

de água é uma particularidade marcante em biscoitos, a qual deve variar entre 0,1 e 0,3, 

as amostras B e D encontram-se dentro desse preceito (SARANTÓPOULOS et al., 

2001).  
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De modo geral, todos os parâmetros apresentaram variações em relação ao 

proposto pela tabela TACO, os dados compatíveis com o idealizado pela teoria foram 

valor calórico e lipídios, e o de maior discrepância foi o de proteínas, em que todos os 

valores diferem entre si (p<0,05) e está bem abaixo do sugerido pela TACO que é de 

5,6 (%). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com base nos resultados, pode-se concluir que, os biscoitos do tipo wafer sabor 

chocolate avaliados no presente estudo, são extremamente pobres em proteínas e 

altamente calóricos, representando riscos para a saúde se não consumido com 

moderação. 
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QUALIDADE MICROBIOLÓGICA DE PRODUTOS DA 

AGRICULTURA FAMILIAR DE FRANCISCO BELTRÃO E PERFIL 

DE RESISTÊNCIA A ANTIMICROBIANOS  
 

 

INTRODUÇÃO 

 A forma de exposição e armazenamento inadequados dos alimentos, aliados às más 

condições de higiene, proporcionam a contaminação e o desenvolvimento de 

microrganismos indesejáveis em alimentos, afirma (SOARES, 2014). 

            Credidio (2014), ressalta que os sintomas mais comuns visualizados nos pacientes 

acometidos por doenças transmitidas por alimentos são falta de apetite, náuseas, vômitos, 

diarreia, dores abdominais e febre. 

Assim, é necessário que alimentos fornecidos pela agricultura familiar ao município 

apresentem parâmetros de qualidade necessários para garantir, tanto para crianças da 

alimentação escolar quanto para os consumidores de produtos das feiras agroecológicas, 

uma adequada nutrição e uma melhor qualidade de vida a todos consumidores, já que uma 

alimentação adequada é um dos quesitos para a promoção da saúde.  

Em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, este projeto teve como meta 

colocar em prática ações que visem a melhoria e a garantia da qualidade da alimentação 

escolar, principalmente dos produtos fornecidos pela agricultura familiar. E como vários 

destes fornecedores são também comerciantes das feiras agroecológicas, foi realizado um 

trabalho conjunto entre os dois setores.  

O objetivo foi avaliar a contaminação microbiana de amostras dos produtos 

fornecidos pela Agricultura Familiar como forma de monitoramento da qualidade dos 

produtos entregues para a alimentação escolar e comercializados nas feiras agroecológicas 

do município, e estabelecer o perfil de resistência à antimicrobianos de cepas de 

Salmonella spp. isoladas destas amostras. 

 

 

METODOLOGIA 
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O presente trabalho foi desenvolvido em duas etapas. Na 1ª etapa verificou-se a 

qualidade microbiológica de 26 amostras de alimentos fornecidos pela agricultura familiar 

para a alimentação escolar, em especial produtos de origem animal, vegetal e água, utilizando 

a metodologia definida na Instrução Normativa nº. 62/2003 do Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento (BRASIL, 2003). 

Nestas análises, isolou-se cepas de Salmonella spp. identificadas por testes 

morfológicos bioquímicos, que posteriormente foram submetidas ao teste de sensibilidade aos 

antimicrobianos pelo método de disco-difusão (CLSI, 2005), sendo testados 18 tipos de 

antimicrobianos mais usualmente utilizados na clínica médica no tratamento das doenças 

causadas por este microrganismo.  

Na 2ª etapa do projeto, foi realizado um levantamento do nível de adoção das Boas 

Práticas de Manipulação (BPM) e a qualidade dos alimentos produzidos e comercializados 

pelos produtores da agricultura familiar tanto para a alimentação escolar quanto para as feiras 

agroecológicas do município. Baseando-se nestas informações, foram ministradas oficinas que 

abordaram temas relativos às BPM para todos produtores, visando a melhoria da situação 

encontrada no diagnóstico e adequação às exigências da legislação sanitária. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados das análises microbiológicas demonstraram que 84,6% (n=22) das 

amostras de alimentos e água estavam contaminadas e consideradas impróprias para o 

consumo, o que diminui a qualidade sanitária dos produtos agroecológicos, tão apreciados 

pela maioria dos consumidores, inclusive representando um risco para a alimentação escolar, 

se estes produtos não forem adequadamente preparados e sanitizados antes de servidos. 

Foram isoladas 8 diferentes cepas de Salmonella spp. das amostras, sendo 5 de frango, 

1 de carne suína e 2 de vegetais folhosos. Este gênero representa grande importância dentre os 

microrganismos causadores de doenças transmitidas por alimentos e de grande impacto para a 

Saúde Pública.  
Os resultados dos antibiogramas foram ainda mais preocupantes, pois mostraram que 

todas as cepas foram resistentes a pelo menos metade dos antimicrobianos testados, 

mostrando-se serem cepas multirresistentes. Este perfil de resistência a grande quantidade de 

bases farmacológicas frente ao agente pesquisado pode indicar um sério problema para a 

clínica médica.  
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Diante deste quadro, foram realizadas oficinas para os produtores rurais, tanto das 

feiras agroecológicas quanto para os fornecedores da alimentação escolar, onde foram 

repassadas orientações sobre as boas práticas na produção de alimentos, técnicas corretas 

de sanitização por cloro e elaboração de minimamente processados, agregando valor e 

qualidade dos produtos oferecidos tantos nas feiras quanto para as crianças das escolas e 

creches municipais. 

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

As Boas Práticas de Manipulação podem atuar como um importante instrumento 

regulador das atividades relacionadas à produção de alimentos, de forma a satisfazer o 

requisito de inocuidade, e promover o desenvolvimento das agroindústrias familiares para 

uma inserção consolidada no mercado.  

Este projeto permitiu a promoção da qualificação profissional através de 

treinamentos para os agricultores familiares de Francisco Beltrão, visando a permanência 

de dezenas de agroindústrias familiares rurais como fornecedores para alimentação escolar 

quanto nas feiras. E a adoção em suas rotinas dos procedimentos adequados no 

processamento dos alimentos será muito importante para a obtenção de matérias-primas e 

produtos processados de qualidade para a população do município. 
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PRODUTIVIDADE DE CULTIVARES DE SOJA NIDERA NA 

REGIÃO SUDOESTE PARANAENSE  
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Roberto 

 

 

INTRODUÇÃO 

A soja (Glycine max) é a leguminosa mais produzida no mundo, sendo o Estados 

Unidos o maior produtor, seguido de Brasil e Argentina (USDA, 2017). A mesma é 

utilizada da alimentação humana, animal e produção de bioenergia (FERREIRA; 

BORENSTEIN, 2017). No âmbito nacional, o Paraná é o segundo maior produtor da 

oleaginosa, atrás do Mato Grosso, o qual é o primeiro (IBGE, 2017). O Paraná produziu na 

safra 2016/17 19,65 milhões de toneladas, com uma produtividade de 3.735 kg ha-1, 

produtividade 19% maior que da safra 2015/16 (SEAB, 2017). 

O incremento em produtividade de um ano para outro se deve à diversos fatores, os 

quais estão associados a condições climáticas, ao manejo do solo, cultura antecessora, 

incidência e controle de pragas e doenças e também a escolha correta de cultivares, 

devendo-se escolher uma cultivar que expresse o máximo do seu potencial produtivo na 

área implantada. Deste modo, o intuito deste trabalho foi avaliar a produtividade de sete 

cultivares de soja na safra 2015/16.  

 

METODOLOGIA 

O experimento foi conduzido em propriedade rural no município de Dois Vizinhos, 

região sudoeste paranaense. A altitude média é de 510m, com clima característico Cfa 

(ALVARES et al., 2013) e solo predominante Latossolo Vermelho (EMBRAPA, 2006). O 

delineamento experimental foi em blocos ao acaso, possuindo-se sete tratamentos, os quais 

foram sete cultivares de soja da empresa Nidera Sementes. As cultivares utilizadas foram a NS 

4823 RR, NS 5000 IPRO, NS 5445 IPRO, NS 5909 RG, NS 5959 IPRO, NS 6262 RR e NS 
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6909 IPRO. Para cada tratamento possuíram-se quatro unidades experimentais, com área útil 

de quatro metros quadrados para cada uma.  

As cultivares de soja foram semeadas em resteva de trigo, no dia 20 de outubro de 

2015. As adubações de base e cobertura foram formuladas de acordo com a produtividade 

esperada (5.000 kg ha-1) e dos elementos presentes no solo, adicionando-se 310 kg ha-1 do 

formulado NPK 04-28-08 na base e 120 kg ha-1 de KCl em cobertura. A densidade de 

semeadura foi realizada conforme indicação técnica para cada cultivar. Os demais manejos 

foram realizados de acordo com a necessidade de cada cultivar, realizando três aplicações de 

fungicida e inseticida em todas as cultivares.  

Conforme as cultivares foram senescendo, foi realizada a colheita, colhendo e trilhando 

as plantas. Avaliou-se somente a produtividade, em kg ha-1, a qual foi submetida à análise de 

variância e posterior teste de médias segundo Scott-Knott à 5% de probabilidade, com auxílio 

do software estatístico Assistat (SILVA; AZEVEDO, 2009).  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Segundo a análise de variância, produtividade apresentou diferença significativa à 

5% de probabilidade, então pode-se aplicar o teste de comparação de médias de Scott-

Knott, formulando a tabela 1. 

 

Tabela 1: Grupo de maturação e produtividade (kg ha-1) das cultivares utilizadas no experimento. Dois 

Vizinhos, Paraná, Brasil, 2017. 

Cultivar Grupo de Maturação Produtividade (kg ha-1) 

NS 4823 RR 4.8 2.943,5 c 

NS 5000 IPRO 5.0 3.393,3 b 

NS 5445 IPRO 5.4 3.577,2 b 

NS 5909 RG 5.9 3.687,5 b 

NS 5959 IPRO 5.9 3.046,1 c 

NS 6262 RR 6.2 4.845,9 a 

NS 6909 IPRO 6.2 2.763,1 c 

Média  3.465,3 

Coeficiente de Variação % 7,60 

  Fonte: o Autor (2017). 
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A cultivar que apresentou o melhor desempenho foi a NS 6262 RR, com 

produtividade de 4.845,9 kg ha-1, sendo a única cultivar avaliada no experimento que 

possui produtividade maior que a média paranaense, que é de 3.735 kg ha-1. As cultivares 

menos produtivas foram a NS 4823 RR e a NS 6909 IPRO, com produtividades de 2.943,5 

kg ha-1 e 2.763,1 kg ha-1, respectivamente.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Indica-se a cultivar NS 6262 RR para semeadura, pois foi a que possuiu maior 

produtividade, mas deve-se realizar-se novos experimentos, pois pode ser variável 

conforme as condições climáticas.  
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DIÂMETRO DE SEMENTES DE CULTIVARES DE SOJA NIDERA 

SEMEADAS NA REGIÃO SUDOESTE PARANAENSE 

 

LINK, Lucas; RABELO, Paulo Roberto; GIARETTA, Roniel; BATISTA, Vanderson 

Vieira 

 

 

INTRODUÇÃO 

A soja (Glycine max) é a leguminosa mais produzida no mundo, sendo o Estados 

Unidos o maior produtor, seguido de Brasil e Argentina (USDA, 2017). A mesma é 

utilizada da alimentação humana, animal e produção de bioenergia (FERREIRA; 

BORENSTEIN, 2017). No âmbito nacional, o Paraná é o segundo maior produtor da 

oleaginosa, atrás do Mato Grosso, o qual é o primeiro (IBGE, 2017).  

O diâmetro de sementes de soja é variável dentro de uma mesma cultivar, onde 

cultivares com menor diâmetro de sementes podem ter redução na qualidade física e 

fisiológica (BARBOSA, 2009). Deste modo, o intuito deste trabalho foi avaliar o diâmetro 

e a massa de mil sementes de sete cultivares de soja.  

 

METODOLOGIA 

O experimento foi conduzido no município de Dois Vizinhos, região sudoeste 

paranaense. A altitude média é de 510m, com clima característico Cfa (ALVARES et al., 

2013) e solo predominante Latossolo Vermelho (EMBRAPA, 2006). O delineamento 

experimental foi em blocos ao acaso, possuindo-se sete tratamentos, os quais foram sete 

cultivares de soja da empresa Nidera Sementes, sendo elas a NS 4823 RR, NS 5000 IPRO, NS 

5445 IPRO, NS 5909 RG, NS 5959 IPRO, NS 6262 RR e NS 6909 IPRO. Para cada 

tratamento possuíram-se quatro unidades experimentais, com área útil de quatro metros 

quadrados para cada uma. As cultivares de soja foram semeadas em resteva de trigo, no dia 20 

de outubro de 2015, sendo adubadas e manejadas conforme necessidade da cultura.  

Conforme as cultivares foram senescendo, foi realizada a colheita, colhendo e trilhando 

as plantas. As amostras de sementes foram levadas a laboratório, onde foram segregadas de 

ISSN 2594-4541 99



          

IV Workshop de Ciência, Tecnologia e 

Inovação 
05 e 06 de outubro de 2017 – Francisco 

Beltrão 

 
 

 

 

acordo com tamanho de semente, segregando em peneiras menor que 3,99 mm, entre 4 e 5,99 

mm, entre 6 e 7,99 e maior que 8 mm. Avaliou-se somente o tamanho de sementes e a massa 

de mil sementes, as quais foram submetidas à análise de variância e posterior teste de médias 

segundo Scott-Knott à 5% de probabilidade, com auxílio do software estatístico Assistat 

(SILVA; AZEVEDO, 2009).  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Segundo a análise de variância, todas as variáveis apresentaram diferença 

significativa à 5% de probabilidade, então pode-se aplicar o teste de comparação de médias 

de Scott-Knott, formulando a tabela 1. 

 

Tabela 1: Distribuição das sementes  de soja em porcentagem nas peneiras <3,99 mm, 4,00-5,99 mm, 6,00-

7,99 mm e >8 mm, e massa média de 1000 sementes  (M1000). Dois Vizinhos, Paraná, Brasil, 2017. 

Cultivar <3,99 mm 4,00-5,99 mm 6,00-7,99 mm <8 mm   M1000 g 

NS 4823 RR 31,11 aA 38,97 aB 29,86 aC 0,06 bA 130,68 B 

NS 5000 IPRO 6,83 cB 35,77 bB 57,40 aB 0,00 cA 156,44 A 

NS 5445 IPRO 4,18 cB 22,92 bC 72,89 aA 0,00 cA 155,22 A 

NS 5909 RG 8,90 cB 34,19 bB 56,91 aB 0,00 cA 147,15 A 

NS 5959 IPRO 9,47 cB 36,05 bB 54,48 aB 0,00 cA 147,81 A 

NS 6262 RR 5,84 cB 24,91 bC 69,25 aA 0,00 cA 163,16 A 

NS 6909 IPRO 14,35 cB 48,14 aA 37,51 bC 0,00 dA 135,74 B 

Média 11,53 c 34,42 b 54,04 a 0,01 d 148,03 

CV (%) 23,55 5,24 

Letras minúsculas linha; Linhas maiúsculas coluna; CV (%): Coeficiente de Variação. 

Fonte: o Autor (2017). 

 

A maior parte das sementes ficaram retidas na peneira 6,00, com uma média de 

54,04%, variando para mais ou para menos conforme a cultivar. Maehler et al. (2003) 

encontraram resultados semelhantes. Além disso, o tamanho da semente pode ser utilizado 

como critério de seleção, no caso de melhoramento genético (YOKOMIZO et al., 2000). 

Também, cultivares com maior tamanho de semente tendem a possuir maior condutividade 

elétrica, maior comprimento e massa seca de plântulas, melhor velocidade e porcentagem 
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de emergência à campo e também maior germinação (BARBOSA, 2009), o que conferem 

em maior produtividade.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O maior volume de sementes fica retira na peneira 6 mm. 
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IDENTIFICAÇÃO DE AUTORIA EM MENSAGENS CURTAS: APLICAÇÃO 

DA ESTILOMETRIA 

Rosaine Fiorio Semler1, Jhonnatan Ricardo Semler, Paulo Junior Varela 

 

INTRODUÇÃO 

A identificação de autoria tem se concentrado, geralmente, em textos considerados médios e 

grandes,  como textos literários, colunas de jornais, peças teatrais entre outros. Por outro lado, há 

poucos estudos voltados à mensagens curtas. O objetivo desse artigo é apresentar características da 

linguagem multimodal que podem auxiliar peritos e linguistas na resolução de casos de 

identificação de autoria em mensagens curtas pelo uso da estilometria. 

A linguagem humana é a combinação de sons significativos para produzir a linguagem 

natural. Cada pessoa possui preferencias e peculiaridades ao se expressar pela diversas formas de 

linguagem, onde temos como principais: a escrita e a fala. São essas diferenças que compõem o 

estilo de cada autor. De acordo com McMenamin (2002) o estilo é um reflexo de grupo ou a 

variação individual na linguagem escrita e se faz através de escolhas do escritor. Essas escolhas 

representam variações dentro da norma vigente como as diferentes formas de se dizer a mesma 

coisa, desvios dessa norma e as idiossincrasias. Para tanto, o estilo do autor transparece no conjunto 

dos padrões gramaticais que é geralmente resultado do uso de repetições de algumas ou de todas as 

formas do conjunto construído. 

As mudanças decorrentes da tecnologia da informação, principalmente da internet, correram 

paralelas às mudanças na ortografia da língua portuguesa, ocasionando o surgimento de uma nova 

forma de comunicação que Hammes (2010) chama de “internetês”. A partir dessas mudanças uma 

terceira forma de comunicação seria gerada com características próprias e marcantes em relação as 

duas existentes: verbal e não verbal. Ela integra som, imagem, texto e animação e seria chamada 

“linguagem multimodal”, que é objetivo desse artigo. Demo (2008). 

De acordo com Orebaugh e Allnutt (2009), a atribuição de autoria em mensagens curtas 

utiliza um conjunto de características estilométricas que permanece constante para um número alto 

dessas mensagens. Essas características definem o estilo de um autor, permitindo assim sua 

identificação. 

 

                                                 
1 rosainefiorio@gmail.com 
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METODOLOGIA 

Para validar a metodologia foram coletados 240 postagens de diferentes autores. Além disso 

respeitou-se o limite de 20 palavras para cada texto coletado. A obtenção de resultados satisfatórios 

está em uma das etapas mais importantes que é a escolha dos atributos estilométricos que possam 

ser discriminatórios dentro do contexto em que a analise ocorre. No entanto, para realizar a extração 

dessas características dentro de textos curtos e com tantas peculiaridades como os que são objetos 

desse estudo foi necessário convergir em duas correntes: a sintática e a estrutural, respeitando as 

particularidades citadas por Orebaugh e Allnutt, (2009), e por Duarte(2009), para poder alcançar um 

alto índice de confiabilidade nos resultados. 

Na tabela 1 definida por Orebaugh e Allnutt, (2009) podemos visualizar os recursos 

estilométricos. 

Tabela 1 - Recursos Estilometricos em Mensagens Curtas 

Recursos Estilométricos 
Distribuição de freqüência de caracteres (maiúsculas / 

minúsculas, números e caracteres especiais) 
Distribuição de freqüência de palavras 

Distribuição de freqüência de Emoticon Distribuição de freqüência de palavras de 

função 
Distribuição de freqüência de palavras curtas Distribuição de freqüência de pontuação 
Duração média palavra Média de palavras por frase 
Contém uma saudação Contém uma despedida 
Distribuição de freqüência de abreviaturas Erros de ortografia 
Erros gramaticais  

Fonte: Orebaugh e Allnutt, 2009 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Em um primeiro momento foram separadas as amostras em treinamento e teste. Como cada 

autor possuía 30 amostras e essas foram unidas a cada três totalizando 10 amostras, para treinamento 

separamos 7 amostras, conforme os números sorteados aleatoriamente. Já para testes ficamos com 3 

amostras, nesses casos utilizando o vetor com todas as instancias. 

Em um comparativo entres os classificadores temos os seguintes resultados: 

Tabela 2 - Nivel de Acuracia dos Classificadores 
 
 
 

 

 

Fonte:  Autoria Própria (2017) 
Como podemos observar, os classificadores K-NN e LibSVM, tiveram os melhores 

resultados, tanto em relação ao treinamento onde ambos conseguiram atingir 100% de acurácia, 

quanto nos testes onde temos 80% de acurácia. No artigo de Oregauhn e Allnutt (2009), no qual 

 LibSvm Perceptron 
Nayve 

Bayes K-NN J-48 
Treinamento 100,000% 100,000% 100,000% 100,000% 40,000% 
Teste 80,000% 40,000% 40,000% 80,000% 20,000% 
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utilizou-se no total 2500 caracteres que são em média 450 palavras, visualizamos o seguinte 

resultado: 

Tabela 3 - Nível de acurácia por Classificador 
 
 

 

Fonte: Adaptado de Oregauhn e Allnutt, 2009 
Em um comparativo entre esses resultados que demonstram o nível de acurácia total dos 

classificadores, nesse estudo o total de palavras utilizadas ficou no limite de 60 palavras, ou seja, 

temos um número reduzido de informações o que traz dificuldades em relação a resultados 

satisfatórios, porém conseguimos atingir com o classificador K-NN, também utilizado por 

Orebaugh e Allnutt (2009), um nível de atribuição de autoria de 80%. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Esse trabalho se encontra em desenvolvimento e seu objetivo nesse artigo foi de demonstrar 

quais os prováveis recursos estilométricos podem ser utilizados para a identificação de autoria. A 

sequência é realizar a classificação dos textos coletados através de recursos de aprendizagem de 

máquina, tais como: máquinas de vetor de suporte(SVM), redes neurais artificiais e outras 

abordagens que se mostrarem aplicáveis buscando verificar cada uma das características 

estilométricas elencadas em mensagens curtas.  
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 J-48 K-NN Nayve Bayes 

Acurácia 97,86% 97.14% 99,29% 
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ÁCIDOS ORGÂNICOS NO CONTROLE DE Aspergillus spp. 

MICOTOXIGÊNICO 

RUSCHEL, J.; PRADO, N. V. do; LUNKES, A. M.; HASHIMOTO, E.H.  

Universidade Tecnológica Federal do Paraná. 

 

INTRODUÇÃO 

 A presença de fungos filamentosos em alimentos armazenados impacta na 

economia e põe em risco a saúde animal e humana em virtude da produção de micotoxinas, 

metabolitos secundários de baixo peso molecular, termorresistentes e com alto poder 

cumulativo. Entre as micotoxinas as mais tóxicas sao as aflatoxinas produzidas por 

Aspergillus flavus que encontram em grãos e cereais as condições necessárias para se 

desenvolver (AMAIKE; KELLER, 2011). 

 Para minimizar as adversidades causadas pelas micotoxinas umas das medidas 

preventivas é o controle do bolor que é realizado através da aplicação de conservantes e 

antifúngicos que devem manter a identidade e inocuidade do alimento. Os ácidos orgânicos 

são uma alternativa para inibir o crescimento fúngico, utilizados normalmente na indústria 

de alimentos, são uma tecnologia simples e segura (HASSAM; EL-GADI; SAND, 2015). 

  A fim de  amenizar a  ocorrência de bolores micotoxigênicos em alimentos o 

objetivo do presente trabalho foi aplicar combinações de ácidos (ácido propiônico + 

acético) contra A. flavus e produção de aflatoxina. 

 

METODOLOGIA 

 Na determinação da CIM (Concentração Inibitória Mínima) das combinações de 

ácidos orgânicos contra Aspergillus flavus NRRL 3251produtor de aflatoxina, foi realizado 

a reativação da cepa padrão em meio BDA (Agar Batata Dextrose) e incubado por 7 dias à 

25ºC em estufa do tipo BOD. 

 As combinações testadas foram de ácido acético + ácido propiônico: 0,05 + 0,05%; 

0,5% + 0,05%; 0,25% + 0,025%.  Em placas de Petri o ágar BDA (19mL) foi adicionado 

de 1 mL da mistura de ácidos e realizado a leitura do pH de acordo com a metodologia 

descrita pelo instituto Adolfo Lutz (IAL, 2008). A semeadura foi realizada por superfície 
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(Spread Plate) de 104 esporos/mL de A. flavus e as placas incubadas a 25 oC por 7 dias e 

realizada a contagem das colônias, verificando se houve ou não inibição. No 15º dia foi 

realizado a extração e a determinação de aflatoxina por CDD (Cromatografia de Camada 

Delgada) apenas nas placas com crescimento de bolores característicos de A. flavus, de 

acordo com a metodologia descrita por Soares e Rodrigues-Amaya (1989). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados das combinações de ácidos orgânicos contra A. flavus estão 

especificados na tabela 1, a CIM das combinações foi de 0,25 + 0,025 (ácido acético + 

propiônico respectivamente) em pH 4,13; evidenciando que a combinação dos ácidos 

possibilita a diminuição das doses utilizadas na ação antifúngica (GRIGOLETTI, 2007). 

 

Tabela 1-  Combinações de ácidos orgânicos na inibição de A. flavus e na produção de aflatoxina B1. 

Combinações Concentração % A. flavus (UFC/mL) pH Aflatoxina B1 

Controle 0 2,67 x 102 6,37 ±0,01 n.d. 

Ácido acético 

+ 

Ácido propiônico 

0,05 + 0,05 6,85 x 102 4,41 ± 0,01 .n.d. 

0,5+0,05 i.d. 3,83 ± 0,00 N.D. 

0,25 +0,025 i.d. 4,13 ± 0,00 N.D. 

i.d.: inibição detectada; n.d: não detectado; N.D.: Não Determinado. 

Fonte: Autora 

  

 Na extração de aflatoxina não foi detectada a presença da mesma, nem mesmo no 

controle sem aplicação de ácidos, a possível causa é a manutenção do micro-organismo 

que sofre repicagens sucessivas que podem provocar mudanças na morfologia e fisiologia 

do bolor e o longo período de armazenamento (BERND et al., 2011). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A combinação de melhor atividade foi de 0,025 (propiônico) + 0,25 (acético) 

demonstrando que em sinergismo as concentrações dos ácidos podem ser reduzidas. Na 

presente análise não foi possível observar o efeito dos ácidos na produção de aflatoxina 

pela cepa A. flavus NRRL 3251, devido a problemas na conservação da cepa ao longo do 

tempo. 
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EXTRAÇÃO DO ÓLEO DA SEMENTE DE UVA ORGÂNICA 

PROVENIENTE DOS RESÍDUOS DE UMA INDÚSTRIA VINÍCOLA 
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; DALMOLIN, I. A. L.

2
; ROMIO, A. P.

2
; DÜSMAN, E.

2
 

1,2
Universidade Tecnológica Federal do Paraná 

 

INTRODUÇÃO 

Cerca de 25% da matéria-prima utilizada pelas indústrias que processam vinho torna-se 

resíduos sólidos, consistindo principalmente em bagaço de uva, contendo sementes, polpa, caule e 

casca (DWYER; HOSSEINIAN; ROD, 2014). Da semente é possível obter extratos com presença 

de vitaminas e compostos antioxidantes de interesse para a indústria alimentícia, cosmética e 

farmacêutica.  

Assim, o objetivo deste trabalho foi realizar a extração do óleo de sementes de uvas 

orgânicas obtidas do bagaço (resíduo) de uma indústria vinícola, para no futuro testar o potencial 

antitumoral do óleo em cultura celular. 

 

METODOLOGIA 

Amostra: O bagaço orgânico das uvas foi obtido após o processamento de fabricação de suco de 

uvas Isabel e Bordô de uma indústria vinícola localizada no município de Verê-PR, em janeiro de 

2017. Durante todas as etapas da pesquisa as amostras foram armazenadas em sacos pretos no freezer 

para evitar qualquer tipo de oxidação e deterioração. 

Pré-tratamento da amostra: 1. Secagem: Depois de descongelado, o bagaço da uva foi 

espalhado em bandejas e colocado em uma estufa por 48 horas na temperatura de 50 
o
C. 2. Separação: 

Por meio de ar forçado foi possível separar o bagaço em diferentes categorias, como sementes, cascas 

grossas e cascas finas. Para uma melhor separação também se fez uso do peneirador elétrico por 15 

minutos nas especificações de Tyler/Mesh de 9, 32 e 42. 

Determinação da umidade: Cadinhos foram colocados na estufa por 1 hora / 105 
o
C, para assim 

remover sua umidade. Em seguida, foram acondicionados em dessecador com sílica por 1 hora. Após, 

os cadinhos foram identificados e pesados, e receberam aproximadamente 5 gramas de amostra, em 

triplicata. Os cadinhos com as amostras foram pesados e permaneceram na estufa por 3 horas/ 105 
o
C.  
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Assim, foram retirados e alocados em dessecador por aproximadamente 1 hora, posteriormente 

pesados em balança analítica e repetido o procedimento até massa constante, a umidade foi 

determinada pela equação (1), conforme proposto pelo Instituto Adolfo Lutz em Métodos Físico 

Químicos para Análise de Alimentos (2008). 

𝑈𝑚𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 = 100 .
𝑝𝑒𝑟𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎

𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎
 (1) 

Distribuição de tamanho de partículas: Foi realizada com o uso do peneirador elétrico e 

peneiras série Mesh (9, 28, 32, 42 e 115). Utilizou-se uma massa total de matéria-prima de 100,29 g. 

Foi determinado o diâmetro médio geométrico pelo método ASAE S319.3 (ASAE Standards, 1998). 

Determinação de teor de óleo: Inicialmente as amostras foram submetidas a um processo de 

moagem para aumentar a área superficial de contato, através de um moedor industrial. Utilizou-se 

soxhlet por oito horas e hexano como solvente, de acordo com a metodologia proposta pelo Instituto 

Adolfo Lutz em Métodos Físico Químicos para Análise de Alimentos (2008). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os dados da determinação da umidade mostraram que a umidade inicial do bagaço, antes de 

secar, foi de 22,35%. A média da umidade dos lotes de bagaço secos foi 5,59%, com umidades 

variando de 3,88 a 7,57%.  

A separação das granulometrias do bagaço mostrou que se obtiveram diferentes tamanhos de 

partículas e que as sementes foram separadas do bagaço, conforme Figura 1. A distribuição do 

tamanho médio das partículas obtida foi de 0,945 mm. Dalmolin (2013) obteve tamanhos 

semelhantes para uma mistura de sementes das variedades Malbec, Cabernet Sauvignon e Cabernet 

Franc que foram submetidas à extração do óleo. 

Figura 1 – Diferentes frações obtidas na separação e moagem.   

 

A- Bagaço grosso; B- Bagaço fino; C- Semente antes da moagem; D- Semente moída. 

No processo de determinação do teor de óleo obteve-se um rendimento de 12,14% de óleo. 

Este resultado encontra-se de acordo com Oliveira et al. (2003) que relatam que através da 

utilização do Soxlet obtém-se 10 a 20% de rendimento de óleo extraído. O solvente utilizado para a 
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determinação do teor de óleo, o hexano, é comumente utilizado na indústria, pois apresenta 

excelente poder de solvência para um grande número de sementes oleaginosas. Entretanto, este é 

suspeito de deixar resíduos nocivos à saúde, pois é obtido por destilação de frações de 

hidrocarbonetos de petróleo, podendo conter hidrocarbonetos aromáticos e polinucleares, os quais 

são carcinogênicos e podem se concentrar no óleo extraído. Nesse contexto, estudos que busquem 

outros solventes e mostrem possibilidade de utilização (substituição/mistura) no processo de 

extração são interessantes. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Obteve-se um bom rendimento de extração das sementes de variedades de uva estudadas. 

Novos experimentos são necessários para observar o rendimento com solventes “verdes” como 

etanol e acetato de etila, ou mistura de solventes, buscando a substituição total, ou parcial do 

solvente orgânico. Por fim, faz-se necessário averiguar o potencial antitumoral do óleo da semente 

de uvas obtido.  
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ECONOMIA SOLIDÁRIA: UM ESTUDO DE CASO SOBRE A 

PARTICIPAÇÃO DAS MULHERES EM PADARIAS COMUNITÁRIAS DE 

CURITIBA E REGIÃO METROPOLITANA 

MERLIN, Adriana 1, MAZIERO, Ademar2 

1UTFPR/ PATO BRANCO 

2UNIPAR/FRANCISCO BELTRÃO 

INTRODUÇÃO  

A Economia Solidária foi criada por operários Ingleses do início do capitalismo no século 

XIX, para dar resposta à pobreza e ao desemprego, conforme mencionado por Singer (2002, p. 72). 

E com este mesmo propósito, esse modelo de economia expande-se para o Brasil, para dar resposta 

à crise econômica capitalista.  Lechatti (2005, p. 84) afirma que uma nova crise do sistema 

capitalista trouxe por consequências o desemprego e o fechamento de empresas, desenvolvendo a 

ideia de organizações autogeridas, com a distribuição igualitária de renda para salvar e criar novos 

empregos.     

Este estudo enfatizou as mulheres que participam da Economia Solidária, em específico de 

Padarias Comunitárias, que têm como proposta integrar mulheres que estavam fora do mercado 

formal de trabalho, e dar suporte para que elas continuassem participando deste novo 

empreendimento.  

As Padarias Comunitárias surgiram no Paraná em 1993, em Curitiba, e sua união surgiu 

por volta de 1996, com a intenção de se fortalecerem frente ao sistema capitalista. A participação da 

mulher neste empreendimento é predominante, por isso, enfatizou-se a participação delas, bem 

como as razões de sua integração.    

Um dos motivos da inserção das mulheres em empreendimentos solidários decorre da 

exclusão social devido às altas taxas de desemprego e ao baixo nível salarial. Segundo exposto em 

Dieese (2001), as altas taxas de desemprego feminino resultam, em grande parte, das dificuldades 

impostas pelas empresas para contratá-las.  

 Em resposta ao desemprego, a Economia Solidária visa acolher os excluídos do modo de 

produção capitalista, abordando princípios relacionados ao respeito ao ser humano. Segundo Bez     

(2004, p. 29), a Economia Solidária é um modo de viver que abarca toda integridade do ser 

humano, seu valor central é o trabalho, e não o capital. 
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MÉTODOLOGIA 

A Economia Solidaria é formada por empreendimentos como: Associações, Cooperativas e 

Clubes de Troca, destes empreendimentos, optou-se por explorar sobre as Associações solidárias, 

que prezam pela igualdade entre homens e mulheres. Por este motivo, enfatizou-se nesta pesquisa, 

as mulheres que participam da “Economia Solidária”, em específico de Padarias Comunitárias, que 

surgiram como proposta para mulheres que estavam fora do mercado de trabalho. 

O método utilizado para esta pesquisa foi qualitativo, pois fornece uma compreensão mais 

aprofundada a respeito do objetivo a ser pesquisado. A referida pesquisa visou investigar os 

motivos que levaram mulheres a participar das Padarias Comunitárias.  

Para tanto, foram abordadas 19 mulheres, com faixa etária entre 35 e 69 anos, participantes 

de 10 Padarias Comunitárias compostas por 35 mulheres de Curitiba e região Metropolitana.  

Para a abordagem, utilizou-se como instrumento de pesquisa uma entrevista com 09 

questões, divididas em duas partes: a primeira visou identificar as participantes e a segunda 

compreender como conheceram a Economia Solidária e como se tornaram participantes desta 

Padaria comunitária. 

Para a efetivação da pesquisa foi necessário entrar em contato com as mulheres, explicar 

como funcionaria a pesquisa e verificar se elas aceitariam participar, posteriormente, foi agendado 

horário para que as entrevistas fossem realizadas. Ao chegar às Padarias Comunitárias a primeira 

atividade foi ler o termo de consentimento, a fim de deixar claro os reais motivos da pesquisa. Após 

realização das entrevistas, as mesmas foram transcritas e seus dados e informações organizados e 

comparados. 

 

RESULTADOS  E DISCUSSÃO 

Inicialmente, as mulheres responderam questões relativas à: idade, estado civil, número de 

filhos, escolaridade e região onde moravam. Com relação à faixa etária: encontram-se entre 35 e 69 

anos. Quanto ao estado civil: 14 mulheres são casadas, equivalente a 73% da amostra, 02 viúvas, 02 

separadas e 01 solteira. Quanto ao número de filhos, elas têm de um a oito filhos. Sobre a 

escolaridade: 78% têm Ensino fundamental completo e o incompleto, 02 com Ensino médio 

incompleto e 02 com o Ensino médio. Concluído.  Quanto à questão sobre como conheceram e se 

tornaram participantes da Padaria comunitária: 100% das entrevistadas afirmaram que haviam sido 

convidadas por padres, freiras ou outros participantes da Padaria Comunitária.  
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No decorrer das entrevistas, foi possível perceber que ao questioná-las, deixavam 

transparecer sentimentos, como: insegurança e alegria. Insegurança em função da incerteza de que 

aquele empreendimento pudesse contribuir com o sustento à família e alegria fruto da motivação e 

entusiasmo com a atividade. 

De forma geral, das 19 entrevistas, 100% das participantes evidenciaram sentimento de 

inclusão. Desta forma, compreendeu-se que a existência da inclusão social no empreendimento, 

bem como a aquisição de renda, motivavam aquelas mulheres a continuarem trabalhando. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 Foi possível perceber que as integrantes das padarias comunitárias se sentiam satisfeitas e 

realizadas por estarem vivendo os princípios e fundamentos da economia solidária, percebeu-se 

também que a razão de estarem vinculadas aos empreendimentos solidários decorriam da exclusão 

do mercado formal de trabalho. De maneira geral, as mulheres entrevistadas tornaram-se 

participantes das Padarias Comunitárias devido à proposta de inclusão da Economia Solidária, cuja 

finalidade é acolhê-las da exclusão do mercado formal de trabalho e incluí-las em empreendimentos 

solidários que, por sua vez, resgatou-lhes a autonomia, a possibilidade de contribuir com o sustento 

da família e simultaneamente, novas amizades, ocupações, segurança e realização pessoal. 
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ACEITAÇÃO DE NÉCTAR DE UVA COM PEDAÇOS DE FRUTA 

  

RIBAS, M. F.; BURATTO, A. P.; DALTOÉ, M. L. M.; PEREIRA, E. A. 

 

INTRODUÇÃO 

 O desenvolvimento de novos produtos com alto valor agregado e com benefícios à 

saúde é tendência mundial. Além de aumentar a vida de prateleira, bebidas à base de fruta 

também são opções práticas de consumo e permitem acesso até mesmo em localidades 

mais distantes. O néctar é uma bebida não fermentada, obtida a partir da parte comestível 

de um vegetal ou de seu extrato diluído em água com adição de açúcares. Para os néctares 

de uva, 50% da bebida deve ser proveniente do suco da fruta (BRASIL, 2009; BRASIL, 

2012). Recentemente o mercado apresentou néctares de uva com pedaços de fruta, nas 

variedades viníferas branca e tinta. A adição de pedaços de fruta em bebidas pode ser 

considerada uma inovação ao apresentar uma bebida mais nutritiva, bem como uma 

alternativa de fornecimento de frutas, visto que seu consumo em determinadas regiões e 

épocas do ano não ocorre de forma constante. Portanto, o objetivo deste trabalho foi avaliar 

a aceitação de néctar de uva comercial com pedaços de fruta a partir de escala hedônica de 

9 pontos visando a probabilidade de desenvolvimento deste produto no futuro com 

cultivares nacionais.  

 

METODOLOGIA 

Foram adquiridos néctares de uva com pedaços de fruta adoçado nas variedades 

branco (NUB) e tinto (NUT), de marca comercial importada da Coreia do Sul. A análise 

sensorial consistiu inicialmente em convidar julgadores não treinados para participar da 

pesquisa. Os testes ocorreram no Laboratório Tecnologia de Alimentos da Universidade 

Tecnológica de Federal do Paraná de Pato Branco – PR, composto por cabines individuais 

com iluminação natural. As bebidas foram servidas em taças de vidro para análise 

hedônica do atributo aparência. Para avaliação dos demais atributos as bebidas foram 

servidas de forma monádica em copo transparente codificado com números aleatórios de 

três dígitos, contendo 20 mL da bebida à temperatura de refrigeração. Também foi servida 
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água potável em temperatura ambiente para limpeza do palato antes e entre as avaliações 

das amostras. Foram avaliados os atributos quanto à aparência, cor, sabor, aroma e 

aceitação global, utilizando escala hedônica estruturada de nove pontos, variando de 

“gostei muitíssimo” a “desgostei muitíssimo”. A escala de atitude foi verificada através de 

escala estruturada de cinco pontos, variando de “certamente compraria” a “certamente não 

compraria”. Os resultados da avaliação foram tratados estatisticamente pelo Teste T de 

Student para comparação entre as amostras, ambos ao nível de 5% de significância. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Participaram da pesquisa 100 voluntários não treinados, sendo 51 mulheres e 49 

homens, com idades entre 14 e 49 anos. Com relação à avaliação dos atributos para as duas 

amostras de néctares de uva com pedaços de fruta, a média das notas obtidas para cada 

atributo estão apresentadas na Tabela 1: 

 

Tabela 1. Aceitação das amostras de néctar de uva com pedaços de fruta (n = 100) 

 Néctar de uva branco (NUB) Néctar de uva tinto (NUT) 

Impressão global 7,51a 7,33a 

Aparência 7,46a 6,83b 

Cor 7,37a 7,08 a 

Odor 6,97b 7,39a 

Sabor 7,40a 7,60a 

Letras diferentes na mesma linha indicam diferença estatística ao nível de 5%, pelo teste T.  

 

Não houve diferença significativa para impressão global, cor e sabor entre as 

amostras NUB e NUT. Porém, para o atributo aparência as amostras demonstraram 

diferença significativa, ou seja, não apresentavam as mesmas condições. Este fator revela a 

importância da aparência dos pedaços de uva, os quais devem ser inteiros, e sem 

desintegração. Afinal, a aparência de um atributo é um dos fatores que levam o indivíduo a 

comprar determinado produto ou não (JOMORI; PROENÇA; CALVO, 2008). Em estudo 

de PONTES, et al. (2010), o néctar de uva mostrou-se como o produto mais consumido 

quando comparado ao suco integral e reconstituído, onde obteve nota 7,2 para aparência. 

Quanto ao odor, os componentes voláteis presentes na amostra NUB foram responsáveis 

pela menor nota quando comparada à NUT. Considerando a média dos valores atribuídos 

ISSN 2594-4541 115



          

IV Workshop de Ciência, Tecnologia e 

Inovação 
05 e 06 de outubro de 2017 – Francisco 

Beltrão 

 

 

 

 

para a impressão global, o índice de aceitação das amostras foi de 83,4% para NUB e 

81,4% para NUT, respectivamente. Portanto, as duas amostras foram bem aceitas pelos 

provadores, pois atingiram índice igual ou superior a 70,0% que é o mínimo recomendado 

para aceitação de produtos alimentícios (DUTCOSKI, 2009). Com relação à escala de 

atitude, 75,9% dos provadores comprariam o néctar de uva branca e 78,0% comprariam o 

néctar de uva tinta. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Os néctares de uva com pedaços de fruta tiveram aceitação sensorial satisfatória. As 

amostras não diferiram significativamente quanto à aceitação dos atributos de impressão 

global, cor e sabor. Na avaliação do consumidor, o néctar de uva tinto apresentou maior 

intenção de compra. 
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A UTILIZAÇÃO DAS REDES SOCIAIS COMO FERRAMENTA DE  

APOIO AO ENSINO  

  

QUINTASª1 A.; GUIMARÃESª² F.; ITOª³ G. 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná – UTFPR – campus Francisco Beltrão 

 

INTRODUÇÃO  

As redes sociais na internet permitem a interação entre grupos sociais, que 

normalmente buscam os mesmos interesses, ideias e suprir a necessidade de interagir com 

outras pessoas. Os seres humanos já são, naturalmente, ligados uns aos outros e organizados 

em rede (ALCARÁ; DI CHIARA; TOMAÉL, 2005).   

A geração atual de jovens e adolescentes teve seu desenvolvimento cognitivo e social 

muito influenciado pelas TICs (Tecnologias de Informação e Comunicação) e pelos jogos 

(PAIVA; COSTA, 2015), e a maioria prefere as amizades virtuais.   

A relação dos jovens com a internet e as redes sociais estão afetando o ambiente 

escolar, que também passou a adotar algumas ferramentas tecnológicas voltadas para 

educação, como instalação de laboratórios de informática. Porém as tecnologias dispostas na 

escola atual não são mais atrativas, assim como a sala de aula não é um ambiente que atrai e 

interage com a geração atual. Segundo uma pesquisa do CONECTA (IBOPE, 2014) um 

jovem, possui em média, perfis em até sete redes sociais na internet, sendo as mais populares 

o Facebook com 96%, YouTube com 79% e o Skype com 69%.  

Como as redes sociais possuem grande alcance e influência sobre as crianças e os 

jovens, foi considerada a necessidade de transformar este meio em benefício educacional. A 

internet, bem como as TICs, é uma ferramenta de informação que pode ser muito importante 

para o desenvolvimento do conhecimento, mas para isso é preciso que as informações sejam 

trabalhadas de forma que o grupo interaja entre si expondo opiniões e críticas e atuando 

ativamente no meio social virtual (SANTOS; CAMPOS, 2013).  

Assim é possível expandir a sala de aula, tornar uma parte da aprendizagem virtual, 

onde a geração atual se faz mais adepta e conhece muito bem como ela funciona. As redes 

sociais possuem grande potencial educativo, por isso a escola pode utilizá-las para 

transformar a relação dos alunos com os professores, possibilitando interações sociais e 

também desenvolvendo as habilidades e competências exigidas pelo currículo (MINHOTO; 

MEIRINHOS, 2011). 

                                                 
1 E-mail para correspondência: andreza@alunos.utfpr.edu.br 
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Este trabalho tem como objetivo a utilização de uma rede social para prática do 

desenvolvimento do ensino e a aprendizagem colaborativa.  

  

METODOLOGIA  

Para a presente pesquisa, realizou-se um estudo de caso com a turma de graduação 

em Licenciatura em Informática, envolvendo diversos recursos disponíveis no facebook. 

Primeiramente foi feita uma pesquisa sobre a importância das redes sociais em sala de aula. 

Após esta etapa, verificou-se que todos os alunos tinham conta no Facebook e a utilizavam 

com frequência.   

Para uma maior interação da turma foi criado um grupo, para disponibilizar o 

conteúdo da disciplina. Através de um calendário disponibilizado, todos os alunos foram 

acompanhando as datas de provas, atividades e seminários.  

Foi desenvolvido um jogo com a ferramenta quiz do Facebook, os alunos se 

divertiram e ficaram todos satisfeitos devido a nota já sair na mesma hora, tornando muito 

intuitivo e prático, tanto para os alunos, como para o professor.  

Foram realizadas discussões sobre o conteúdo da disciplina por meio de chat, onde 

foi solicitado um resumo colaborativo sobre o conteúdo em questão. Foi proposto aos alunos, 

que cada um criassem uma questão e publicassem com as respostas, para que todos 

estudassem para a avaliação. Foi possível atribuir atividades extras apenas para aqueles que 

precisavam, sem exposições ou constrangimentos.   

E por fim, foi criada uma enquete para avaliação da aula para que o professor tivesse 

um feedback dos alunos. Os contatos sociais desenvolvidos nestas redes têm grande impacto 

na interação e na transmissão de informação entre os membros das redes sociais (MAYER; 

PULLER, 2008).  

  

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Pôde-se observar, através da avaliação, que os alunos foram participativos e 

interagiram nas aulas. Houve relatos de que as aulas foram divertidas, dinâmicas e diferentes. 

Todos se envolveram e até os mais tímidos, que de certa forma não conseguiam se expressar 

em sala de aula, sentiram-se mais confortáveis e contribuíram no grupo criado. O Facebook 

também favoreceu a comunicação e a colaboração coletiva.   

Foi observada a facilidade, tanto por parte dos alunos como do professor, no acesso 

ao material e principalmente em documentar os conteúdos trabalhados, pois, tudo já estava 

disponível no grupo. Quando os estudantes viam algo interessante fora de sala de aula, pôde 
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ser rapidamente compartilhado com a turma e iniciavam discussões imediatamente, sem a 

necessidade em anotar para comentar em sala de aula.  

Para documentar as aulas não foi necessário muito tempo, pois, todo o conteúdo já 

estava disponível. Os estudantes que faltaram, puderam ficar atualizados e pegar a matéria 

no grupo e através do chat tirar suas dúvidas com o professor e outros colegas.   

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O Facebook pode ser utilizado como uma ferramenta pedagógica de aprendizagem 

colaborativa, concretizando o objetivo do estudo. A intimidade dos alunos com a rede social 

facilitou a sua aplicabilidade na escola. Pôde-se observar que, os alunos se envolveram e se 

interessaram pelos assuntos tratados em sala de aula e nas discussões dentro do fórum, o que 

deixou os alunos tranquilos na hora de realizar a avaliação final, que normalmente costuma 

gerar muito estresse e desânimo.   
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INTRODUÇÃO 

A capsaicina é o principal responsável pelo sabor picante dos frutos das plantas Capsicum e 

tem ação antimicrobiana e antioxidante (MOLINA-TORRES et. al., 1999, ANTONIOUS et al, 

2006). Diferentes atividades biológicas foram descritas para ela, como: estimulador do sistema 

cardiovascular e respiratório, anti-inflamatório, antinociceptivo, neurotóxico, potenciador da 

catecolamina adrenal e antimicrobiano (SANCHO et. al., 2002; MORITA et. al., 2006; WANG. et. 

al., 2009). 

Todavia, essa molécula apresenta alguns efeitos indesejáveis, como pungência e irritação da 

pele e mucosas (CASTILLO et al., 2007). Desta forma, o objetivo do presente estudo foi testar e 

comparar o efeito citotóxico da capsaicina e seu análago n-benzilbutanamida, que possui menos 

efeitos indesejáveis como a pungência, para células tumorais de rim humano, pelo teste do MTT. 

 
METODOLOGIA 

Para o teste de citotoxicidade foi realizado o ensaio do MTT, de acordo com o protocolo 

sugerido por Mosmann (1983), com modificações. Foram utilizadas placas de cultura celular de 96 

poços, onde em cada poço foram semeadas 0,5x10
4
 células tumorais de rim humano, linhagem 786- 

O, com exceção dos poços controle sem células (branco). Após estabilização, o meio de cultura foi 

descartado e adicionou-se 100 µL de meio completo para os grupos: controle negativo (CO-), 

controle positivo (CO+) com o agente citotóxico metil metanossulfonato (MMS 50 µM), controle 

solvente (CS) com DMSO (200 µL/mL meio de cultura) e tratamento com a capsaicina e a n- 

benzilbutanamida, dissolvidas em dimetilsulfóxido (DMSO) e administradas nas concentrações de 

10, 25, 50, 75, 100 e 125 µM. Após 24, 48 ou 72 horas de incubação, o meio de cultura foi 

substituído por 100 µL de meio de cultura, acrescido de MTT (0,2 mg/mL). A placa foi incubada 

por mais 4 h antes do descarte do meio contendo MTT, seguido da adição de 100 µL de DMSO. 
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A leitura das absorbâncias foi realizada em leitor de microplacas (Labtech) a 550nm. Os 

experimentos foram realizados em três repetições independentes e a análise estatística foi feita pelo 

teste de Tukey (n=3, p=0,05). 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados mostram que, em 24 horas, todas as concentrações de capsaicina apresentaram 

absorbâncias médias estatisticamente diferentes do controle negativo e, assim, efeito citotóxico para 

as células tumorais de rim humano. Esse mesmo comportamento citotóxico foi observado por 

Brown et al. (2010) com a concentração de 50 µM de capsaicina em células tumorais pulmonares 

humanas. Para o análago n- benzilbutanamida, somente a concentração de 10 µM não foi citotóxica. 

Entretanto, vale destacar que o controle solvente, com o DMSO, apresentou absorbância média 

menor que o controle negativo e semelhante aos grupos tratados com a capsaicina e n- 

benzilbutanamida (exceto a concentração de 10 µM), assim, o efeito citotóxico observado pode ser 

devido ao DMSO e não aos compostos testados. A comparação entre as diferentes concentrações 

entre si dos dois compostos não mostraram diferenças estatísticas, portanto, o análogo, que é menos 

pungente, apresenta os mesmos efeitos que a capsaicina. 

No tempo de 48 horas, somente a concentração de 10 µM da capsaicina não apresentou 

efeito citotóxico para as células tumorais de rim. E, neste caso, todas as concentrações dos dois 

compostos apresentaram absorbâncias maiores e diferentes do DMSO, exceto as concentrações de 

100 e 125 µM de capsaicina. A comparação entre as diferentes concentrações dos dois compostos 

mostrou que estas foram diferentes para as concentrações de 10, 100 e 125 µM. 

No tempo de 72 horas somente as concentrações de 10 e 25 µM da n- benzilbutanamida não 

foram citotóxicas para as células avaliadas. E, as concentrações de 100 e 125 µM da capsaicina 

foram diferentes do tratamento com DMSO. A comparação entre as diferentes concentrações dos 

dois compostos mostrou que estas foram distintas nas maiores concentrações (75, 100 e 125 µM). 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os dados mostram que de forma geral a capsaicina e seu análago n- benzilbutanamida 

apresentaram efeito citotóxico semelhante para as células tumorais de rim humano, indicando que a 

modificação química da estrutura, para a diminuição da pungência, não interferiu na citotoxicidade 

do composto. 
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INTRODUÇÃO 

Os surfactantes fazem parte de um importante grupo de compostos químicos que 

são largamente utilizados em diferentes setores industriais. Contudo, a crescente 

preocupação ambiental, juntamente com novas legislações ligadas ao meio ambiente 

estimulou-se a busca por surfactantes naturais como alternativa para os produtos existentes 

(NITSCHKE; PASTORE, 2002). 

Os biossurfactantes, sintetizados por microrganismos como leveduras, bactérias e 

alguns fungos filamentosos (BICCA; FLECK; AYUB, 1999), apresentam vantagens 

quando associados aos surfactantes sintéticos como: baixa toxicidade, maior 

biodegradabilidade e poder emulsificantes, redução da tensão superficial e interfacial, e 

também apresentam resistência a condições adversas de pH, temperatura e salinidade 

(ANDRADE, 2013).  

Nesse contexto, o objetivo do presente estudo foi determinar a influência no efeito e 

interações das concentrações de diferentes fontes de carbono e nitrogênio no índice 

emulsificante produzido por Kluyveromyces marxianus e Saccharomyces cerevisiae. 

 

METODOLOGIA 

Um planejamento fatorial fracionado 2(6-2) foi aplicado para determinar a influência 

das concentrações de diferentes fontes de carbono e nitrogênio no índice emulsificante 

produzidos por K. marxianus e S. cerevisiae. As variáveis independentes estudadas foram: 

óleo de soja (X1), óleo de milho (X2), glicerol (X3), glicose (X4), sulfato de amônio (X5) 

e extrato de levedura (X6). Foram formulados e esterilizados 16 erlenmeyers com meios de 

cultura com diferentes concentrações das variáveis independentes. Alíquotas de 1% (v/v) 

de inóculo microbiano foram transferidas para os dezesseis meios de cultura e incubados 
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em mesa agitadora a 200 R.P.M. e com controle de temperatura a 28ºC±2 por 144 horas. O 

índice de emulsificação foi determinado seguindo a metodologia de Cooper e Goldenberg 

(1987) utilizando o hexano. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Com base nos resultados experimentais, as duas espécies de leveduras testadas 

apresentaram atividade emulsificante em solução com hexano. A Tabela 01 mostra os 

resultados do índice de emulsificação da solução com hexano e o biossurfactante 

produzido por K. marxianus e S. cerevisiae. 

 

Tabela 01 - Porcentagem do índice de emulsificação de K. marxianus e S. cerevisiae  

 Variáveis independentes Variáveis dependentes 

Experimentos X1 X2 X3 X4 X5 X6 

% Índice de 

emulsificação de 

K. marixanus 

% Índice de 

emulsificação de S. 

cerevisiae 

01 0,2 2,0 2,0 1,0 0,1 0,2 7,0 2,0 

02 0,2 2,0 2,0 10,0 0,1 2,0 34,0 22,0 

03 0,2 2,0 20,0 1,0 1,0 2,0 16,0 6,0 

04 0,2 2,0 20,0 10,0 1,0 0,2 4,0 <1,0 

05 0,2 20,0 2,0 1,0 1,0 2,0 34,0 4,0 

06 0,2 20,0 2,0 10,0 1,0 0,2 40,0 <1,0 

07 0,2 20,0 20,0 1,0 0,1 0,2 11,0 <1,0 

08 0,2 20,0 20,0 10,0 0,1 2,0 51,0 7,0 

09 2,0 2,0 2,0 1,0 1,0 0,2 3,3 <1,0 

10 2,0 2,0 2,0 10,0 1,0 2,0 12,0 10,0 

11 2,0 2,0 20,0 1,0 0,1 2,0 41,0 10,0 

12 2,0 2,0 20,0 10,0 0,1 0,2 51,0 <1,0 

13 2,0 20,0 2,0 1,0 0,1 2,0 58,0 8,0 

14 2,0 20,0 2,0 10,0 0,1 0,2 61,0 5,0 

15 2,0 20,0 20,0 1,0 1,0 0,2 11,0 1,5 

16 2,0 20,0 20,0 10,0 1,0 2,0 9,0 2,0 

Fonte: própria. 

Ambas as espécies de leveduras testadas produziram biossurfactante, entretanto, o 

maior percentual de índice de emulsificação na solução com hexano foi evidenciado no 

cultivo de K. marxianus no experimento 14 (2% de óleo de soja; 20% de óleo de milho; 
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2% de glicerol; 10% de glicose; 0,1% de sulfato de amônio e 0,2% de extrato de levedura).  

Para S. cerevisiae, o maior percentual de índice de emulsificação foi observado no 

experimento 02. De acordo com a análise estatística (Tabela 02), a maioria das variáveis 

apresentou efeito positivo na produção do biossurfactante por K. marxianus, e apenas o 

glicerol e o sulfato de amônio apresentaram efeito negativo. 

 

Tabela 02 - Estimativa dos efeitos das variáveis, suas interações e significância (*p≤0,05) para o 

índice de emulsificação da solução de hexano com o biossurfactante produzido por K. marxianus (R2= 

0,97681) e S. cerevisiae (R2= 0,98754) 

 K. marxianus S. cerevisiae 

Variáveis Efeito P Efeito P 

Óleo de soja (X1) 6,1625 0,288702 -0,68750 0,503577 

Óleo de milho (X2) 13,3375 0,090333 -2,93750 0,074509 

Glicerol (X3) -6,9125 0,249646 -2,93750 0,074509 

Glicose (X4) 10,0875 0,143902 1,93750 0,150286 

Sulfato de amônio (X5) -23,0875 0,03307* -3,68750 0,049252* 

Extrato de levedura (X6) 8,3375 0,192465 6,93750 0,014685* 

X1*X2 -5,4125 0,335673 1,56250 0,207447 

X1*X3 1,3375 0,785479 0,56250 0,576207 

X1*X4 -5,1625 0,353350 -2,56250 0,094682 

X1*X5 -20,8375 0,040150* 1,31250 0,262590 

X1*X6 -9,9125 0,147946 -1,56250 0,207447 

X2*X4 1,6625 0,736635 -1,81250 0,166653 

X2*X6 -1,0875 0,824200 -3,81250 0,046293* 

Fonte: própria.  

Inversamente, para S. cerevisiae, verificou-se que a maioria das variáveis testadas 

apresentou efeito negativo, apenas a glicose e o extrato de levedura apresentaram efeito 

positivo. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As condições de cultivo para as diferentes espécies de leveduras testadas foram 

diferentes, sugerindo substituição dos nutrientes que apresentaram efeito negativo. 
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NO INTERACIONISMO SÓCIO-DISCURSIVO 
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INTRODUÇÃO 

 Os gêneros textuais desempenham importante função social no aprendizado e na 

aquisição de uma língua. De acordo com Bakhtin (1992), eles são construtos compostos 

por segmentos de discursos, que circulam em diferentes esferas sociais, caracterizados por 

um conteúdo temático, construção composicional e estilo. Possuem unidades relativamente 

estáveis de acordo com o seu contexto de produção e podem ser classificados como orais 

ou escritos. 

 Tendo isto em mente, este trabalho tem a pretensão de investigar os componentes 

discursivos e linguístico-discursivos presentes no gênero textual Fábula, de modo que, ao 

estudar alguns exemplares textuais, seja possível reconhecer os elementos mencionados no 

gênero em questão e concebê-los como modelo didático. 

 

METODOLOGIA 

 As fábulas possuem a narrativa como característica e provêm da tradição oral. 

Entretanto, dez exemplares escritos foram estudados. Todos os textos foram retirados do 

livro Esopo, fábulas completas, tradução de Maria Celeste C. Dezotti (2013, ver 

referências) de modo a conferir autenticidade à pesquisa e invariabilidade na linguagem 

utilizada na escrita destes. 

Por meio de análise textual do gênero em questão, buscou-se reconhecer atributos 

específicos nos exemplares, fundamentando-os na teoria do Interacionismo Sócio-

Discursivo (ISD), propostos por Bronckart (2003). Buscou-se comparar no corpus traços 

como a sequência textual, o tipo de discurso, suas vozes e marcadores, os verbos e os 

artigos utilizados nas construções frasais. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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Podemos conceber a Fábula como uma narrativa que buscava instruir adultos com 

lições de ética e valores e que, com o passar do tempo, deixou de pertencer somente à 

tradição oral, sendo transcritas com o intuito didático e de fruição, apreciadas também por 

crianças, tornando-se um instrumento na aquisição e desenvolvimento das capacidades 

linguísticas. De acordo com Platão e Fiorion (2000), trata-se de um texto figurativo, que se 

trata da história de homens, mesmo quando os personagens são animais, o qual possui uma 

moral, que é um texto temático que reitera o significado da narração. 

O levantamento dos traços do gênero ocorreu de forma descritiva e operacional, 

levando em conta a teoria do Interacionismo Sócio-Discursivo, a qual compreende que o 

conhecimento provém de atividades coletivas, mediadas pelas interações verbais.  

Esta análise focou na capacidade discursiva, que trata das relações estruturais do 

texto, e na linguístico-discursiva, que implica nas unidades linguísticas efetivadas nas 

operações de textualização. As Fábulas analisadas do livro supracitado são: O lobo e a 

garça, o pavão e o gaio, a formiga e a pomba, a gralha e o cão, as moscas, o lobo 

machucado e o cordeiro, a cadela que carregava carne, o caranguejo e a raposa, o gato 

médico e as galinhas e o javali e a raposa. 

Quanto ao nível de estruturação textual, como postulada por Adam (1992 apud 

BRONCKART, 2003) a sequência narrativa da Fábula está configurada por uma situação 

inicial, na qual se apresenta o contexto dos fatos; uma transformação, na qual uma 

perturbação/tensão é instaurada, resultando num desencadeamento de ações; uma 

resolução, reduzindo a tensão entre as personagens; e, por fim, um novo estado de 

equilíbrio. 

De acordo com D’ONOFRIO (2007), o narrador pressuposto pertence às narrativas 

que não fazem referência explícita ao narrador e ao destinatário. Nos exemplos textuais o 

narrador não é personagem e não expressa julgamentos de valor, apenas deixa o leitor a par 

da situação, apresenta as personagens e deixa que elas falem por si.  

Ainda no tocante da narrativa, os fatos levantados estão narrados no passado, pois a 

essência da Fábula está no que ocorreu, e não quando. Mais de 70 ocorrências de verbos 

citando o passado foram listadas nos exemplos do corpus.   

Outra evidência percebida foi o emprego dos artigos definidos e indefinidos para 

fazer relação aos personagens. A Fábula não dá uma “identidade” aos personagens, não os 
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nomeia e nem os caracteriza. Nos textos, 19 artigos indefinidos foram empregados, 

comparados com apenas oito definidos. 

Outra proposta desta análise foi observar a incidência dos marcadores e 

articuladores do discurso, pois uma sequência textual só é efetiva quando os marcadores 

são empregados com êxito. Os mais denotados foram: “então”, “mas”, “porém” e 

“quando”. 

Por fim, o último aspecto de análise observado foi o gerenciamento das vozes 

recorrentes nos textos, sendo elas a do narrador e a dos personagens. A voz do narrador ou 

contextualiza a situação, de forma genérica, ou conta o que ouviu a respeito do animal 

(usando o discurso indireto). Já a voz do personagem é utilizada para expor o 

conflito/tensão que ele viveu (discurso direto). Dos dez exemplares, oito fazem uso de um 

desses tipos de discurso. Em apenas dois deles os animais não se fazem enunciar.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Vimos que, de acordo com Bronckart, os pressupostos teóricos do Interacionismo 

Sócio-Discursivo propõem que as interações verbais e as atividades coletivas, mediadas 

pelo texto, promovem o conhecimento e desenvolvem as capacidades de linguagem. Por 

fim, podemos verificar que os pontos de análise levantados por este estudo são essenciais 

para pensar a Fábula como um modelo didático.   
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USO DE EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ORDINÁRIAS NA SIMULAÇÃO DE 

TEOR DE CARBONO NO SOLO 

VINCIGUERRA, T. C.1, ANDERLONI, N. V.2 

DI DOMENICO, C. N. B. 

INTRODUÇÃO 

O carbono orgânico é de extrema importância para o melhoramento da estrutura física do solo, 

melhor agregação, maior porosidade, maior infiltração e armazenamento de água no solo.  

Segundo Conceição et al. (2005, apud F. Steiner et al., 2011) o Carbono Orgânico Total (COT) 

e seu estoque têm sido utilizados como indicadores do efeito de sistemas de manejo na qualidade do 

solo. Dependendo das características do solo e dos sistemas de manejo adotados, a quantidade de 

carbono armazenada pode apresentar alterações.  

A fixação do Carbono no solo também ocorre através da fotossíntese, onde a série completa 

de reações culmina na redução de CO2 e nas reações de fixação de carbonos (KLUGE).  

Apesar da matéria orgânica ser a maior controladora da disponibilidade de nutrientes no solo, 

há também a influência de fatores associados ao clima, temperatura, precipitação, textura e 

mineralogia do solo (Hikmann e Costa, 2012). Sendo assim, é necessário realizar estudos 

regionalmente nas diferentes condições climáticas e referentes ao solo.  

Desta forma, o objetivo do trabalho é determinar, através de uma equação diferencial, a 

quantidade de carbono que poderá ser encontrada em profundidades mais elevadas do solo Argissolo 

Vermelho Amarelo distrófico, nas condições referentes ao solo e o clima na zona da Mata de Minas 

Gerais. 

 

METODOLOGIA 

O artigo referido tem como base o trabalho realizado por Hickmann e Costa (2012),  na área 

experimental da Universidade Federal de Viçosa - UFV no município de Coimbra, Zona da Mata de 

Minas Gerais. Teve a finalidade de avaliar o teor de carbono orgânico total, no solo e nos agregados 

de um Argissolo Vermelho amarelo distrófico de textura argilosa, sob sistemas de manejo 

convencional com preparos por arado de disco (AD), arado de disco mais grade pesada (AD+GP), 

somente grade pesada (GP), sistema plantio direto (PD) e a floresta nativa (FN), em experimento que 

foi conduzido ao longo de 23 anos.  
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Após analisar os cultivos realizados entre os anos de 1985 e 2008, em agosto de 2008 foram 

coletadas cinco amostras de solo, visando a determinação da estabilidade dos agregados, nas camadas 

0-5, 5-10,10-20, 20-40 cm em cada parcela. Dessas amostras, analisou-se a densidade, as 

características químicas e físicas e o teor de carbono orgânico total do solo (COT). 

Para que fosse possível realizar o cálculo através de uma Equação Diferencial, foi necessário 

fazer a média de cada parcela de solo e, ainda, de cada forma de manejo. Na última etapa foi estimado 

para a profundidade 60 cm.   

Foi utilizada a seguinte Equação:  

𝑑𝐶

𝑑𝑃
= 𝐾𝐶      (1) 

Em que C é o carbono orgânico total, P é a profundidade em cm e K é uma constante. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Separando as variáveis de (1), tem-se: 

𝐶(𝑃) = 𝑐𝑒𝐾𝑃      (2) 

Sendo assim, para cada sistema de manejo, foram obtidos valores para c e K utilizando a 

equação descrita acima. A partir da solução encontrada, foi possível fazer as estimativas desejadas. 

Assim, para um valor da profundidade de 60 cm no manejo arado de disco (AD), tem-se: 

                                        𝐶 = 0,372𝑒60(−0,0567)                                         (3)                                      

A partir dos dados, é possível construir um gráfico para cada sistema de manejo. Neste, 

visualiza-se um comportamento exponencial, tanto para os dados reais e quanto para os simulados.  

 

Gráfico 1: Comparação entre os dados reais e simulados da relação COT/Profundidade para o manejo 

Arado de Disco (AD). 

 

Fonte: Dados do autor. 
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Verificando que houve um pequeno erro para a simulação do teor de carbono na profundidade 

de 40 cm, há uma possibilidade de erro nas estimativas realizadas para os 60 cm.  

 

Gráfico 2: Comparativo das estimativas para a profundidade de 60 cm sob os diferentes tipos de 

manejo. 

 

Fonte: Dados dos autores. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A maior concentração de carbono fica armazenada na parte superficial do solo, sendo assim, 

é notável a importância da cobertura do solo. Já em profundidades mais elevadas, pode-se perceber a 

diminuição do estoque de carbono, o que afeta na compactação do solo.  

Com a Equação Diferencial Ordinária utilizada, foi possível comparar os valores estimados 

nas diferentes profundidades do solo com os valores reais, observando curvas de decaimento 

semelhantes entre os dados obtidos. 
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A IMPORTÂNCIA DA AFETIVIDADE NA CONSTRUÇÃO DO 

CONHECIMENTO E O MÉTODO PAR-EDUCATIVO 

¹PINHEIRO,L 

²Santos,S,W.M 

Dramischi,G.M 

FAMPER-Faculdade de Ampere 

INTRODUÇÃO 

A relevância da abordagem do tema "A importância da Afetividade na Construção do 

Conhecimento e o Método Par-educativo", está principalmente ligada à importância de estar 

atento ao desenvolvimento amplo e saudável da criança, e a necessidade de aprofundar os estudos 

na área psíquica, para tentar entender como acontece o desenvolvimento das habilidades da 

criança e de que forma ela expressa seus sentimentos.  

Nas pesquisas realizadas busca-se uma análise reflexiva sobre a relação professor- aluno 

tendo como base o método do desenho par-educativo que é um forte aliado do professor no 

levantamento de hipóteses de possíveis falhas de aprendizagem, e dificuldades apresentadas pela 

criança. 

Busca-se ainda conhecer as etapas do desenho infantil e o desenvolvimento das habilidades 

da criança, de que forma ela expressa seus sentimentos, e como a afetividade interfere em seu 

aprendizado. Aprofundar o conhecimento referente às provas projetivas, dando ênfase no método 

Par-educativo, identificando a importância do desenho no desenvolvimento da criança. 

 

METODOLOGIA 

Por meio das pesquisas realizadas busca-se aprofundar o conhecimento e entender de que 

maneira os desenhos das crianças podem auxiliar no entendimento da relação professor-aluno. Para 

isso, foi realizada uma pesquisa de campo por meio da análise do desenho Par-educativo, pesquisas 

qualitativas e pesquisas bibliográficas. Dentre as pesquisas realizadas serão efetivadas pesquisas de 

campo com embasamento teórico de alguns autores, o método par-educativo será aplicado com 

crianças de sete, oito e nove anos. 

O teste ocorre da seguinte forma: solicita-se que a pessoa que está sendo examinada desenhe 

duas pessoas, uma que ensina e outra que aprende, indicando em seguida o nome e a idade de cada 

uma delas, e então, solicita-se que seja dado um título ao desenho e que seja escrito o que está 

acontecendo. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As provas projetivas são recursos utilizados com o objetivo de proporcionar que as 

crianças projetem tudo o que estiver presente em seu inconsciente, incluindo emoções, e 

experiências. Estes testes podem ser utilizados com o objetivo de identificar o nível de 

desenvolvimento de aprendizagem da criança e sua personalidade. 

Como existem vários fatores que influenciam no desenvolvimento da aprendizagem da 

criança os temas dos testes incluem todo o meio social em que a criança está incluída e os sujeitos 

que a rodeiam, sendo eles: família, escola, figura humana, dentre outros. Os testes projetivos têm 

por objetivo analisar a manifestação do inconsciente. Nesse mesmo contexto Andrade nos mostra 

que: 

A utilização dos testes projetivos não da conta de identificar a modalidade de aprendizagem 

ou os problemas que impedem que essa aconteça, mas ajuda no levantamento de hipóteses 

que unidas aos outros conjuntos de hipóteses formados ao longo do processo avaliativo 

poderão esclarecer as dificuldades apresentadas pelo paciente. "Nos testes projetivos 

estarão sendo analisados não o produto final, mas também o processo, a maneira como 

aconteceu esta produção". (ANDRADE, 1998, p.77) 

 

Ao realizar os testes projetivos é necessário conhecer o ambiente em que a criança vive 

para que possa analisar com mais segurança os resultados obtidos, pois um teste projetivo 

utilizado de forma isolada é insuficiente para identificar problemas na aprendizagem e 

relacionamento, é então necessário fazer um acompanhamento minucioso utilizando-se de várias 

ferramentas que auxiliem nesta investigação, levantando hipóteses e esgotando as possibilidades. 

O teste ocorre da seguinte forma: solicita-se que a pessoa que está sendo examinada 

desenhe duas pessoas, uma que ensina e outra que aprende, indicando em seguida o nome e a 

idade de cada uma delas, e então, solicita-se que seja dado um título ao desenho e que seja escrito 

o que está acontecendo. 

1. Objetivo: Investigar o vínculo de aprendizagem. 

2. Materiais: Folha tamanho sulfite; 

Lápis preto; 

Borracha; 3.Procedimentos: 

3.1. Pede-se ao entrevistado que desenhe duas pessoas: uma que ensina e outra que 

aprende. 

3.2. Solicita-se – quando tenha terminado o desenho – que indique como se chamam e 

qual a idade delas. 

3.3. Pede-se que dê um título ao desenho e relate o que está acontecendo nele. 

Fundamentos: O vínculo de aprendizagem pode ser abordado investigando a relação: 

a) com os objetos de aprendizagem, b) com quem ensina e c) de quem aprende com sigo 

mesmo nesta instituição. (VISCA, 2013, p.37 e 38) 
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A partir deste desenho investiga-se a relação da pessoa que aprende com quem ensina, 

com ele mesmo, e com outros objetos de aprendizagem. São analisadas cada situação 

separadamente e a relação entre eles, possibilitando verificar os fatores cognitivos e afetivos, 

percebendo como acontece a relação entre eles e que forma a criança concebe a figura da pessoa 

que o ensina, os sentimentos desencadeados em relação a ela, pontos positivos e negativos da 

relação, visualizando estratégias para melhorar este relacionamento. 

O método par-educativo deve ser utilizado como um amparo ao professor para que este 

possa identificar como está seu relacionamento com a criança, sabendo que a afetividade constitui 

uma parte muito importante no processo de aprendizagem, pois a criança que não consegue 

afetivamente confiar em seu professor, não despertará admiração pelo que lhe é ensinado. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

É notória a importância que o método Par-Educativo possui em relação ao trabalho do 

profissional docente, pois ao utilizar-se deste método o professor pode levantar hipóteses que 

servirão de base para o aperfeiçoamento de suas atividades em sala de aula. Perceber como a 

criança está se desenvolvendo, e verificar fatores que estejam interferindo em sua aprendizagem.  

Neste sentido o método do desenho do par-educativo permite uma reflexão crítica sobre o 

trabalho que está sendo desempenhado pelo professor, permitindo avaliar como está seu 

relacionamento com a criança, o desenvolvimento da aprendizagem e identificar conflitos que 

possam estar interferindo em seu desenvolvimento saudável. A interação que ocorre entre 

educador e educando tem muita importância na formação cognitiva da criança, e esse processo 

formativo deve ser realizado de forma harmônica respeitando as limitações da criança e buscando 

auxiliá-la.  

Sabendo disso, espera-se aprofundar as pesquisar referente ao teste do Par-educativo e das 

provas projetivas, que são excelentes aliados no levantamento de hipóteses e na percepção do 

relacionamento do professor e do aluno e do processo de ensino aprendizagem, pois ao realizar 

este trabalho foi percebida a escassez de materiais elaborados que aprofundem o estudo referente 

ao método. 
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Curva de secagem da pitanga (Eugenia uniflora L), 

obtenção de farinha e avaliação da cor da fruta in natura 

e da farinha. 

  
 RIBEIRO, R. T.1; FEY, G. G.2; LUCCHETTA, L.3; JÚNIOR, A. W.4; TONIAL, I. B.5; 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná  

 

 

INTRODUÇÃO 

 Devido à grande extensão territorial e sua amplitude climática, o Brasil apresenta assim uma 

das maiores variedades de frutas nativas do mundo (FILHO, 2000). A pitanga (eugenia uniflora L) é 

nativa de uma área que vai desde a região central do Brasil até o norte da Argentina (SANTOS, 2002). 

A pitanga apresenta ampla diversidade genética, manifestando uma variação da coloração do 

fruto. A cor de uma fruta, pode representar seu estado de maturação, além de frescor e também ao 

sabor, sendo um  atributo de qualidade mais atrativo para o consumidor (TREVISAN, 2015). Por ser 

um fruto vulnerável, uma das formas de processamento, para seu aproveitamento no período de 

entressafra, é a elaboração de farinhas, que são produzidas por meio da secagem (LEITE, 2015). 

O presente estudo teve objetivo acompanhar o processo de secagem dos três diferentes genótipos 

de pitanga in natura, produzir a farinha e avaliar a cor da fruta e da respectiva farinha. 

 

METODOLOGIA 

         A Pitanga para o estudo foi adquirida do pomar da Universidade Tecnológica Federal do Paraná 

Campus Dois Vizinhos. A fruta foi colhida de plantas com genótipos diferentes apresentando três 

colorações (amarela, vermelha, roxa). Utilizou-se para análise a polpa e casca, sendo os mesmos 

utilizado pra secagem. 

         A secagem da fruta in natura foi realizada pesando-se 50 g de amostra para cada genótipos, 

submetidos a estufa a temperatura de 75 oC , medindo a massa em intervalo de tempo conduzidos até 

peso constante. Com o registro das massas foi plotado o gráfico que representa a curva de secagem. 

Para a produção da farinha, as frutas foram após desidratação completa trituradas em liquidificador por 

15 minutos, homogeneizando a farinha em uma peneira de 2 mm. A análise de cor, utilizando 
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colorímetro (CHROMA METER CR-400), utilizado o sistema CIELAB (L*,a*,b*) foram realizadas 

em 10 replicatas. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O gráfico que representa a curva de secagem de cada genótipo da fruta pitanga está apresentado 

na Figura 1, sendo que o eixo ordenado representa a massa em gramas do fruto e na abscissa o tempo. 

 

Figura 1: Cinética de secagem de pitanga de três genótipos de coloração laranja, vermelha e roxa 

 

 A Figura 1 apresenta duas etapas distintas no processo de secagem, sendo a primeira 

identificada pela rápida perda de massa relacionada a desidratação intensa da fruta, com valores 

maiores para a fruta vermelha, seguida da roxa e na sequência a laranja. Na segunda etapa há uma 

estabilidade na perda de massa para as cores vermelha e roxa, diferindo da laranja que ainda mostro 

desidratação, pela redução da massa. Ao final do processo, a fruta laranja é que apresenta maior teor de 

umidade (86,54%), na sequência a vermelha (84,98%) seguida pela roxa contendo (84,26%). 

Os valores de L*, a* e b*, são mostrados na Tabela 1. Os valores de L* apresentam tendência a 

tonalidades mais claras, a exceção é fruta de coloração roxa. Os valores de a* indicam que as frutas 

avaliadas tendem ao vermelho, e os valores de b* indicam que os resultados apresentados uma 

variação de coloração com tendência ao amarelo. 

Tabela 1 - Valores de L*, a* e b* para pitanga in natura e suas respectivas farinhas. 

Amostras L  a*  b* 

 Pitanga Fresca (in 

natura) 

Cor Laranja 46,99±0,92a 20,26±1,46a 33,07±2,47a 

Cor Vermelha 32,09±0,96bc 35,28±0,6b 23,3±0,28b 

Cor Roxa 17,33±2,32d 20,81±0,83a 1,28±0,06c 

Farinha de         

Pitanga 

Cor Laranja 39,63±1,03e 14,59±0,24c 20,56±0,6b 

Cor Vermelha 33,33±1,54b 12,33±0,69cd 12,8±1,12d 

Cor Roxa 29,16±0,97c 10,45±0,86d 6,53±1,0e 

Médias com letras iguais na mesma linha não diferem entre si (p>0,05) pelo teste de Tukey. No espaço colorimétrico 

CIELAB, definido por L*, a*, b*, a coordenada L* corresponde à luminosidade, a* e b* referem-se às coordenadas de 

cromaticidade verde (-) / vermelho (+) e azul (-) / amarelo (+), respectivamente. 
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De acordo com (Sato, 2004) o processamento da fruta, principalmente térmico traz alterações 

na comparação da fruta processada com a fruta in natura, sendo válido para análise de cor. A farinha 

proveniente da pitanga de cor laranja apresenta-se mais escura quando comparada a fruta in natura, 

apresentando decréscimo da luminosidade (L*). Para a*, os valores diferiram (p<0,05) para as farinhas 

dos genótipos de coloração laranja e roxa. Em comparação com as frutas, para todos os genótipos, os 

valores de a* da farinha foram inferiores e diferentes (p<0,05) quando relacionadas à respectivas 

frutas. Os valores de b* também apresentaram diferença estatística (p<0,05) entre as farinhas. No 

entanto, a farinha  de coloração laranja, o valor de b* não diferiu da fruta de coloração vermelha, isso 

porque, a fruta do genótipo laranja apresentou um escurecimento durante o processo de secagem. 

. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O estudo mostrou na curva de secagem das frutas, duas fases distintas: a primeira onde ocorre uma 

rápida perda de massa da fruta e a segunda que mostra a estabilização de massa, indicando o término 

da desidratação. Com relação a cor, as frutas de diferentes genótipos se apresentaram com tonalidades 

escuras, tendendo ao vermelho (a*) e ao amarelo (b*). As farinhas apresentaram cores características 

de cada fruta, apresentando luminosidade com tendência ao escurecimento e tonalidade das colorações 

com indicações ao amarelo e vermelho se mantiveram originando farinhas de coloração característica. 
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INTRODUÇÃO 

A usina nuclear de Chernobyl estava situada no assentamento de Pripyat, Ucrânia, a 16 

quilômetros da fronteira com a Bielorrússia e era composta por quatro reatores que produziam cerca 

de 10% da energia elétrica utilizada pela Ucrânia no período do acidente (COLASSO, 2011).  

De acordo com Colasso (2011), os principais elementos presentes na nuvem que se 

espalhou foram o neptúnio e o césio-137. Sabe-se que o Césio é um material radioativo, 

apresentado em forma de sais (cloretos ou carbonetos), geralmente impregnado em pastilhas 

cerâmicas (CHAVES, 2017). Segundo Oliveira (2011), a meia-vida deste isótopo é 30,2 anos. 

Porém, para facilitar os cálculos de decaimento radioativo, esse tempo pode ser estimado como 

sendo de 30 anos (SILVA e VERTUAN, 2009). Mezrahi (2005), afirma que a dose limite de 

radiação, de acordo a AIEA – Agência Internacional de Energia Atômica e as novas diretrizes de 

proteção radiológica, para que não exista problemas relacionado à saúde é igual a 1mSv.  

Assim sendo, este estudo tem o objetivo de calcular, através de Equações Diferenciais 

Ordinárias, o tempo necessário para o decaimento do Césio-137 em Chernobyl, até o nível aceitável 

de radiação. 

 

METODOLOGIA 
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Cada elemento radioativo, seja natural ou obtido artificialmente, se transmuta (se desintegra ou 

decai) a uma velocidade que lhe é característica. Para se acompanhar a duração (ou a “vida”) de um 

elemento radioativo foi preciso estabelecer uma forma de comparação. Por exemplo, quanto tempo leva 

para um elemento radioativo ter sua atividade reduzida à metade da atividade inicial? Esse tempo foi 

denominado meia-vida do elemento (CARDOSO, 2017). 

Como já mencionado por Colasso (2011), o Césio-137 foi um dos principais elementos 

presentes na nuvem radioativa que se espalhou de Chernobyl. Demos foco a este elemento por possuir 

o maior tempo de meia-vida entre àqueles liberados no acidente em estudo, determinando o tempo 

necessário para o decaimento do Césio-137 até o nível aceitável de radiação (OLIVEIRA, 1986). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Segundo Silva e Vertuan (2009), o césio-137 decai a uma taxa proporcional à quantidade 

presente. Sabemos que, inicialmente, foram liberados 1 milhão de Curies de césio-137 e, após 30 

anos, o material perde metade de sua massa original. Assim, fazendo a conversão da língua natural 

para o registro algébrico, temos: 

Figura 1: EDO para decaimento radioativo 

(1) 

(SILVA e VERTUAN, 2009). 

Para t = 0, temos que Q =1x10
6
 Curies. Realizando tratamentos no registro algébrico 

(1), temos que: 

 

 

               (2) 

Assim, calculando (2), obtemos: 

        

Portanto, o decaimento radioativo do césio-137 é dado pela expressão: 

     (4) 
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Como já afirmado, Mezrahi (2005), a dose indicada de radiação para que não exista 

problemas relacionado à saúde é igual a 1mSv. UWEC (2017), diz que este valor equivale à 1pCi 

(Curies). Sendo assim, para determinar o número de anos em que o decaimento do isótopo césio-

137 atinja o seu nível aceitável, faz-se necessário igualar a expressão a  

 

 

 

 
        (5) 

 Desta forma, conclui-se que levaria em torno de 1802 anos para a – quase – completa 

desintegração do Césio-137 na região de Chernobyl. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Tendo o tempo necessário para que a região de Chernobyl possa ser reabitada, é possível 

afirmar que se trata de uma herança para as gerações futuras. Em consideração aos danos causados 

pelo acidente, esta geração irá ser acompanhada pelos fantasmas de seu triste passado – um tempo 

marcado pela exposição às radiações nocivas que ceifaram tantas vidas. Possivelmente, elas irão 

enfrentar as dificuldades de um recomeço e o medo pelos males provenientes do acidente, através 

do receio da ingestão de alimentos que poderiam, ainda, estar contaminados, assim como a 

habitação de áreas específicas. 
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INTRODUÇÃO 

A capsaicina, (E)-N-(4-hidroxi-3-metoxibenzil)-4-metil-6-nonenamida apresenta 

uma notável atividade antioxidante (PERUCKA et al., 2000), que vem sendo pouco 

aproveitada devido a sua alta pungência (CASTILLO et al., 2007). Desta maneira, 

análogos com modificações estruturais na cadeia acila e porção vanilila da capsaicina 

podem contornar esse problema (CASTILLO et al., 2007). O ensaio FRAP determina a 

capacidade do antioxidante medindo a redução de Fe
+2

 para Fe
+3

 na presença de 2,4,6-

tripiridil-s-triazina (TPTZ) (BENZIE et al., 1996). Este método mede a transferência de 

elétrons e pode ser complemento de outros métodos de avaliação de capacidade 

antioxidante (PULIDO et al., 2000). A fim de complementar os conhecimentos da 

capacidade antioxidante de análogos da capsaicina (LEOBET et al., 2012), objetivou-se 

neste trabalho avaliar capacidade antioxidante dos análogos  N-benzilbutanamida, N-

benziloctanamida, N-(4-hidroxi-3-metoxibenzil)butanamida, N-(4-hidroxi-3- 

metoxibenzil)hexanamida, N-(4-hidroxi-3- metoxibenzil)tetradecanamida, 2,6-Bis(1,1-

dimetiletil)-4-metilfenol  pelo método FRAP. 

 

METODOLOGIA 

A capsaicina (98%) e capsacinóides (55 % capsaicina, 20 % dihidrocapsaicina e 15 

% nordihidrocapsaicina) foram adquiridos da Sigma-Aldrich e SP-Farma, respectivamente. 

Os análogos da capsaicina foram sintetizados através de uma reação de adição nucleofílica, 

na qual um grupamento amino reage com a carbonila de um cloreto ácido específico em 

sistema bifásico (WANG et al., 2009). Os sintéticos foram purificados e caracterizados 

quimicamente por cromatografia líquida(RP-HPLC) e espectrômetro de massas (Modelo 

Femto 800 XI) .   

Ensaio FRAP. O poder de redução da capsaicina e análogos foi avaliado de acordo 

ISSN 2594-4541 144



          

IV Workshop de Ciência, Tecnologia e 

Inovação 
05 e 06 de outubro de 2017 – Francisco 

Beltrão 

 

 

 

 

com protocolo estabelecido por Pulido et al., (2000). Os resultados foram expressos como 

EC1 (µmol Fe
+2

/L).  O 2,6-bis(1,1-dimetiletil)-4-metilfenol (BHT) foi usado como controle 

positivo. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados da capacidade antioxidante dos análogos da capsaicina estão 

apresentados na Tabela 1 e os mesmos assemelham-se a estudos prévios no grupo 

(LEOBET et al., 2012). Os valores de EC1 menores representam maior atividade 

antioxidante do composto (PULIDO et al., 2000).  

 

Tabela 1- Atividade antioxidante da capsaicina e capsaicinóides estudados. 

COMPOSTOS EC1(µmol Fe
+2

/L) 

Capsaicina 13,56
B
 ± 2,094 

Capsacinóides 23,03
A
 ± 0,941 

N-benzilbutanamida n.d. 

N-benziloctanamida n.d. 

N-(4-hidroxi-3-metoxibenzil)butanamida 5,94
C
 ± 2,758 

N-(4-hidroxi-3- metoxibenzil)hexanamida 22,11
A
 ± 2,989 

N-(4-hidroxi-3- metoxibenzil)tetradecanamida 37,04
A
 ± 9,855 

2,6-Bis(1,1-dimetiletil)-4-metilfenol 31,57
 A

 ± 6,903 

n.d.: não detectado. O resultado foi expresso como média ± desvio padrão, n=9. Números com diferentes 

letras são significativamente diferentes pelo Teste de Tukey (p < 0,05). 

Fonte: Autoria própria, (2017). 

 

A capsaicina expressou alta atividade antioxidante pelo método FRAP como já era 

esperado, assim como o 2,6-Bis(1,1-dimetiletil)-4-metilfenol, que não possui atividade tão 

alta quanto a capsaicina, mas é um antioxidante comercial muito utilizado e neste caso 

serviu como controle positivo. O análogo N-(4-hidroxi-3-metoxibenzil)butanamida foi 

duas vezes mais ativo que a capsaicina, entretanto a ausência de um grupo fenólico nas 

moléculas de N-benzilbutanamida e N-benziloctanamida levaram as mesmas a não 

apresentarem capacidade antioxidante. Capsacinóides, N-(4-hidroxi-3-

metoxibenzil)hexanamida e N-(4-hidroxi-3-metoxibenzil)tetradecanamida foram 2 a 3 
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vezes menos ativos que a capsaicina, indicando que a hidrofilicidade das moléculas 

influencia na capacidade antioxidante pelo método FRAP.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 O análogo N-(4-hidroxi-3-metoxibenzil)butanamida foi o mais ativo  e sua estrutura 

com reduzido número de carbonos na parte acila da molécula confere a mesma uma baixa 

pungência segundo estudos de outros autores (CASTILLO et al., 2007). Assim, este 

análogo é um bom candidato a estudos futuros que o empreguem como aditivo 

antioxidante para as indústrias alimentícias e farmacêuticas. 
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 EFEITO DA TOXICIDADE AGUDA COM BIOINDICADORES NAS ÁGUAS 

DO RIO MARMELEIRO - PR 

Mapelli, G1; Pokrywiecki, S. T2 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná 

INTRODUÇÃO  

A água é um dos recursos mais importantes e fundamental para a sobrevivência humana, 

necessária para a realização de inúmeros afazeres cotidianos. A utilização intensificada deste, o 

torna vulnerável a degradação. Nas últimas décadas a contaminação de origem antropogênica dos 

ecossistemas aquáticos tem vindo sucessivamente aumentando. Eles são considerados o destino 

final de muitas substâncias tóxicas sejam elas naturais ou provenientes de fontes de contaminação. 

Diante desta problemática, torna-se necessário um acompanhamento da situação em que se 

encontram os rios potencialmente receptores destas cargas poluidoras. Assim sendo necessário o 

acompanhamento com análises químicas, visando determinar o grau de toxicidade deste recurso 

com organismos bioindicadores.  

Os ensaios de toxicidade utilizando bioindicadores se tornam necessários para a avaliação de 

reações de organismos vivos, enquanto que as análises físico-químicas identificam a presença e as 

respectivas concentrações de diferentes poluentes no efluente (Bertoletti; Nipper; Magalhães, 1992). 

(Apud Silva, 2008). 

Artêmia salina é um bioindicador, utilizado para o teste de toxicidade, visando sua 

letalidade, onde permite uma rápida avaliação da toxicidade ambiental, no qual apenas um 

parâmetro é envolvido: morte ou vida, feita através da exposição do organismo-teste as várias 

concentrações do efluente ou substância potencialmente tóxica a ser estudada, por um curto espaço 

de tempo. (Azevedo; Chasin, 2003). 

 

METODOLOGIA 

O teste de toxidade teve início com a coleta de seis respectivos pontos do percurso do Rio 

Marmeleiro, localizado no municio de Marmeleiro – PR, nas estações do ano verão e outono. Os 

pontos coletados foram a nascente (P1), mata nativa (P2), estação de tratamento de água - ETA 

(P3), cemitério (P4), Estação de tratamento de esgotos - ETE (P5) e foz/ponte (P6).  

Inicialmente cistos de artêmia salina foram postos em uma solução de sal marinho (20g.L-1) 

para induzir sua eclosão. O becker com os cistos foi submetido à aeração, luminosidade e 
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temperatura constantes por um período de 48 a 72 horas, somente então ficaram prontas para 

realizar o ensaio. A seguir, foram transferidos de 7 a 10 náuplios, previamente selecionados para 

252 tubos de ensaio, expondo os microcrustáceos por 24 horas a 2mL das amostras diluídas em 

solução salina, sendo que para cada concentração, testou-se 3 replicadas.  

Para a análise, cada ponto foi testado em concentrações de 100; 50; 25; 12,5; 6,2; 3,1 e 0%, 

sendo este último considerado o controle negativo utilizando 100% de água salina. Ao fim da 

exposição, efetuou-se a contagem do número de náuplios mortas. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Nas figuras 1 e 2 são apresentados os resultados expressos em média das 3 triplicatas 

referentes aos testes de toxicidade aguda com Artêmia salina, expostos às diferentes diluições dos 

efluentes, e referentes as estações verão e outono do ano de 2017.  

Figura 1 – Ensaio de toxicidade aguda para o 

microcrustáceo ârtemia salina, referente a estação 

verão. 

Figura 2 – Ensaio de toxicidade aguda para o 

microcrustáceo ârtemia salina, referente a estação 

outono. 

     
Fonte – Do autor. Fonte – Do autor.

Na figura 1, com o cálculo da média de todas as concentrações, juntamente com o controle é 

possível observa-se que o ponto que apresentou mais mortalidade dos náuplios durante a estação 

verão foi o ponto 2, obtendo uma mortalidade de 16%. Também foi possível visualizar que 

conforme a menor concentração de afluente, menor é a mortalidade dos náuplios. A toxicidade 

encontrada neste, pode ter sido gerada referente a atividade desenvolvida no local, pois esté 

encontra-se um local de recriação (camping), onde a um grande fluxo de circulação de pessoas 

durante a estação.  

Na figura 2, referente a estação outono obteve – se maior toxicidade no ponto 6, onde está 

localizado a foz do rio. Esta toxicidade encontrada refere-se a todas a cargas contaminadoras 
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acumuladas durante todo o percurso do rio, considerado o destino final de muitas substâncias 

tóxicas. Nesse ponto praticamente todas as concentrações apresentaram uma mortalidade 

significativamente alta, sendo que na concentração 100% obteve uma mortalidade de 57% dos 

náuplios. A mortalidade em si do referido ponto, por meio da média foi de 20%.   

Um dos agravantes de contaminação dos recursos hídrico é o lançamento de esgoto, onde 

não tratados representam um grande aporte de matéria orgânica, assim consumindo oxigênio no 

processo de decomposição, causando a mortalidade de peixes e outros organismos.  Os efluentes 

industriais e agrícolas quando lançados nos corpos receptores sem o tratamento adequado, 

provocam um efeito tóxico em animais e plantas aquáticas. Além de diminuir a qualidade da água, 

estas condições podem também gerar a proliferação de microorganismos patogénicos responsáveis 

pela transmissão de doenças. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os resultados do estudo mostram que os pontos que tiveram uma maior toxicidade durante a 

estação verão foram os pontos 1, 2 e 6. Durante a estação outono os pontos que apresentaram maior 

alteração foi 1, 3, 4 e 6, sendo este último com um alto índice. Os resultados mostram que os 

valores de toxicidade dos pontos foram distintos nas estações, isto pode ocorrer por causa das 

variações pluviométricas, onde em determinada estação obteve-se um índice de precipitação maior, 

assim possibilitando uma diluição das cargas poluidoras. O índice de mortalidade também se dá 

pela atividade exercidas nos locais da coleta, afetando diretamente. O desfecho de resíduos não 

tratados no afluente pode comprometer gravemente a saúde pública. A avaliação dos efeitos tóxicos 

se torna necessário para uma melhor compreensão da toxicidade do rio em escala temporária. 
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ILHAS DE CALOR: UM ESTUDO DO MICROCLIMA URBANO 

DE FRANCISCO BELTRÃO/PR 

 

Koyanagi, Y.1, Bavaresco, P. M.2, Leonardi, T. C.3, Silva, P. M.4, Casanova, J. G.5, 

Forgiarini, A. L.6, Santos, L. M.7, Valmorbida, C.8, Nunes, A. C. A.9, Silva, L. A. F.10, 

Manosso, F. C.11 

 

INTRODUÇÃO 

O processo de urbanização possui forte capacidade de transformação do ambiente 

natural. A população está em permanente crescimento e a área urbanizada tem aumentado 

afetando diretamente os microclimas, alterando a umidade relativa do ar, direção dos 

ventos e temperatura (AMORIM E VIANA, 2008).  

O surgimento de ilhas de calor são consequências das modificações climáticas e 

resultam das intervenções humanas na construção do espaço geográfico. As ilhas de calor 

são caracterizadas pelo aumento da temperatura do ar em locais mais urbanizados em 

relação ao meio rural e as áreas menos urbanizadas. Esse fenômeno frequentemente ocorre 

no centro das cidades e sofrem interferência das construções, da presença de asfaltos, 

carência de vegetação, áreas permeáveis e muitas vezes agravadas pela poluição 

atmosférica (AMORIM, 2005). O presente estudo buscou analisar a possível existência de 

ilha de calor no perímetro urbano da cidade de Francisco Beltrão, localizada na região 

sudoeste do estado do Paraná.  

 

METODOLOGIA 

A metodologia aplicada durante a análise de campo das ilhas de calor foi 

desenvolvida a partir das proposições de Monteiro (1990), Gartland (2010) e Thompson &  

Wilkins (2017) utilizando-se transectos com medições móveis. Foram definidos 

previamente quatro transectos que abrangeram diferentes ocupações de solo ao longo do 

perímetro urbano da cidade. Os transectos percorridos foram transferidos a quatro GPS 

Garmin Map76 e dados de temperatura e umidade foram coletados simultaneamente em 

todos transectos a cada ~100 metros ao longo de toda sua extensão. A coleta foi efetuada 
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no dia 18 de abril de 2017 entre 15:00h e 15:30h, sendo os transectos percorridos 

simultaneamente no intervalo de 30 minutos iniciando as coletas nas extremidades e 

finalizando no ponto central do trajeto.  

Os materiais utilizados no trabalho foram: termômetro digital, hastes de madeira 

com 1,2m de altura, abrigo meteorológico adaptado homogeneamente aos termômetros, 

GPS e computador. No dia e horário de realização do experimento o tempo estava aberto, 

precipitação ausente, umidade relativa de 57,5%, pressão atmosférica de 941 hPa, ventos 

entre 9 a 13 km/h, direção N-NE e temperatura de 25, 3oC (Fonte: estação automática do 

Simepar, localizada no perímetro urbano do município). Para espacialização dos dados 

optou-se pelo modelo estimador de predição geoestatística de Krigagem com objetivo de 

interpolação a partir das amostras coletadas de temperatura e umidade relativa. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Ao longo dos transectos (linhas coloridas) foram registrados os valores de umidade, 

que se apresentaram elevados nos limites da área urbana, na zona rural e em zonas pontuais 

relacionadas a áreas contínuas de vegetação arbórea (Figura 1). As áreas de menores taxas 

de umidade coincidem com as áreas urbanas já consolidadas. As áreas em branco (Figura 

2), representam as áreas em que a umidade se manteve na média do conjunto de dados. 

 

Figura 1: Umidade relativa do ar ao longo   Figura 2: Variação da umidade ao longo  

do perímetro urbano da cidade de Francisco   do perímetro urbano da cidade de Francisco 

Beltrão-Paraná, Brasil.     Beltrão-Paraná, Brasil. 

                      

Fonte: própria         Fonte: própria 

A temperatura (Figura 3 e 4), principal indicador da formação de ilhas de calor na 

cidade, apresentou uma correlação inversa à umidade relativa. Os locais em que a 
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temperatura se apresentou mais elevada, são justamente as áreas de menor umidade 

atmosférica e os núcleos de temperaturas mais baixas coincidem com os setores de 

umidade relativa mais elevada. 

 

Figura 3: Temperatura absoluta ao          Figura 4: Variação da temperatura ao  

longo do perímetro urbano da cidade       longo do perímetro urbano da cidade  

de Francisco Beltrão-Paraná, Brasil.        de Francisco Beltrão-Paraná, Brasil. 

                                          

              Fonte: própria                                               Fonte: própria 

Os parâmetros analisados estão diretamente ligados à presença de vegetação. Em 

locais com maior disponibilidade de vegetação a temperatura alcançou 3,8ºC abaixo da 

média e 17% acima da média de umidade. A variação de temperatura chegou a atingir 

2,2ºC acima da média em locais com baixa presença de vegetação e até 9% abaixo da 

média de umidade, caracterizando a existência de ilhas de calor na cidade em estudo.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Através dos dados inferidos pode-se identificar evidências claras da formação de 

ilhas de calor na cidade de Francisco Beltrão, para o dia e horário da pesquisa. Esta 

afirmação se baseia na correlação espacial inversa entre a variação de temperatura e 

umidade identificadas. O aumento de temperatura e a diminuição de umidade, em relação 

às suas respectivas médias, foram observados em alguns núcleos carentes de vegetação 

arbórea e com uso urbano tipificado por avenidas de tráfego mais intenso. 

A relevância em estudar o microclima urbano de Francisco Beltrão consiste em 

proporcionar informações importantes ao poder público e órgãos governamentais, para que 

estes promovam ações que contribuam na amenização dos impactos ambientais e 

alterações climáticas urbanas, proporcionando melhores condições de vida aos cidadãos.  
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POTENCIAL TÓXICO DE COSMÉTICO COM COMPOSIÇÃO 

HORMONAL PARA O BIOINDICADOR Allium cepa L. 

 

Amanda Michells Rocha1, Bruna Luiza Viega, Ticiane Sauer Pokrywiecki, Elisângela Düsman. 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

Os compostos químicos em geral, depois de consumidos, acabam compondo o esgoto 

doméstico, e este, sendo tratado ou não, é descarregado em algum rio ou córrego. Assim, pode-se 

afetar o meio ambiente, o ecossistema aquático e a própria população dependente daquela água 

(IDE, 2014). 

De acordo com Monteiro (2011), géis manipulados são muito utilizados para auxiliar no 

crescimento muscular e na reposição hormonal de pessoas que possuem alguma alteração no 

sistema endócrino. Analisando o uso desses géis e a futura inserção destes hormônios no esgoto 

doméstico, e assim, portanto, nos recursos hídricos, o objetivo deste estudo foi avaliar o impacto 

ambiental, através da toxicidade e mutagenicidade de géis manipulados contendo testosterona e 

estradiol. Para esse fim, utilizou-se a Allium cepa L. como organismo bioindicador. 

 

METODOLOGIA 

Solução tratamento 

Foram utilizados dois géis, um contendo uma concentração de 1% de testosterona e outro 

0,1% de estradiol. A partir destes géis foram preparadas as concentrações de 1, 10 e 50 µg de gel 

com testosterona/mL água mineral. E 0,03; 0,3 e 1,5 µg de gel com estradiol/mL água mineral. 

 

Avaliação da atividade citotóxica e mutagênica com Allium cepa L. 

A citotoxicidade e a mutagenicidade das soluções foi avaliada utilizando como sistema-teste 

as células meristemáticas de raiz de Allium cepa L. (cebola), preparadas pela reação de Feulgen e 

coradas com o reativo de Schiff (FISKESJÖ, 1985). Foram preparadas lâminas do tempo 0 hora, ou 

seja, raízes coletadas após o tempo de enraizamento em contato com água mineral; 24 horas, raízes 
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coletadas após 24 horas de contato com as soluções ou água mineral (controle negativo); e 48 horas 

raízes coletadas após 24 horas de recuperação em água mineral. A análise das lâminas foi feita em 

teste “cego”, em microscópio de luz, com objetiva de 40x, contando cinco mil células de cada grupo 

controle ou tratado, diferenciando-as de acordo com as fases mitóticas (Intérfase, Prófase, Metáfase, 

Anáfase, Telófase), para determinar o percentual do Índice Mitótico (IM%) = (número de células 

em divisão/número total de células analisadas)x100. E para avaliar o potencial mutagênico das 

amostras, calculou-se o Índice Mutagênico (IMG%), proporção do número de células alteradas pelo 

número total de células analisadas, multiplicado por 100. A análise estatística foi realizada pelo 

teste do qui-quadrado (α= 0,05, n=5). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os dados do teste qui-quadrado com os IMs médios das cebolas expostas ao gel contendo 

testosterona mostraram que nenhuma das concentrações testadas do gel apresentou efeito citotóxico. 

Contudo, mesmo não apresentado resultados estatísticos, observou-se que o índice mitótico, em 

todas as concentrações do gel contendo testosterona, em 24 horas de tratamento, diminuiu o 

percentual de divisão celular em relação ao tempo 0 horas de cada tratamento e ao tempo 24 horas 

do controle negativo. Além disso, nota-se que conforme o aumento da concentração do gel ocorreu 

uma diminuição do índice mitótico, indicando que este hormônio pode estar afetando as divisões 

celulares mitóticas. Ressaltasse ainda que, no tempo de recuperação de todos os grupos tratados, 

após a retirada do hormônio, ocorreu um aumento das divisões celulares, expressado pelo aumento 

dos índices mitóticos das 24 para as 48 horas. 

Já os dados do teste qui-quadrado com as raízes de cebola expostas ao gel contendo 

estradiol, mostrou que, semelhantemente ao gel contendo testosterona, não foi observado nenhum 

efeito citotóxico, independente da concentração observada. O mesmo resultado foi obtido por 

Garcia et al. (2014), que não observou nenhum efeito tóxico, em concentrações semelhantes e 

maiores de etinilestradiol, testadas com o bioindicador Artemia salina L. 

Com relação aos dados dos índices de mutagenicidade para a testosterona e o estradiol, o 

teste do qui-quadrado não mostrou alteração destes índices para as raízes de cebola tratadas com as 

diferentes concentrações dos géis, mostrando ausência de efeito mutagênico destes produtos. De 

forma semelhante, Banduhn e Obe (1985) também verificaram o estradiol não induziu alterações 

cromossômicas em linfócitos periféricos humanos in vitro. 
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De forma geral, tanto para a testosterona como para o estradiol, os maiores índices mitóticos 

foram observados na fase de recuperação das raízes, ou seja, no grupo das 48 horas. Notou-se a 

presença de alterações cromossômicas dos tipos: metáfase colchicínica, metáfase com cromossomos 

soltos, anáfases desorganizadas, com ponte, multipolar e com cromossomos soltos. As alterações 

mais frequentes foram na fase da metáfase, indicando problemas na condensação cromossômica e 

formação da placa metafásica. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante dos resultados obtidos, percebe-se que os géis enriquecidos com testosterona e 

estradiol não apresentaram nenhum efeito citotóxico e mutagênico, estatisticamente significativo, 

independente da concentração observada. Entretanto, incentiva-se o desenvolvimento de técnicas de 

tratamento das águas de consumo humano, a fim de evitar a exposição dos indivíduos a estes 

hormônios. 
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VALORES DE SÓLIDOS SOLUVEIS TOTAIS NA PÓS-COLHEITA DE 

Daucus carota L. TRATADA COM DIFERENTES DOSES DE ÁCIDO 

CÍTRICO 

Tides, J.¹; Ciliprandi, A.P.²; Svidzinski, R.S.3; Nava, G.A.4 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Campus Dois Vizinhos – Programa de 

Pós-Graduação em Agroecossistemas 

 

INTRODUÇÃO 

 O termo vitamina C, deve ser usado com descrição genérica para todos os compostos que 

possam exibir atividade biológica qualitativa de ácido ascórbico (MARCUS; COULSTON 1991, 

apoud GONÇALVES, 2008). A vitamina C, é comumente entrada no organismo humano, e 

desempenha papéis importantes como agente redutor, reduzindo metais de transição como ferro e 

cobre, que podem estar livres no organismo ou até mesmo nos sítios ativos das enzimas 

(DUZZIONI, 2009). 

O processo dos minimamente processados, nada mais é que tecido vegetal submetido a 

estresse e injúrias, o que afeta a fisiologia das frutas e hortaliças, devido a ação do processamento 

os órgãos ficam sujeitos a ações e alterações metabólicas e fisiológicas, o que acelera a ação de 

degradação do produto comparado ao inteiro. Em condições de armazenagem adequadas este 

produto, já processado, pode ter uma vida útil de sete a oito dias (CARLIN et al., 1990; BABIC et 

al., 1993). O presente trabalho teve como objetivo avaliar a qualidade pós-colheita de cenouras 

(Daucus carota L.) tratadas com soluções de ácido cítrico, visando diminuir os valores de sólidos 

solúveis totais. 

 

METODOLOGIA 

O experimento foi realizado no laboratório de horticultura da Universidade Tecnológica Federal 

do Paraná – Campus Dois Vizinhos, em julho de 2017. As cenouras foram adquiridas comercialmente, 

selecionadas e lavadas com água corrente e detergente neutro e desinfetadas com solução de 

hipoclorito a 5%, então foram fatiadas com 3 cm de espessura. O delineamento utilizado foi 

inteiramente casualizado, com 5 tratamentos e 4 repetições, os tratamentos usados foram (solução de 
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ácido cítrico 0; 0,5; 1; 1,5 e 2%), cada unidade experimental foi composta de embalagem contendo 

cerca de 250 g. de cenoura fatiada e armazenadas em refrigeração a 6ºC, por 120 horas. 

Para o preparo da solução foi utilizado ácido cítrico adquirido comercialmente, e feita a solução 

em água destilada. Em seguida as cenouras foram imersas na solução por 5 minutos, escorrido o 

excesso da solução acondicionadas nas embalagens poliestireno e fechadas com filme de PVC 

transparente. Os sólidos solúveis totais (SST) foi feito pelo equipamento refratômetro digital com 

respostas em ºBrix, nas análises foram coletados os dados iniciais e finais. Para determinação do SST, 

foram raladas amostras de cada unidade experimental, homogeneizadas e então extraído o suco por 

prensagem. 

Para análise dos dados utilizou-se a ferramenta computacional Assistat (SILVA; AZEVEDO, 

2016). Os dados foram submetidos aos testes de Bartlette e Lilliefors, a fim de serem verificados os 

pressupostos de homogeneidade das variâncias e normalidade, respectivamente. Tendo as variáveis se 

apresentado homogêneas e normais, realizou-se análise de regressão (p ≤0,05) quando houve 

significância. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A figura1, mostra que a proporção de ácido cítrico é inversamente proporcional ao aumento 

do valor de SST, isso se deve ao fato de que o ácido age na fisiologia e metabolismo da cenoura, 

reduzindo sua oxidação e a síntese de amido em açúcares, indicando que, possivelmente, o ácido 

cítrico possui ação de redução da atividade metabólica da cenoura, Carlin et al. (1990) e Barbic et 

al. (1993) traz que o processamento de cenouras potencializa o acúmulo de  ácido para-

hidroxibenzóico que pode atuar como redutor ou inibidor de ação microbiana e na redução dos 

teores de sacarose, glicose e frutose.  

Figura 1. Valores médios, equação e coeficiente de determinação de SST de Daucus carota L. tratadas com doses 

diferentes de ácido cítrico. 

 
Fonte: Autores. 
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Alves et al.(2008), observarão o aumento dos teores de SST em “mix” de vegetais contando 

cenoura, chuchu, abóbora e mandioquinha-salsa, somente a cenoura e a mandioquinha-salsa tiveram 

o aumento de 11,83% e 20%, respectivamente, num período de 8 dias sob refrigeração de 5ºC. Kato 

Noguchi (1997), observou que a imersão de cenouras picadas em solução de ácido cítrico variando 

de 1mM a 100mM não causou injurias no vegetal, independente da concentração da solução e ainda 

reduziu a taxa respiratória, durante um acondicionamento em temperatura de 15ºC por sete dias. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Pode-se concluir que a solução de ácido cítrico na concentração de 2% reduz a velocidade 

de maturação da cenoura, pois se mostrou eficiente no controle da elevação dos valores de SST em 

pós-colheita de Daucus carota L.  sob refrigeração de 6ºC por 120 horas. 
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INTRODUÇÃO 

 O cenário econômico industrial impõe uma situação onde tudo o que se quer, além do menor 

custo produtivo, qualidade e satisfação do cliente, é a rapidez e agilidade dos processos, com a 

redução do lead time do produto (SLACK, 2008). A otimização do arranjo físico está diretamente 

associada a vários fatores, que se relacionam direta ou indiretamente à eficiência produtiva, dentre 

eles: economia de espaço; redução da movimentação, material em processo, tempo de manufatura e 

recursos indiretos; melhoria na qualidade e satisfação do trabalhador; incremento da produção e; 

flexibilização da produção (VIEIRA et al, 2016). O presente trabalho trata-se de um estudo de caso 

em uma indústria do ramo alimentício de gelados comestíveis que fabrica picolés, denominados 

como “paletas mexicanas”. Considerando o ramo de atuação da empresa, observa-se que se trata de 

um produto sazonal, onde há necessidade de um estudo detalhado de mercado e demanda.  

 

METODOLOGIA 

O estudo de caso em questão foi realizado na disciplina Projeto de Fábrica e Layout, dirigida 

pelo professor Everton Luiz Vieira. O projeto foi desenvolvido entre fevereiro e junho do ano de 

2017, correspondente ao 7º período do curso de Engenharia de Produção da Unisep - FEFB. A 

pesquisa foi de caráter explicativo e experimental, uma vez que foram identificados aspectos 

relacionados ao layout produtivo da empresa Gavec do Brasil LTDA – Los Paleteros, localizada no 

município de Barracão, Paraná, na rua do Divisor, área industrial do município. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A produção de paletas é definida como produção puxada, onde o “start” da produção é 

gerado pela demanda do cliente, e por um sistema pré-definido de giro de estoque mínimo por 
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sabor. O setor produtivo é dotado de um arranjo físico por processo, onde o recurso transformado 

sofre as mudanças de acordo com os setores de operações, alocados por similaridade nas 

dependências da fábrica. 

O processo produtivo conta com 11 etapas básicas na fabricação de paletas, são elas: 

recebimento/pesagem, mistura/trituração/cozimento, pasteurização/homogeneização, maturação, 

palitos, equalização, congelamento de calda, congelamento de recheio, embalagem/encaixotamento, 

pré-armazenagem, armazenagem final, salvo as particularidades de cada sabor.  

A partir das definições de atividade que agregam e não agregam valor ao produto, 

analisando o layout atual da empresa, constatou-se que há um total de 25 atividades no processo, 

sendo que 8 delas são de operações que agregam valor ao produto, representando 32% das 

atividades, e 17 que não agregam valor ao produto, representando 68% das atividades. O layout da 

empresa foi analisado para identificar as distâncias percorridas entre os processos, conforme figura  

Figura 1: Layout atual e layout proposto 

  

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

Na situação atual, há uma movimentação que gera à cada deslocamento um total de 18 

passos de A até B e 17 passos de B até A, pelo mesmo trajeto, demorando um total de 

aproximadamente 20 segundos para executar a operação, contamos com um espaço 7 metros nesse 

deslocamento. Na situação 2, temos um deslocamento de 31 passos de C até D e 29 passos de D até 

C, gerando um total aproximado de 50 segundos na execução da operação, contamos com um 

espaço de 11 metros nesse descolamento. 

Na nova situação proposta, temos uma movimentação que gera à cada deslocamento um 

total de 3 passos de A até B e 3 passos de B até A, pelo mesmo trajeto, demorando um total de 

aproximadamente 6 segundos para executar a operação, o novo espaço de deslocamento seria de 

A 

B 

D 

C 

1 

2 

A B C D 

1 2 
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aproximadamente 3 metros. No deslocamento 2, temos uma distância de 7 passos de C até D e 8 

passos de D até C, gerando um total aproximado de 12 segundos na execução da operação, novo 

espaço de deslocamento seria de aproximadamente 6 metros.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O estudo na fábrica de paletas mexicanas Gavec do Brasil Ltda evidenciou que a empresa 

possui um processo em sua totalidade, manual, que exige a ação direta dos operadores na produção, 

desde o início até o final dos procedimentos de fabricação. Ficou notório que um arranjo físico mal 

distribuído, causa desperdícios e gera ineficiência ao sistema produtivo, a partir do mapeamento do 

processo foi possível visualizar o sequenciamento das atividades envolvidas na produção e assim 

determinar atividades que agregam ou não valor ao produto em questão. Com o estudo realizado foi 

possível ter uma redução de movimentação durante os processos produtivos, na situação 01 houve a 

redução de 35 para 6 passos e na situação 02 de 60 passos para 30 passos, o que resultou na redução 

dos desperdícios de transporte e movimentação desnecessária durante a fabricação do produto. 
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Universidade Tecnológica Federal do Paraná - Francisco Beltrão 

 

INTRODUÇÃO 
 

As atividades humanas geram crescentes e significativas quantidades de resíduos, 

tais como restos de alimentos e dejetos, os quais podem ser tratados por meio da 

compostagem. 
 

A compostagem é definida como um processo biológico de transformação da 

matéria orgânica em matéria estável. A degradação é realizada por agentes biológicos, 

como microrganismos e insetos e ocorre em ambiente controlado. A partir desse processo, 

são gerados produtos, como o gás carbônico, calor e composto final estabilizado 

(COOPER, 2010). 
 

O objetivo deste trabalho foi a realização da compostagem utilizando matéria 

orgânica proveniente do lodo sanitário doméstico gerado na estação de tratamento de 

esgoto em Francisco Beltrão. Justifica-se pelo fato do lodo ser um resíduo gerado em larga 

escala e geralmente disposto em aterros sanitários. 

 
 

METODOLOGIA 
 

A composteira foi confeccionada em pilha, na relação volumétrica de 1:1 entre lodo 

e maravalha, com pesos respectivos de 42 kg e 8 kg. A pilha se encontrava exposta ao sol 

(Figura 1), sendo coberta por lona em dias de chuva. Semanalmente a composteira era 

revirada e monitorada através de análises laboratoriais em triplicata. 
 

Para as análises e cálculos de pH, teor de água e teor de sólidos voláteis totais da 

compostagem, utilizou-se a metodologia da Embrapa (SILVA, 2009). Após 91 dias do 

início do estudo, se realizou o peneiramento do material compostado. 
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Figura 1: composteira após reviramento  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fonte: Autoria própria. 
 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Durante o processo, observou-se o aumento do pH, que atingiu valores próximos a 

6, em menos de 40 dias (Figura 2). Porém, após esse dia o pH decresceu, o que pode ser 

resultado da diminuição de nitrogênio amoniacal presente na matéria orgânica. 

 
 

Figura 2: parâmetros analisados  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fonte: Autoria própria. 
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Em relação ao teor de água, se observou uma porcentagem alta no início das 

análises, resultado da umidificação excessiva do lodo, que se encontrava seco. De acordo 

com Cooper (2010), o teor de água no processo de compostagem deve ficar entre 40 e 

60%, logo, os valores observados durante a realização do experimento estiveram, durante 

todo o processo, dentro da faixa ideal. Ao longo do processo, se pode observar o 

decaimento dos sólidos voláteis totais, decorrente da degradação da matéria orgânica. 
 

Por fim, o composto final apresentou teor de água de 42%, que representa um valor 

adequado para ser utilizado como fertilizante orgânico (VALENTE et al. 2008). Em 

relação ao teor de sólidos voláteis, o composto apresentou 46%, o que, segundo o mesmo 

autor, é aceitável para uso como fertilizante orgânico, pois o mínimo recomendado é de 

40%. 
 

A redução de volume dos resíduos utilizados para produção do composto foi de 

aproximadamente 20%, passando de uma massa total inicial de 50 kg para uma massa total 

final de 40 kg. Após o peneiramento, obteve-se, aproximadamente, 16 kg de composto. 

 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Se pode inferir, a partir do estudo realizado, que a compostagem utilizando lodo e 

maravalha atingiu o estado de maturação rapidamente, porém, não degradando todo o 

resíduo utilizado. Ao final do processo, grande quantidade de rejeito foi observada, 

indicando que a relação entre carbono e nitrogênio do material em tratamento não foi 

adequada. Com isso, a compostagem realizada se apresentou viável, porém com 

necessidade de ajustes nas proporções de material utilizado, para maior eficiência do 

processo. 
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RELATO DE EXPERIÊNCIA SOBRE O USO DE METODOLOGIAS 

ATIVAS NO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM 

 

GUIMARÃESa1 F.; QUINTASa2 A.; ITOa3 G. 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná – UTFPR - campus Francisco Beltrão 

 

 

INTRODUÇÃO 

As discussões sobre as metodologias de ensino formais aplicadas no passado enfatizam 

a transmissão passiva de conhecimento tendo o professor como ator principal deste processo 

(SANTOS; OLIVEIRA; ALVES, 2016). Neste contexto, discute-se a inserção de metodologias 

ativas como novas maneiras de ensinar que se adaptem a geração atual e às novas gerações.  

De acordo com Morán (2015), a escola tem que ser repensada como um espaço mais 

aberto que aproxime o lazer do aprendizado. O método tradicional de ensino tem o professor 

como único fator ativo na educação e o aluno como passivo. Esta e outras dificuldades podem 

ser amenizadas com o uso das  tecnologias de educação e da comunicação (TIC) e uma 

metodologia de ensino que é centrada no aluno (SOUZA; IGLESIAS; PAZIN-FILHO, 2014). 

A metodologia ativa surgiu da compreensão de que os educadores devam respeitar e levar em 

consideração o tempo de aprendizagem para cada criança, e o aluno ter papel ativo na própria 

aprendizagem. 

Este trabalho tem como objetivo fazer um relato de experiência do uso das  metodologias 

ativas de ensino aliadas à tecnologia. Neste contexto, pretende-se aplicar técnicas onde o 

estudante seja o ator principal em um ambiente que estimule o raciocínio crítico e reflexivo. 

 

METODOLOGIA 

Para a realização deste trabalho foi aplicada uma metodologia ativa de ensino em uma 

escola pública, na cidade de Francisco Beltrão para o primeiro ano do curso de formação 

docente. As aulas aconteceram com 44 alunos, divididos em duas turmas: A e B, ministradas 

pelo autor e acompanhadas por uma professora da escola. A turma A, composta por 17 alunos, 

e a turma B com 27 alunos. Todas as aulas foram realizadas no laboratório de informática da 

escola, para as duas turmas. Com a turma A as aulas foram majoritariamente expositivas, com 

uso básico de algumas ferramentas tecnológicas como: caixas de som, um projetor para 

ministrar os slides do professor, bem como seu notebook.
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Com a turma B apenas a primeira aula foi expositiva. Como o tema das aulas era trabalho 

colaborativo online, foi escolhido o uso do método ativo TBL (do inglês, Aprendizagem 

Baseada em Times). Os alunos foram divididos em times e trabalharam juntos. As vantagens 

de usar este método na aprendizagem são importantes, ele traz resultados para os alunos que 

eles não conseguiriam se eles permanecem passivos diante do processo de ensino 

(MICHAELSEN, 2002).  

Foi utilizado um software online, o Socrative para avaliar os alunos, através de testes, 

no decorrer e no fim das aulas, este software possibilita a criação de quiz e questionário online, 

e ainda gera relatórios de desempenho para o professor avaliar as respostas dos alunos. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Para obtenção dos resultados encontrados no presente estudo, realizou-se a comparação 

dos resultados dos testes realizados com as duas turmas. Para tal, foi analisada uma amostra de 

30 alunos, 15 da turma A e 15 da turma B. Neste cenário, observaram-se diferenças nos níveis 

de cada turma. A turma A obteve em média 53% de acerto tendo aulas tradicionais, já a B 

obteve uma média de 86% de acertos tendo aulas com uso de metodologias ativas. A diferença 

entre ambas é de aproximadamente 33%, conforme resultado ilustrado no gráfico 1. 

 

O uso das tecnologias a favor do ensino facilitou o engajamento dos alunos, eles estavam 

mais seguros e ativos no processo de aprender e solucionar os questionamentos. A turma na 

qual as metodologias ativas foram utilizadas teve mais engajamento e envolvimento durante as 

aulas, e ao final resultou no domínio do conteúdo ministrado. A turma com aulas tradicionais 

foi pouco participativa e no fim não conseguiu demonstrar domínio do conteúdo. De acordo 

com os resultados obtidos nesta pesquisa, pode-se afirmar que o nível de aprendizado da turma 

B, que teve aula com a TBL, é maior que o da turma A. 
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Gráfico 1 - Comparação entre Turmas A e B
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Por meio deste trabalho, pôde-se observar que o uso de metodologias ativas representa   

um diferencial para o ensino da geração atual. Os professores precisam de mais autonomia, 

incentivo e formação para agregar novos métodos ao contexto escolar, bem como, aliá-los ao 

uso da tecnologia. Vale ressaltar que, o método ativo utilizado é um complemento para aula, 

não sendo a solução para todos os problemas que a educação enfrenta, e ainda não substituem 

o professor e/ou o método de ensino tradicional. 
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TRATAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS ORGÂNICOS NA UTFPR 

CAMPUS FRANCISCO BELTRÃO 

Carlos André Dal Berto; Cristian Eduardo Spicker; Willian Bottin; Priscila Soraia da Conceição. 

 

INTRODUÇÃO 

A temática de resíduos sólidos vem ganhando força num contexto socioambiental, uma vez 

que está presente no cotidiano de grandes e pequenos centros urbanos. E, dentre os grandes 

geradores de resíduos sólidos, pode-se citar as universidades que, segundo o Decreto 5.940 

(BRASIL, 2006), devem segregar, tratar e dispor seus resíduos orgânicos, recicláveis e perigosos. 

E, considerando os resíduos orgânicos, a compostagem é solução adequada e de baixo custo, que 

pode ser empregada.  

Diante do exposto, o presente trabalho tem como objetivo apresentar os resultados, 

alcançados até o momento, da gestão dos resíduos sólidos orgânicos provenientes do restaurante 

universitário (RU), do campus Francisco Beltrão, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná 

(UTFPR-FB), desenvolvida pelo Grupo Gestor de Resíduos Sólidos, composto por acadêmicos da 

Engenharia Ambiental 

 

METODOLOGIA 

A UTFPR – FB está localizada em Francisco Beltrão, sudoeste do Paraná, à 469,1 km da 

capital, com o número de habitantes estimado em 87.491. O município apresenta uma temperatura 

média de 19 ºC (IBGE, 2016). 

O processo de compostagem é realizado, desde 2014, na área experimental da UTFPR - FB, 

utilizando o resíduo provenientes do RU, que funciona de segunda a sexta, servindo almoço e 

jantar, totalizando, em média, 495 refeições diárias, segundo informações fornecidas pela empresa. 

Diariamente, leva-se o material, após o horário de almoço, juntamente com o resíduo do 

jantar da noite anterior, à área experimental, com o apoio dos funcionários terceirizados. O resíduo 

a ser tratado é pesado e em seguida, disposto em leiras, que são cobertas com serragem, sob uma 

estrutura construída de madeira e lona, para proteção das intempéries ambientais. Semanalmente, as 

leiras são reviradas e são realizadas análises de temperatura, pH, sólidos voláteis e teor de água. 

Para um maior sucesso no processo, são praticadas atividades de sensibilização voltadas à 

toda comunidade acadêmica, reforçando a necessidade de realização da correta segregação do 
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resíduo gerado no RU. Para tal, são realizadas palestras, oficinas, além da divulgação de orientações 

em redes sociais. 

Além das atividades com a comunidade interna, o grupo também atua com a multiplicação 

do tema junto à comunidade beltronense, por meio da participação em eventos ligados à temática 

“resíduos sólidos”. O composto pronto, produzido pelo Grupo de Gestão, é destinado a diferentes 

propósitos dentro e fora da universidade, utilizando dos benefícios que este proporciona ao solo. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Com a prática da compostagem, foram tratados, em média, 1700 quilos de resíduos 

orgânicos mensais, contribuindo beneficamente para o aterro municipal de Francisco Beltrão, por 

meio do acréscimo de sua vida útil. Uma vez que, anteriormente à realização da compostagem, todo 

resíduo era encaminhado à disposição final neste local. 

Quanto às análises realizadas semanalmente, o tratamento tem se mostrado satisfatórios. A 

temperatura tem atingido faixas termofílicas, proporcionando maior sanidade ao material; o teor de 

água tem se mantido, durante todo o processo, na faixa ideal, que segundo Oliveira, et.al. (2008), é 

de 45 a 65%; e o pH do composto maturado encontra-se na faixa indicada para utilização do 

composto para adequação das características de solos agricultáveis. O teor de sólidos tem 

decrescido de 40 às 75%, entendida como uma mineralização adequada da matéria orgânica 

(QUEIROZ, 2007). 

Em relação à destinação do composto, uma das aplicações foi a utilização na arborização do 

campus da UTFPR-FB, o composto maturado auxiliou no desenvolvimento de mudas nativas. Em 

resultado à sensibilização da comunidade acadêmica, verificou-se diminuição de resíduos 

inadequados enviados ao tratamento (Figuras 1 e 2). 

 

Figura 1: Resíduos inadequados para a compostagem. Figura 2: Ausência de resíduos inadequados para o tratamento.   

  

 

Fonte: Autoria própria (2017). Fonte: Autoria própria (2017).  
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Além disso, o uso das redes sociais vem facilitando a disseminação de mensagens 

sustentáveis, e ainda, por meio de de atividades externas ao campus, é obtida uma maior 

sensibilização, tornando os beneficiados do projeto multiplicadores destes conceitos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Por fim, pode-se concluir que o projeto proporciona diversos benefícios para a comunidade 

acadêmica e à população beltronense, instigando atitudes ambientalmente corretas. Vale ressaltar 

que, pelo ingresso contínuo de estudantes e servidores ao campus, é de suma importância a 

continuidade dos trabalhos. 
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SECAGEM DO LIMÃO TAITI EM ESTUFA SOLAR 

 

Elen Poliane Rossette Leite, Camila Nicola Boeri Di Domenico, Marina M. Salmoria, Laís Fabiana 

Serafini, Mauricio Bavaresco, Naimara Vieira Do Prado, Luciano Luchetta, Rose Mary Helena 

Quint Silochi, Romilda De Souza Lima, Kérley Braga Pereira Bento Casaril, Ronielli Cardoso Reis  

 

 

INTRODUÇÃO 

 As atividades agroindustriais têm grande papel na economia, além de ser uma das principais 

geradoras de empregos. O Brasil é um dos maiores produtores de agronegócios do mundo e, neste 

contexto, o Paraná se destaca, sendo que em 2013, ele participou com 10,4% do PIB, sendo essa a 

principal atividade econômica do estado.  

 Para se ter um avanço nas agroindústrias e, principalmente, para os produtores rurais, é 

imprescindível que haja inovações e o máximo de aproveitamento possível dos produtos agrícolas, 

já que muitos alimentos se perdem no transporte ou na própria colheita. A inovação tem a estratégia 

de competitividade dos produtos e, consequentemente, um crescimento econômico (REZENDE et 

al., 2007).  

Pesquisas e inovações tem o objetivo de incentivos efetivos que atendam às necessidades de 

um mercado cada vez mais exigente e, neste sentido, a utilização de secadores solar para o processo 

de desidratação de frutas aparece como alternativa eficaz e eficiente. Voltado principalmente para 

pequenos produtores, por ser de baixo custo e simples de ser construído, tem a vantagem deste tipo 

de secagem ser uma escolha sustentável.  

A secagem é um processo físico que consiste em eliminar a água do alimento por 

evaporação, para se ter uma melhor conservação. É um método antigo, mas muito utilizado ainda 

nos dias de hoje. Essa técnica é usada por produtores que querem armazenar frutos para um 

consumo futuro, ou comercializá-los quando o mercado ofertar valores significativos (BARBOSA, 

2011). 

Neste sentido, a presente pesquisa apresenta os resultados obtidos no processo de secagem 

solar do limão taiti. 
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METODOLOGIA 

O experimento foi conduzido na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, no Campus de 

Francisco Beltrão.  

Os frutos maduros de limão Taiti foram selecionados e adquiridos de um supermercado local. 

Posteriormente, os frutos foram higienizados em água corrente, após, foi feito o corte em fatias com 

espessuras em média de 5 milímetros, e logo foi realizada a extração das sementes com auxílio de uma 

faca.  

O experimento foi feito em triplicata. Após a retirada dos resíduos foi feita a medida da massa 

inicial das 3 amostras, em seguida colocadas na estufa solar para início da secagem. Foram realizadas 

as análises físico-químicas e teor de umidade pré e pós-secagem.  

Durante a secagem na estufa solar foi monitorada a perda de massa das amostras, com medições 

periódicas, bem como verificados os parâmetros temperatura e umidade relativa do ar dentro do 

equipamento. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 As amostras de limão utilizadas apresentaram uma umidade inicial de 87% e, após 5 dias e 

20 horas, a mesma foi reduzida para 27%. Durante o período de secagem, as médias da temperatura 

e da umidade relativa do ar, dentro do secador, foram, respectivamente de 30.7ºC e 66,7 %. 

As tabelas 1 e 2 apresentam os resultados obtidos para a secagem do limão taiti e para as 

análises realizadas: 

 

Tabela 1: Análises físico-químicas do limão in natura e desidratado 

 In natura Desidratado 

Amostras pH pH Acidez (%) Acidez (%) 

R1 2,72 2,89 60,41 124,46 

R2 2,74 2,9 56,56 134,19 

R3 2,74 2,83 55,08 154,4 

 

Tabela 2: Massa das amostras de limão pré e pós-secagem 

Amostras Massa Inicial (g) Massa Final (g) 

R1 340,41 74,65 

R2 349,74 75,44 

R3 370,51 57,92 
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 O gráfico 1 apresenta a perda de massa das amostras ao longo de todo o período de secagem 

solar: 

 

Figura 1: Gráfico do perfil médio da perda de massa das amostras de limão taiti na estufa solar. 

 

Observa-se que, após o processo de secagem, teve um aumento significativo na acidez do 

limão enquanto que seu pH variou pouco. Em relação à perda de umidade, a mesma foi bem 

significativa, reduzindo a valores ideais para o armazenamento seguro. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A partir dos resultados obtidos, verifica-se que o secador solar apresentou um bom 

desempenho, já que o processo de secagem de limão taiti ocorreu de forma satisfatória. Assim, o 

mesmo pode atender às demandas do pequeno produtor rural. 
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 PANORAMA DA UTILIZAÇÃO DE CONCRETO PROTENDIDO NAS 

CONSTRUÇÕES DE PATO BRANCO - PR 

 

E. Barro Rietta 1 

J. Wolfart 2 

P. R. Dalcanal 3 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná – Campus Pato Branco 1, 2, 3 

INTRODUÇÃO 

No decorrer dos últimos anos é perceptível o crescente uso do concreto protendido em 

edifícios, particularmente em lajes lisas, utilizando-se o sistema de protensão sem aderência, com 

cordoalhas engraxadas e plastificadas. As vantagens apresentadas por esse sistema em relação ao 

convencional, em concreto armado, são diversas, como a capacidade de vencer grandes vãos 

carregados, superiores a 7,0m, garantindo assim uma maior liberdade arquitetônica, maior área útil 

em virtude da menor quantidade de pilares, bem como uma maior economia. Além disso, o sistema 

propicia a redução da fissuração nas lajes e a eliminação de flechas (Emerick, 2002). 

 Nos objetos deste estudo, se faz uso de armaduras de protensão tensionadas posteriormente à 

concretagem dos elementos estruturais. Isto caracteriza, de acordo com Hanai (2005), o processo de 

protensão sem aderência, onde as cordoalhas são posicionadas dentro de bainhas e fixas ao concreto 

em pontos específicos, movimentando-se longitudinalmente durante a aplicação da força por 

macacos hidráulicos. Por fim são ancoradas por meio de cunhas, peças de metal em formato de 

tronco de cone, na extremidade das peças (Cauduro, 2002). Essas cordoalhas são formadas a partir 

de fios dispostos em forma de hélice, podendo conter dois, três ou sete fios (Hanai, 2005). Estes são 

engraxados em toda a sua extensão e envoltos por revestimento de polietileno de alta densidade, a 

bainha plástica, o que os torna impermeáveis à água, duráveis e resistentes (Emerick, 2002). 

 

METODOLOGIA 

Trata-se de um estudo quantitativo e qualitativo, com o objetivo de se obter dados sobre a 

utilização do concreto protendido por construtoras do município de Pato Branco - PR e, então, 

traçar um panorama sobre como essa técnica é utilizada. Foram selecionadas construtoras que tem 

empreendimentos nos quais é possível se utilizar concreto protendido, sendo eles edifícios 
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residenciais e comerciais. Primeiramente foi realizada pesquisa junto às empresas do setor da 

construção civil no município por meio de questionário elaborado pelos autores, a fim de identificar 

o número de empresas que utilizam a tecnologia do concreto protendido em seus empreendimentos 

e abordar parâmetros sobre a adequação da empresa e os resultados obtidos após a implantação. A 

entrega do questionário para as empresas, bem como o seu retorno, foi feita via e-mail e 

pessoalmente. Os dados então coletados passaram por análise descritiva de modo a obter uma visão 

ampla dos mesmos.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Foram consultadas 12 construtoras que atuam no ramo da construção civil no Município de 

Pato Branco – PR, sendo que destas, duas (denominadas Empresa A e Empresa B ao longo deste 

estudo) trabalham com elementos protendidos na totalidade de seus empreendimentos. As demais 

empresas consultadas justificam que há resistência à utilização pela forte “dependência de 

qualificação específica” e pelos “projetos elaborados não tornarem viável a aplicação de concreto 

protendido”. No gráfico 1 observa-se, em porcentagem, esse panorama de utilização do concreto 

protendido pelas empesas indagadas. 

 

Gráfico 1 – Utilização do concreto protendido por empresas construtoras do município de Pato Branco – PR 

 
Fonte: Autores. 

  

Dentre as empresas que utilizam concreto protendido, a implantação da tecnologia se deu em 

junho de 2016, sendo utilizado apenas o método da pós-tensão em cordoalhas engraxadas e 

ancoradas por meio de cunhas, executada in loco nos elementos de laje lisa protendida, em 

empreendimentos como habitações multifamiliares e espaços comerciais. A logística da execução 

da protensão em ambas as empresas é feita por uma única empresa contratada e presente na região, 

que também dispõe dos equipamentos e mão de obra especializada para tal serviço. Já os materiais 
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necessários para execução, como o aço, bainhas e concreto, são disponibilizados pelas empresas 

consultadas. Os motivos preponderantes da introdução da protensão foram o aumento da velocidade 

de execução das estruturas, aumento da produtividade e inovação perante ao mercado tradicional da 

construção civil observado na região.  

  Com relação aos diferenciais apresentados pelo emprego da protensão, foram 

citados pela Empresa A, a obtenção de vãos maiores, vigas e lajes mais esbeltas, maior capacidade 

de suporte da estrutura, além de novos investimentos e atração de novos clientes. Quanto à empresa 

B, foi citado, essencialmente, o alcance de vãos maiores na estrutura, a possibilidade de ambientes 

mais amplos, propiciados pela redução do número pilares. Em contrapartida, as principais 

adversidades encontradas pela Empresa A têm relação com a locação das passagens de tubulação de 

esgoto, devido aos diâmetros elevados, que podem coincidir com a posição das cordoalhas 

utilizadas na protensão. Já a Empresa B relata a baixa disponibilidade de mão de obra qualificada. 

 Com relação ao orçamento da obra a Empresa A relata que os gastos com peças em concreto 

protendido é mais elevado comparado com o concreto armado, mas em compensação há redução na 

quantidade de elementos, como vigas e pilares, resultando em um valor global da obra menor.  

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Com a realização deste trabalho percebeu-se a hegemonia do mercado tradicional, em 

concreto armado, na construção civil no município de Pato Branco-PR, em relação à incorporação 

de novas tecnologias, como o concreto protendido. Dentre as empresas consultadas, 83% não 

utilizam esse sistema, devido a dependência de qualificação técnica de mão de obra e engenheiros e 

projetos que tornam inviável a aplicação de concreto protendido. Embora ele seja largamente 

aplicado em grandes centros, a maioria não tem interesse em empregar a tecnologia em um futuro 

próximo. Porém, nota-se também que as empresas que se adaptaram à esta tecnologia obtiveram 

ganhos em seus empreendimentos, tanto financeiros quanto de qualidade do produto final. 
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QUALIDADE FÍSICA DO SOLO AO LONGO DA MATA CILIAR DO RIO

QUATORZE – TRECHO DA UTFPR-FB

¹Israel do Nascimento Santos, ²Denise Andréia Szymczak

¹Acadêmico de Engenharia Ambiental, Universidade Tecnológica Federal do Paraná, campus

Francisco Beltrão, ²Coordenadora do curso de Engenharia Ambiental, Universidade Tecnológica

Federal do Paraná, campus Francisco Beltrão.

INTRODUÇÃO

Uma das principais consequências do uso inadequado do solo é a compactação, que pode ser

definida  pelo  aumento  da  densidade  do  solo  e  consequente  diminuição  da  porosidade.  A

compactação ocorre quando o solo é submetido a algum tipo de esforço ou a uma pressão contínua,

principalmente  pelo  intenso  uso  de  máquinas  na  produção  agrícola,  construção  de  estradas,

pastagem para gado, obras de infraestrutura dentre outras formas de manejo do solo que alteram a

estrutura do solo.

Os atributos de Densidade do Solo (DS) e Resistência a Penetração Mecânica (RP) do solo

são considerados bons indicadores da qualidade física do solo. A alta taxa de RP é um dos fatores

indicativos de que o solo está compactado, o qual pode variar com a densidade, umidade e textura

do solo. Segundo Alves (1992) e Anjos et al. (1994)  em um solo degradado, existe uma relação

inversa entre a densidade e a porosidade total, refletindo em menor capacidade de infiltração de

água, o que pode ocasionar mais escoamento superficial.

Este trabalho teve por objetivo caracterizar a qualidade física do solo ao longo de um trecho

de mata ciliar do rio Quatorze que percorre o campus da UTFPR-FB.

METODOLOGIA

Para avaliar  a  qualidade  física do solo foram escolhidos  aleatoriamente  cinco pontos de

amostragem de solo ao longo da mata ciliar do rio Quatorze que circunda o campus da UTFPR de

Francisco Beltrão, PR. Nesses pontos de amostragem foram avaliados os atributos densidade do

solo (DS) e resistência à penetração mecânica do solo (RP). O solo da região é classificado como

Latossolo Roxo (EMBRAPA, 2006). O clima predominante de Francisco Beltrão na Classificação

de Köppen é Cfa (temperado, com invernos amenos cuja temperatura é superior a - 3 °C e inferior a

18 °C e verões quentes com temperatura superior a 22 °C).

O experimento foi realizado em delineamento inteiramente casualizado com três repetições

em parcelas de 1 m2 em cada um dos cinco pontos de amostragem. Em cada parcela, uma trincheira
israelnasvimento@gmail.com
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foi aberta para coleta de amostras de solo com estrutura preservada, nas profundidades de 0 a 5 cm,

5  a  10  cm e  10  a  20  cm.  As  amostras  com estrutura  preservada,  foram levadas  à  estufa  até

apresentarem peso constante (estufa de circulação e renovação de ar à temperatura de 105°C). O

peso do solo seco em estufa dividido pelo volume do cilindro determina a densidade do solo. A

resistência do solo à penetração (RP) foi avaliada com um penetrômetro digital, marca Falker®,

com profundidade máxima de penetração de 60 cm, leituras de cm em cm, resolução configurável e

diâmetro do cone de 12,83 mm.

Como resultado foi utilizada a leitura média das camadas de 0 a 5, 5 a 10 e 10 a 20 cm, com

distância de 15 cm entre eles. Foi realizado em média de 56 coletas por ponto. No momento da

avaliação da RP, a umidade gravimétrica por camada foi aferida por meio de coleta de amostras de

solo com trado holandês. Estas amostras foram pesadas no momento da coleta (massa fresca), sendo

posteriormente secas em estufa de circulação e renovação de ar por 48 horas, a 105ºC e pesadas

(massa seca), fazendo-se então a determinação da umidade que ficou em 33,7%.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Após as análises serem realizadas, foram obtidos os valores de DS (Figura 1) e RP (Figura

2). Segundo  REINERT et al (2008), solos argilosos são adequados para o crescimento radicular

quando apresentam DS variando entre 0,9 a 1,7 g /cm3, e RP tendo seu valor crítico em até 2 MPa

Greacen e Sands (1980, apud, LOPES et al, 2015). 

Partindo deste ponto, o solo analisado encontra-se dentro dos parâmetros indicados para que

as raízes das plantas se desenvolvam adequadamente. Tendo a DS variado de 0,73 a 1,29 g/cm3 e a

RP de 0,14 a 1,39 MPa.

Modificações negativas na estrutura do solo podem reduzir a infiltração e a distribuição de

água,  além  de  dificultar  a  penetração  das  raízes  no  perfil  do  solo,  alterando,  por  exemplo  o

crescimento radicular. O solo compactado dificulta o crescimento das raízes, fazendo com que elas

tenham mais dificuldade para extrair água e outros nutrientes do solo em quantidades adequadas,

SUZUKI, 2008.
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Figura 1 – Gráfico de DS
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Figura 2 – Gráfico de RP
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nos locais analisados, observou-se que o solo se encontra em boa qualidade física. Onde as

poucas camadas que em média se tem maior DS e RP foram no ponto 2, e podem ser explicadas

pois há a existência de uma trilha (compactação) próximo ao ponto.
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PERDA DE MASSA NA PÓS-COLHEITA DE Daucus carota L. TRATADA 

COM DIFERENTES DOSES DE ÁCIDO CÍTRICO 

Tides, J.¹; Defavari, A.²; Svidzinski, R.S.³; Nava, G.A.4 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Campus Dois Vizinhos – Programa de 

Pós-Graduação em Agroecossistemas 

 

INTRODUÇÃO 

Compreende-se em processamento mínimo de cenouras como a retirada da casca, e a 

redução do vegetal em pedaços menores, que pode ser em forma de rodelas, palitos, mini-cenouras 

entre outras, acompanhada da limpeza e desinfecção, sempre mantendo as características 

organolépticas, microbiológicas e nutricionais, operações que tornam o produto atraente ao 

consumidor (LANA, 2000). 

Algumas das principais alterações que podem ocorrer em cenouras durante o processamento 

mínimo são perda de matéria fresca, alterações químicas, produção de etileno, respiração, 

deterioração, atmosfera modificada e tratamentos químicos, segundo Lana (2000). 

 A utilização de tratamentos químicos em cenouras visa a manutenção da turgidez dos 

tecidos, retenção da firmeza, redução da deterioração e o escurecimento dos tecidos (BRECHT, 

1995). O presente trabalho teve como objetivo avaliar a qualidade pós-colheita de cenouras (Daucus 

carota L.) tratadas com diferentes soluções de ácido cítrico, visando diminuir a perda de massa. 

 

METODOLOGIA 

O experimento foi realizado no laboratório de horticultura da Universidade Tecnológica Federal 

do Paraná – Campus Dois Vizinhos, em julho de 2017. As cenouras foram adquiridas comercialmente, 

sem nenhum tratamento pós-colheita, então foram selecionadas, lavadas com água corrente e 

detergente neutro, e desinfetadas com solução de hipoclorito 5%, então foram fatiadas com 3 cm de 

espessura, com o auxílio de faca inox. Para a execução do experimento, foi utilizado o delineamento 

inteiramente casualizado, com 5 tratamentos e 4 repetições, os tratamentos usados foram (solução de 

ácido cítrico 0; 0,5; 1; 1,5 e 2%), cada unidade experimental foi composta por cerca de 250 g. de 

cenoura fatiada e acondicionadas em refrigerador, por 120 horas, sem iluminação artificial. 
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Para o preparo da solução foi utilizado ácido cítrico adquirido comercialmente, e feita a solução 

em água destilada. Em seguida as cenouras foram imersas na solução por 5 minutos, escorrido o 

excesso da solução, acondicionadas nas embalagens poliestireno e fechadas com filme de PVC 

transparente. A análise do peso foi feita com balança de precisão, de bancada, foram coletados os dados 

iniciais e finais. 

Para análise dos dados utilizou-se a ferramenta computacional Assistat (SILVA; AZEVEDO, 

2016). Os dados foram submetidos aos testes de Bartlette e Lilliefors, a fim de serem verificados os 

pressupostos de homogeneidade das variâncias e normalidade, respectivamente. Os dados perda de 

massa foram transformados por 1/√x. Tendo as variáveis se apresentado homogêneas e normais, 

realizou-se análise de regressão (p ≤0,05) quando houve significância. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Para a variável perda de massa, não se pode obter diferenças significativas estatisticamente, 

os dados se apresentaram normais, porém sem significância, assim apresentados na tabela 1; os 

valores de perda de massa de Cenouras tratadas com diferentes doses de ácido cítrico, sendo não 

significativa a regressão e apresentada em tabela. 

Tabela1.  Valores de perda de massa de Daucus carota L. tratadas com doses diferentes de ácido cítrico. 

Concentração de ácido cítrico (%)           Perda de massa (g)                            

0 3,24 

0,5 3,80 

1,0 3,69 

1,5 3,17 

2,0 3,32 

C.V. (%) 8,96 
CV (%)= coeficiente de variação. 

Fonte: Autores. 

A cenoura pode apresentar até 97% de água e carboidratos (ALVES et al., 2010), nesta 

variável não houve influência dos tratamentos sobre o peso, Izumi et al. (1996), traz como perda de 

massa fresca em cenouras minimamente processadas como o somatório da perda de água pela 

transpiração e perda de carbono pela respiração. Este processo de perda de massa pode ser 

intensificado pelo tamanho de incisão ou corte realizado no vegetal, bem como sua temperatura de 

armazenamento. A não significância dos tratamentos sobre esta variável pode ser pelo fato de que o 

tempo de armazenagem foi pequeno, 120 horas, e pelo fato da temperatura de armazenagem ter sido 

6°C, Watada et al. (1996), relatar que admite-se armazenar este tipo de produto com temperatura 

entre 5°-10°C, o que pode minimizar a taxa de transpiração e respiração do vegetal, influenciando 
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na conservação da massa. A taxa de respiração da cenoura processada pode ser até o dobro da 

cenoura inteira, podendo chegar até cinco vezes maior após as 30-40 horas de armazenagem 

(CHERVIN et al., 1992), em contrapartida a cenoura refrigerada pode reduzir as reações 

metabólicas em até 3 vezes para cada decréscimo de 10°C quando comparada com sem refrigeração 

(BRECHT, 1995). 

Embora não tendo significância estatística para a perda de massa, observou-se, visualmente, 

um branqueamento da cenoura, sendo uma mudança de coloração visível, proporcional a perda de 

água dos tecidos que pode ser causado pelo processo de desidratação e a formação de lignina, pela 

ativação do metabolismo fenólico, formando esta mudança de cor irreversível (CISNEROS-

ZEVALLOS et al., 1995) 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Pode-se concluir que a solução de ácido cítrico nas concentrações de 0; 0,5; 1; 1,5 e 2% não 

influenciam na variável perda de massa de Daucus carota L. em pós-colheita sob refrigeração de 

6ºC por 120 horas. 
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INCLUSÃO DIGITAL NA TERCEIRA IDADE – RELATO DE EXPERIÊNCIA

R. Trindade Cunha Prates¹

 R. Trindade Cunha Prates ²

UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ ¹

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ ²

INTRODUÇÃO

Com  o  aumento  da  expectativa  de  vida  o  número  de  idosos  vem  crescendo  e  essa

perspectiva gera novas políticas  públicas e atividades  que contribuem para melhorar  suas vidas

auxiliando na inclusão com a sociedade.

Hoje os idosos tem um perfil diferente, são mais ativos e participativos nas mudanças da

sociedade (BIZELLI, 2009). Buscam retomar o caminho da educação, a convivência com novas

pessoas e atividades para preencher o tempo livre (LEÃO, 2008).

A tecnologia  está  cada  dia  mais  presente  na  vida  da  população  por  meio  de  celulares,

computadores e redes sociais.  Para os idosos que não cresceram nesse meio digital  muitos tem

receio e até medo de utilizar as tecnologias, já outros sentem curiosidade.

Para unir a terceira idade com a sociedade e a tecnologia existe as Universidades Abertas à

Terceira  Idade (UNATI) que é  um projeto de extensão ofertado pelas universidades  para que a

terceira idade possa estudar, se atualizar, debater seus conhecimentos e aprender a utilizar as novas

tecnologias.

 A UNATI da  Universidade do Oeste do Paraná no campus de Francisco Beltrão oferece

aulas para a população da terceira idade, dentre elas existe uma disciplina de Inclusão Digital onde

ensina-se a utilizar o computador, redes sociais e celular. Essa disciplina foi ministrada pelo autor

que aqui escreve do curso de Licenciatura em Informática da UTFPR de Francisco Beltrão.

METODOLOGIA

As aulas foram realizadas no laboratório de Informática – Bloco I da Universidade do Oeste do

Paraná no campus de Francisco Beltrão, nas terças-feiras à tarde entre os meses de março à junho. Os

alunos eram  pessoas da terceira idade que se escreveram no projeto de Extensão UNATI.
1eE-mail para correspondência: rafa191982@hotmail.com
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Tiveram duração de três meses divididas em três módulos. No primeiro módulo foi trabalhado

com  o  editor  de  texto,  como  inserir  imagens,  tabelas  e  salvar  documentos.  No  segundo  módulo

explicou como realizar pesquisas na internet,  baixar imagens, salvar textos,  assistir vídeos e filmes

onlines. No último módulo ensinou a criar, enviar e abrir e-mails. Para o desenvolvimento dos módulos

utilizou  como  recurso  didático  o  data  show,  lousa  branca  e  notebook.  Era  disponibilizado  um

computador para cada aluno com acesso a internet para realização das atividades propostas, conforme

as solicitações dos idosos  realizavam-se os atendimentos individuais. 

Ao  término  dos  módulos,  os  idosos  responderam  um  questionário  referente  ao  uso  das

tecnologias  em  seu  cotidiano  e  após  realizaram  uma  avaliação  diagnóstica  para  verificar  os

conhecimentos adquiridos no decorrer desses três meses da disciplina.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Foi atendido em média 29 alunos onde constatou-se que  93,1% eram do sexo feminino e

6,9% do sexo masculino. Isso confirma o que Bez (2006) também constatou em sua pesquisa, que o

sexo feminino representa o maior número em relação a procura do conhecimento e inclusão as

novas tecnologias.

Em relação a posse do computador e celular 20 alunos possuíam computador e celular, 28

alunos tinham celular, 8 alunos não tinham computador e 1 aluno não tinha celular. Como podemos

ver na figura-1.

FIGURA-1 NÚMERO DE IDOSOS QUE POSSUEM COMPUTADOR E CELULAR

.

                             Fonte: Dados do questionário aplicado.

Dos 28 alunos que possuem celular 25% usavam somente para telefonar e receber ligação,

3,57% usavam para  telefonar  e  utilizar  o  WhatsApp,  3,57% usavam para  telefonar,  mandar  e

receber mensagens, 3,57% usavam o WhatsApp, mandar e receber mensagem, 3,57% usavam para

telefonar,  WhatsApp e  Facebook,  25% para  telefonar,  WhatsApp,  Facebook,  mandar  e  receber
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mensagens, 25% usavam para telefonar, WhatsApp, Facebook, mandar, receber mensagens e fazer

anotações, 7,14% usavam para telefonar, WhatsApp, mandar e receber mensagens e 3,57% usavam

para telefonar, mandar, receber mensagens e fazer anotações. Percebeu-se através das informações

coletadas pelo questionário que o principal uso do celular pelos idosos é o de telefonar e receber

ligações.

FIGURA-2  A UTILIZAÇÃO DO CELULAR PELOS IDOSOS

     Fonte: Dados do questionário aplicado.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

No decorrer das aulas notou-se que os idosos apesar de suas dificuldades estavam dispostos

a aprender.  Observou-se que eles conseguiram perder o medo de utilizar o computador, suprindo

suas dificuldades com o uso do  mouse e do teclado e aprenderam a utilizar o computador e celular

para  fazer textos, pesquisas na internet, olhar vídeos e mandar e-mails.
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 O PAPEL DO PAISAGISMO NA UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA 

FEDERAL DO PARANÁ NO CAMPUS FRANCISCO BELTRÃO 

Mapelli, G1; Oliveira, B. R2; Simon, R. V. L3; Bellon, B. R4; Valdameri, N. C. C5 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná 

 

INTRODUÇÃO  

“O paisagismo é uma atividade significativa para o homem, pois é através dele que se pode 

manter um contato com a natureza em ambientes urbanos, através da recriação ou proteção da 

mesma. Sendo assim é possível manter um equilíbrio entre o homem, a construção e flora, 

atendendo sempre às necessidades atuais e futuras“. (Piauilino, 2012). 

O paisagismo é utilizado para deixar um local artificial mais próximo de um local natural, 

por esse motivo a vegetação é um dos principal artificio empregado para criar novas paisagens, pois 

uma cidade sem vegetação é negar sensações, sentimentos, recordações.  

“Paisagismo impõe-se como uma necessidade fundamental, para a sobrevivência dos 

habitantes das grandes cidades, já que serve para manter o equilíbrio do ecossistema, violentado 

pelo elevado número de construções, pavimentações e poluição ambiental. ” (Barbosa,1989). 

A UTFPR iniciou oficialmente suas atividades em Francisco Beltrão, no ano 2008. Desde 

sua inauguração até o ano de 2017, já foram construídos entre blocos de sala de aula, biblioteca, 

restaurante universitário e centro de convivência para os alunos, totalizando atualmente uma área 

construída no campus de 10.800m2. (UTFR/FB, 2017). Com essa evolução, criou-se a necessidade 

de integrar os espaços da universidade, através de um projeto paisagístico que harmonize o meio 

ambiente com as edificações, ofereça conforto, beleza e integre os usuários aos espaços externos.  

Os acadêmicos da UTFR/FB, nos intervalos entre as atividades, permanecem nos corredores 

dos blocos. Porém estes blocos não oferecem estrutura apropriada, para que os alunos possam 

aguardar entre uma atividade e outra. No entanto, entre esses blocos existe uma área inutilizada e de 

pouco valor estético. Dessa forma, optou-se por elaborar nessa área uma praça, que além de permitir 

aos alunos um local de permanência, nos horários extraclasse, também possa agregar valor estético 

a uma região pouco utilizada no campus. 

 

METODOLOGIA 

Para elaboração do projeto de paisagismo da praça na universidade, foram selecionados 3 

acadêmicos dos cursos de engenharia ambiental da UTFPR/FB, e uma de arquitetura e urbanismo 
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da Universidade Paranaense. Em seguida realizado treinamento desses sobre noções teóricas e 

práticas de um projeto paisagístico e conceitos e utilização sobre o Software SketchUp. 

Posteriormente pesquisa documental, acerca das espécies decorrentes da região, bem como estudos 

de casos, onde se pode prever o programa de necessidade e o conceito paisagístico da proposta. 

Para demonstrar as intenções do projeto de paisagismo, foram realizados alguns estudos 

pertinentes para a elaboração do mesmo, como todo o estudo da área, modificações e setorização 

dos espaços. Em seguida foi realizada a escolha e distribuição das espécies. As atividades foram 

realizadas semanalmente em conjunto com a coordenadora do projeto. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A praça surgiu com intuito de oferecer aos usuários do campus, um espaço de permanência 

nos horários extraclasse, proporcionando um local para leitura e contemplação. Além de valorizar 

uma área, com pouco valor estético no campus, onde há grande fluxo de transeuntes. 

Figura 1 – Vista superior da praça. 

 

Fonte – Do autor. 

Figura 2 – Área 01 da praça. 

 

Fonte – Do autor. 

Figura 3 – Área 02 da praça- muro de contenção.  

 
Fonte – Do autor. 

Figura 4 – Área 02 da praça- espelho d’água. 

 
Fonte – Do autor. 
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  Para isto está área foi setorizada em região 01 (figura 01), onde foi disposto mobiliário 

urbano, que além de estações de trabalho poderão servir para leitura e lazer.  

Para área indicada pelo número 2 (figura 01), foi projetado um espaço de contemplação e 

recepção, já que este local permite acesso ao estacionamento e possui a previsão para um ponto de 

ônibus. Para essa área foi projetado um espelho d’água (figura 04), com intuito de propiciar ao 

usuário uma sensação de bem estar e tranquilidade, aproveitando o desnível do terreno foi projetado 

um muro de contenção (figura 03) onde ficará a logo da universidade e uma lamina de água.  As 

espécies indicadas tanto para região 1 como para a 2 são espécies nativas e exóticas não invasoras e 

de pouca manutenção. Entre as indicadas como forração estão a Agave Attenuata, Sansevieria 

Cylindrica e Lavandula Angustifólia.  Para sombreamento foram utilizadas as espécies arbóreas 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com o projeto de paisagismo deseja-se contribuir com a ampliação, integração e inserção do 

conhecimento multidisciplinar dos alunos, colaborar para o desenvolvimento de consciência 

ambiental através do respeito aos recursos naturais, valorizando a paisagem e a vegetação nativa, 

visando reduzir o impacto ambiental provocado pela construção civil; Proporcionar a melhoria do 

desenvolvimento das atividades acadêmicas; Priorizar a harmonia entre as edificações com meio 

ambiente natural, para que sejam mais eficientes, duráveis e confortáveis para todos os usuários do 

campus. 
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INTRODUÇÃO   

A criticidade do panorama econômico brasileiro está causando impactos inéditos no país. 

Um exemplo é o setor de máquinas e equipamentos, que está passando pela maior crise da história.  

A receita líquida total do setor registrou sua maior queda em 2016 (24,3%), seguindo a tendência de 

redução registrada em 2013 (5%), 2014 (11,6%) e 2015 (14,4%). O dado representa o pior 

desempenho desde 1999, ano em que teve início o registro da série histórica (ABIMAQ, 2016). 

No setor de máquinas e equipamentos enquadram-se as máquinas operatrizes, empregadas 

em indústrias de materiais e mecânica para corte, perfuração ou deformação de elementos. O ramo 

de máquinas operatrizes, assim como o setor produtor de bens de capital, é pouco representativo na 

produção industrial brasileira como um todo; entretanto, há que se considerar a importância de 

transferir a tecnologia incorporada em suas máquinas para outras indústrias.  

A inovação tecnológica de um produto ou processo, com vistas a um reposicionamento de 

mercado ou com utilização de uma inovação de ruptura (CHRISTENSEN, 2012), apresenta-se 

como alternativa frente ao cenário atual. Independente das condições, as empresas devem estudar o 

posicionamento estratégico ideal ao cenário do momento. De acordo com Porter (2004), a estratégia 

competitiva consiste em um conjunto de ações ofensivas e defensivas para criar uma posição 

sustentável da empresa no mercado, podendo enquadrar-se em três tipologias genéricas: custo, 

diferenciação e foco. Em complemento, a empresa deve posicionar-se frente ao cenário e assumir 

uma das quatro posturas estratégicas: crescimento, manutenção, sobrevivência e desenvolvimento. 

Nesse contexto, o presente trabalho teve como objetivo identificar, avaliar e propor o tipo de 

estratégia e a postura estratégica de uma empresa do ramo de máquinas operatrizes, considerando o 

cenário econômico atual. 
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METODOLOGIA  

Para subsidiar a coleta de dados, elaborou-se um questionário estruturado a partir do modelo 

disponível em FNQ (2014). O questionário foi aplicado em maio de 2017, em uma entrevista ao 

gerente industrial da empresa. As perguntas foram organizadas em cinco tópicos de avaliação: 

gestão de materiais; clientes e mercado; recursos humanos, recursos financeiros e conhecimento. 

Foi estudada uma empresa argentina do ramo de máquinas operatrizes, com filiais no Brasil, 

China e Espanha. O estudo de caso analisou especificamente a filial brasileira, implantada em 1997 

no município de São José dos Pinhais, Paraná. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Com base em um levantamento de dados preliminar, constatou-se que 2008 foi o ano de 

maior arrecadação da empresa, a qual tirou partido de um cenário extremamente favorável. No final 

daquele ano, a implementação da política de incentivo fiscal levou à redução do Imposto sobre 

Produtos Industrializados (IPI), aplicada ao mercado automotivo e linha branca (IPEA, 2011). 

Considerando a relação dessa empresa com o setor automotivo, o aumento nas vendas de veículos 

impulsionou a produção de máquinas operatrizes ao longo da década de 2000, em função do 

aumento da capacidade instalada. Não obstante, o cenário político-econômico da década de 2010 já 

não comportava a continuidade de um modelo de desoneração fiscal tão oneroso. Com isso, houve 

uma diminuição na produção de autoveículos, decorrente da retração nas vendas. 

Nesse âmbito, a empresa adotou uma postura estratégica de crescimento até 2010, seguindo 

a tendência nacional da economia e políticas desenvolvimentistas. Todavia, com o panorama 

agravante da crise econômica, as vendas foram reduzidas a 20% do valor máximo atingido, o que 

levou a empresa a adotar uma estratégia de custo, com postura de sobrevivência. Em 2015, a 

indústria suspendeu-se a locação de dois galpões, centralizando a montagem de máquinas em uma 

única edificação. Com a revisão dos processos produtivos, a equipe também ficou mais enxuta, 

sendo atualmente composta por 16 funcionários. Além disso, houve alteração no fornecimento de 

insumos (fios, placas, circuitos), ao substituir fornecedores brasileiros por indústrias asiáticas. 

Segundo o gerente da empresa em questão, a crise ao menos serviu para os concorrentes sem 

estrutura consolidada saírem do mercado, por falta de uma pronta resposta ao cenário desfavorável. 

Em contrapartida, a visão estratégica da empresa estudada levou à mudança de seu posicionamento 

estratégico, antevendo o agravamento da crise no Brasil. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

No mercado maduro e consolidado do segmento de máquinas operatrizes, os clientes 

costumam tratar esses produtos como commodity, levando à aplicação de uma estratégia de custo. 

Na fabricação de bens de produção, a estratégia de diferenciação só é aplicada quando a empresa se 

distingue das concorrentes ao produzir algo único, o que não é o caso da indústria em questão. 

Assim, a adoção da estratégia de custo por parte da empresa estudada foi considerada adequada. 

Da mesma forma, a postura de sobrevivência foi considerada apropriada ao panorama atual 

da crise político-econômica instaurada no país. Neste contexto, recomendou-se que a empresa esteja 

atenta ao mercado atual e acompanhe os indicadores econômicos do Brasil, de modo a identificar o 

momento ideal de retorno à postura estratégica de crescimento. 

Apesar da projeção de aumento do Produto Interno Bruto (PIB) e de fim do período 

recessivo (BACEN, 2017), o setor produtivo de bens de capital tardará a retomar o crescimento, por 

conta da elevada capacidade ociosa da indústria em geral, em especial da indústria de autoveículos. 

Assim, sugeriu-se à empresa a prospecção de novos mercados no Brasil e América Latina, além do 

estudo de novas tecnologias aplicáveis a máquinas-operatrizes e ao beneficiamento de outros 

materiais, para ampliar seu mercado a novos segmentos. Neste caso, a empresa passaria a adotar 

uma postura estratégica de desenvolvimento, por meio de uma inovação disruptiva. 
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ANÁLISE DE EFICIÊNCIA DOS PRINCIPAIS TERMINAIS DE 

CONTÊINERES BRASILEIROS NO ANO DE 2016 

 

Vieira da Silva, M. D A. ¹ 

UTFPR – Campus Francisco Beltrão 

Oliveira, M. S. ² 

UTFPR – Campus Francisco Beltrão 

INTRODUÇÃO 

Um terminal de contêineres pode ser considerado como um terminal portuário especializado 

na movimentação e armazenamento, assim como na operação de cargas conteinerizadas 

(CARNEIRO DA CUNHA, 2006).  

De acordo com Yun e Choi (1999), em torno de 90% da carga mundial é movimentada por 

meio de portos marítimos e, por volta de, 80% desta por intermédio de contêineres. Brito (2010) diz 

que a movimentação de contêineres aumentou mais de 40% entre os anos de 2000 e 2010.  

Nesse sentido, é importante analisar a eficiência dos terminais de contêineres, determinando 

um padrão de referência para um melhor desempenho das operadoras deste serviço. 

 

METODOLOGIA 

De acordo com Pascual (2000), o termo “eficiente” está relacionado com a razão entre a 

quantidade produzida de um determinado insumo com o potencial máximo de produção com a mesma 

quantidade de insumo ou com o mínimo desta variável.  

Sendo assim, este estudo teve por objetivo analisar a eficiência dos principais terminais de 

contêineres brasileiros no ano de 2016, através de uma técnica conhecida como Análise Envoltória de 

Dados (DEA).  

Belloni (2000) apud Kassai (2002) conceitua a Análise Envoltória de Dados como sendo um 

método para geração de fronteiras de eficiência relativa, partindo de variáveis classificadas como 

insumos ou produtos que constituem um estudo de caso. 

Essa técnica baseia-se em programação matemática que permite o cálculo comparativo do 

desempenho atual de uma organização com a combinação convexa mais eficiente de outras 
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observações, recursos e instituições, através de um índice. Uma unidade é considerada eficiente se 

possuir um índice igual a 1 (um) e ineficiente caso seja menor que 1 (um) (YUNOS; HAWDON, 1997 

apud KASSAI, 2002). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Para a determinação da eficiência dos principais terminais de contêineres brasileiros no ano 

de 2016 foi utilizado a Análise Envoltória de Dados (DEA), de modo a apontar quais terminais são 

eficientes e ineficientes. Os insumos utilizados para esta análise foram: a “área total dos terminais 

(m²)” e o “número de berços” enquanto o produto foi a “movimentação (TEU) 2016”. Com isso, o 

índice de eficiência tem como equação: 

    (1) 

 

Obteve-se, desta forma, o ranking das eficiências dos principais terminais brasileiros de 

contêineres no ano de 2016. Este ranking é expresso pela tabela 1 a seguir: 

 

Tabela 1 – Ranking de Eficiência dos terminais de contêineres brasileiros no ano de 2016 

Rank DMU Score 

1 
Brasil Terminais Portuários 
(SP) 1 

1 Itapoá (SC) 1 

1 TECON Vila do Conde (PA) 1 

1 TECON Santos (SP) 1 

2 Embraport (SP) 0,92 

3 Portonave (SC) 0,73 

4 TECON Salvador (BA) 0,62 

5 TCP (PR) 0,61 

6 TECON Rio Grande (RS) 0,53 

7 TVV (ES) 0,40 

8 Chibatão (AM) 0,38 

9 APM Terminals Itajaí (SC) 0,33 

10 TECON Suape (PE) 0,31 

11 Multi-Rio (RJ) 0,28 

12 Libra Terminais Santos (SP) 0,18 

13 Libra Terminais Rio (RJ) 0,17 

14 Sepetiba TECON (RJ) 0,16 

15 APM Terminals Pecém (CE) 0,14 

16 Superterminais (AM) 0,13 

ISSN 2594-4541 194



          

IV Workshop de Ciência, Tecnologia e 

Inovação 
05 e 06 de outubro de 2017 – Francisco 

Beltrão 

 

 

 

 

17 Tecon Imbituba (SC) 0,10 

18 TESC (SC) 0,02 
       Fonte: Dados do autor, 2017. 

De acordo com a tabela, pode-se observar que quatro terminais de contêineres se mostraram 

eficientes no Brasil. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Através dos dados obtidos pela Análise Envoltória de Dados foi possível determinar a 

eficiência média obtida dos principais terminais de contêineres brasileiros com o score de 0,47 e um 

desvio padrão de 0,3423. Com esses resultados mostra-se, de uma forma geral, a ineficiência do 

sistema de transporte de contêineres no Brasil. Apesar disso, as operadoras Brasil Terminais 

Portuários, Itapoá, TECON Vila do Conde (PA) e TECON Santos (SP) destacam-se por 

conseguirem gerar uma maior movimentação de carga utilizando os recursos disponíveis. Assim 

sendo, a eficiência destes terminais pode servir para que as operadoras ineficientes otimizem seus 

resultados, através do aumento dos seus insumos ou melhoramento.  
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INTRODUÇÃO 

 Ferramentas da Qualidades são amplamente utilizadas em operações e processos industriais 

ou administrativos para solução de problemas. As principais técnicas utilizadas são Diagrama de 

Ishikawa e 5W2H. O Diagrama de Ishikawa é uma ferramenta de representação das possíveis 

causas que levam a um efeito. Já a Ferramenta 5W2H é utilizada principalmente no mapeamento e 

padronização de processos(JUNIOR,2008).  

Acidentes Petroquímicos são um problema mundial. De 1920 a 1989 mais de 40 acidentes 

ocorreram em refinarias e plataformas de extração de petróleo e gás natural, com alto número de 

óbitos e feridos.(Kletz,2001)  

O presente estudo busca aplicar ferramentas da qualidade em acidentes petroquímicos, com 

vistas a analisar suas causas, propor soluções e prevenir repetições e buscar uma solução através 

das técnicas: Diagrama de  Ishikawa e 5W2H. 

 

METODOLOGIA 

Trata-se de uma pesquisa essencialmente bibliográfica e documental, com aplicação das 

ferramentas de qualidade para a resolução e prevenção de futuros acidentes. 

A área diz respeito à multinacional Petrobrás. Pombo e Magrini (2008) indicam que, em 

relação ao cuidado e prevenção de acidentes, assim como a obtenção de certificados, observa-se que 

a Petrobras é a empresa de maior destaque no Brasil, possuindo mais de 41 certificados (sem 

contabilizar os certificados de suas subsidiárias Transpetro e Petrobras Distribuidora, que possuem, 

respectivamente, mais de 17 e mais de 9 certificados). Analisou-se os 5 principais acidentes que 
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ocorreu recentemente no Brasil: Rompimento de Poliduto na Refinaria Getúlio Vargas, Acidente na 

Plataforma P-36, Acidente na Baia de Guanabara, Explosão de Tanque de metanol e Acidente na 

Braskem em 2015. Aplicou-se as Ferramentas da Qualidade 5W2H e Diagrama de Ishikawa para 

demonstrar que, mediante o uso destas simples ferramentas, seria possível prever e/ou evitar os 

acidentes, e, principalmente, ter uma visão de possíveis acidentes semelhantes no futuro. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

  

 A Técnica Diagrama de Ishikawa foi utilizada de maneira sistêmica para análise de causa 

para todos os acidentes estudadas e procurou-se causas comuns que possam ser estudadas. 

 

Figura 1 – Diagrama de Ishikawa – Análise de Todos os Acidentes 

 

’ 

Fonte: Autores (2017). 

Aplicou-se a técnica 5W2H para proposições de soluções em cada um dos acidentes descrito e 

organizou-se numa tabela para análise de possíveis soluções.   

  Tabela 1 -  Técnica 5W2H – Acidente Plataforma P-36.  
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  Dados de Pesquisa (2017) 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Os acidentes industriais possuem características comuns, grande quantidade de vítimas e 

sérios impactos ambientais. Também, geralmente, não decorrem somente de uma causa, que seria a 

principal, mas sim, da associação de causas, algumas enfileiradas feito dominós. Pelos vários 

exemplos publicados em jornais, revistas especializadas e artigos científicos verifica-se que há 

grande participação humana em todos esses, mas também, processos ou tecnologias falhas que 

possibilitam essas ocorrências. Se os dispositivos de controle são falhos e o operador desconhece 

essa situação pode simplesmente não considerá-los, agravando as perdas. Quase sempre isso ocorre, 

ou seja, de tanto observarem falhas nos controles os operadores passam a ignorá-los. Assim, a 

aplicação das ferramentas da qualidade visam analisar causas, propor soluções e prevenir a sua 

repetição. Estudos futuros são sugeridos como aplicar outras ferramentas, buscar casos de empresas 

que já tenham aplicado outras ferramentas, fazer revisões sistemáticas da literatura sobre os temas, 

dentre outros estudos. (PEREIRA e QUELHAS, 201.  
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GEOTECNOLOGIAS PARA ANÁLISE TEMPORAL DO USO E 

COBERTURA DA TERRA NO VALE DO BAIXO MARUIM 

Nara Ribeiro Menezes Mariano¹ 

INTRODUÇÃO 

 A questão das mudanças na cobertura e uso da terra tem despertado interesse, dentro e fora 

do meio científico, devido ao acelerado processo de mudanças e aos possíveis impactos ambientais 

e socioeconômicos dessas mudanças. Dentre as técnicas de mapeamento e monitoramento da 

cobertura e uso da terra, o sensoriamento remoto é uma das ferramentas mais utilizadas, devido as 

suas principais vantagens em relação a outros métodos de coleta de dados da superfície terrestre. 

Em meio a essas vantagens, destaca-se a visão panorâmica de uma região, característica muito útil 

para estudos de fenômenos dinâmicos. 

As características históricas de uso e ocupação no Vale do Baixo Maruim, aliadas com as 

atividades agrícolas predominantes, o crescimento urbano sem planejamento adequado e 

especulação imobiliária são alguns dos fatores que contribuem diretamente para o surgimento de 

um tipo de organização territorial marcado por conflitos socioambientais, situações de risco e 

vulnerabilidade ambiental. Com referência na pesquisa acadêmica, o objetivo do presente trabalho é 

Analisar a dinâmica das mudanças da cobertura e uso da terra no Vale do Baixo Maruim entre os 

anos de 1978 e 2010, através das técnicas de geoprocessamento. 

MATERIAIS E MÉTODOS 

O Vale do Baixo Maruim faz parte da Bacia do Rio Maruim, o vale está inserido na 

mesorregião da Grande Florianópolis, e integra partes dos municípios de São José e Palhoça, tendo 

o rio Maruim como limite entre os municípios, A área de estudo possui uma área total de 

aproximadamente 63 km² e situa-se entre os paralelos de 27º 31' e 27º 38' de latitude Sul e entre os 

meridianos 48º 44' e 48º 37' de longitude a oeste de Greenwich. 

Para realização da pesquisa, foram utilizadas fotografias áreas e imagens de satélites 

LADSAT e SPOT I, adquiridas através dos órgãos públicos municipais e estaduais e pelo Instituto 

Nacional de Pesquisas Espaciais – INPE. 
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Os procedimentos metodológicos deste trabalho foram desenvolvidos com apoio do 

Laboratório de Geoprocessamento LabGeop do Departamento de Geociência-UFSC, realizada em 

três etapas básicas. A primeira etapa sendo o levantamento de informações, tais como cartas 

topográficas, imagens aéreas, imagens de satélites e dados censitários. A segunda etapa foi a 

delimitação da área de estudo. Para delimitar a área do Vale do Baixo do Rio Maruim foi utilizado o 

software MicroStation V8 e a folha de carta topográfica de Florianópolis (SG.22-Z-D-V-2), 

publicada no ano de 1981, a base cartográfica foi produzida pelo IBGE na escala 1:50.000, em 

extensão DGN.  

Uma terceira etapa contou com o processamento de dados, foi criado um banco de dados e 

um projeto no QGIS 2.0 com o objetivo integrar todos os dados disponíveis da área de estudo, 

realizar o georreferenciamento das fotografias áreas e da imagem de satélite, além de produzir os 

mapas temáticos, logo foi definida a projeção cartográfica a ser utilizada (UTM e SIRGAS2000 - 

Sistema de Referência Geocêntrico para as Américas). Para o georreferenciamento foram utilizadas 

ortofotos do ano de 2010, nos quais foram definidos 10 pontos de controle para melhor precisão. 

  Após a análise dos erros dos pontos de controle foram definidas as configurações de 

transformação e aplicado o georreferenciamento na imagem original produzindo uma nova imagem 

com extensão TIFF, definida segundo a projeção cartográfica da imagem base. Para melhorar a 

qualidade na interpretação visual da imagem Spot I, foi realizado o processo de fusão no software 

Idrisi Kilimanjaro, integrando a imagem Spot I pancromática com a imagem Landsat 5 TM 

utilizando as bandas 3, 4 e 5, após o processo, a imagem fusionada adquiriu a resolução espacial de 

10 m da imagem Spot e a resolução multiespectral da Landsat 5 TM. Em seguida foi iniciada a 

interpretação visual dos mosaicos gerados e da imagem de satélite, na qual se baseou nos elementos 

básicos da fotointerpretação: tonalidade, cor, forma, tamanho, padrão e textura, além de outras 

informações auxiliares. Logo após a interpretação visual, criou-se dados vetoriais que foram 

classificados de acordo com os padrões cobertura e uso da Terra. O software Kosmo 2.0 foi 

utilizado para a conversão do arquivo hidrografia DWG para SHP (shapefile), no qual serviu de 

base para todos os mapas temáticos.   

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Para o desenvolvimento dos resultados e as discussões realizou-se a análise dos mapas da 

Cobertura e Uso da Terra de 1978 e 2010, e da evolução da área urbanizada e cobertura florestal 

dos anos 1978, 1995 e 2010. Em uma área de 62,592 km² que compreende o Vale do Baixo 
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Maruim, foram identificadas onze classes, agricultura, área urbanizada, depósito marinho, floresta 

em estágio inicial (pioneira), floresta em estágio médio/ ou avançado, mangue, massa d'água, 

mineração, pastagem, silvicultura e solo exposto. 

Na análise realizada nos 32 anos, conclui-se que o Vale do Baixo Maruim sofreu grandes 

mudanças na sua paisagem, sendo a área urbanizada a de maior expressão. As alterações foram 

estabelecidas pelos agentes da expansão urbana, que ocorre de forma intensa na área de estudo, 

gerando problemas como impermeabilização do solo, inundações e alagamentos, lançamento de 

efluentes nos rios e córregos. Na área de estudo houve formação de loteamentos irregulares com 

ruas e barrancos erodidos, cujo material carreado, contribuiu para o assoreamento dos canais de 

drenagem, facilitando as cheias da região. De modo geral, a cobertura florestal apresentou 

significativas mudanças ao longo do período, verificando várias áreas de regeneração florestal em 

diferentes estágios que no ponto de vista de conservação ambiental é muito importante. A área de 

agricultura encontra-se em declínio, devido à forte pressão da expansão urbana e a atração de novas 

perspectivas que a cidade proporciona. A classe depósito marinho, mesmo não tendo grande 

representatividade em termos de área, acarretou alteração significativa na linha de costa, na qual 

envolve processos morfológicos determinantes na formação de um novo ambiente.   

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A partir dos produtos do sensoriamento remoto como as fotografias aéreas, imagem de 

satélite Spot I e as ortofotos, aliados com as técnicas de geoprocessamento foi possível afirmar que 

o Vale do Baixo Maruim encontra-se em constante mudança, onde o processo de urbanização 

permanece contínuo. Os resultados obtidos possibilitou resgatar as informações históricas da 

evolução da cobertura e uso terra do Vale do Baixo Maruim. 
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INFLUÊNCIA DA TEMPERATURA NO PROCESSO DE SECAGEM 

DE AVEIA BRANCA 

 

DUARTE, A. da M.  OLIVEIRA, M.S de. DOMENICO,C. N. B. D. 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Campus Francisco Beltrão.  

 

INTRODUÇÃO 

 A aveia branca é um grão explorado pelo homem na alimentação tanto humana 

como na animal. Ela tem se destacado na alimentação humana por não conter colesterol, 

possuir carboidratos de alta digestibilidade e apresentar alto percentual de fibras. Além 

disso, vem ocupando espaço na alimentação animal, como pastagem de inverno, feno e 

ensilada (AHRENS, 2000).  

Os grãos são produtos higroscópicos e, como tais, sofrem variações no seu 

conteúdo de água, a qualquer momento, de acordo com as condições do ar ambiente que os 

circunda (ELIAS, 2000; MILMAN, 2001; PORTELLA & EICHELBERGER, 2001). Neste 

sentido, a secagem é importante para o preparo de grãos para o armazenamento, onde o 

objetivo é colocá-los em condições recomendáveis de umidade para minimizar a 

deterioração e não afetar qualidade do produto.   

A secagem é um processo de transferência simultânea de calor e massa, no qual o 

calor é fornecido pelo ar de secagem e a água é removida do produto sob forma de vapor. 

A finalidade da secagem é reduzir o grau de umidade inicial da semente após a colheita 

(AHRENS, 2000). 

 O objetivo deste trabalho é avaliar a perda da massa no processo de secagem do 

grão de aveia branca (Avena sativa L.), realizada em diferentes temperaturas até atingir o 

equilíbrio higroscópico.  

 

METODOLOGIA 

No presente trabalho foram utilizadas 9 amostras de 100 g de aveia branca com 

umidade inicial de 14,1% (b.s), onde cada 3 amostras foram submetidas a um processo de 

secagem em  uma estufa com temperaturas de 60°C, 80°C e 90°C. As amostras eram 
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retiradas da estufa e pesadas periodicamente, até atingirem o equilíbrio higroscópico. O 

teor de água em base seca (% b.s.) foi determinado pela diferença de massa entre a amostra 

inicial e a final. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Observa-se, na Figura 1, a influência da elevação da temperatura na perda da massa 

do grãos na secagem. Maiores temperaturas apresentaram diminuição de massa 

bruscamente nos primeiros minutos de secagem, estabilizando ao longo do tempo.  

No início do processo, a velocidade de secagem é decrescente e maior, ou seja, a 

perda de água por unidade de tempo é elevada, apesar da velocidade de deslocamento da 

água do interior do grão ser inferior à taxa de evaporação (SIMIONI1, 2008). 

A taxa de secagem tende a ser maior, pela baixa resistência oferecida pela água 

para ser removida. Após um curto período de tempo, a taxa de secagem diminuiu, em 

consequência do aumento da resistência da água para ser removida do grão ( 

SIMIONI1,2008).   

Figura 1: Variação da massa das amostras de aveia durante o processo de 

secagem.

 

Fonte: Dados do autor. 

As amostras que foram submetidas a uma temperatura de 90°C, atingiram o 

equilíbrio higroscópico com uma massa menor, que as submetidas com uma temperatura 

ISSN 2594-4541 205



          

IV Workshop de Ciência, Tecnologia e 

Inovação 
05 e 06 de outubro de 2017 – Francisco 

Beltrão 

 

 

 

 

de 60°C. Isso ocorre devido as altas  temperaturas terem maior capacidade de remover a 

umidade contida no grão. 

A figura mostra que com o aumento da temperatura, a perda de massa é mais 

acentuada nos primeiros minutos, enquanto em temperaturas menores ocorreu em mais 

tempo, até atingir o equilíbrio higroscópico.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A partir dos experimentos realizados, observou-se que a temperatura apresenta 

grande influência no processo de secagem dos grãos de aveia: maiores temperaturas fazem 

com que o processo seja mais rápido, ou seja, a taxa de secagem aumenta com a elevação 

da temperatura da estufa.  
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PROCESSO DE COMPOSTAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO CÂMPUS 

DE FRANCISCO BELTRÃO: QUANTIFICAÇÃO DE SÓLIDOS VOLÁTEIS 

POR MEIO DE EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ORDINÁRIAS 

Maria Luiza Kock; Camila Nicola Boeri Di Domenico 

INTRODUÇÃO 

 Com o aumento do consumo de bens e serviços, é vital para a continuação do desenvolvimento 

humano que a gestão dos resíduos seja feita em todos os ambientes em que a sociedade influencia. A 

partir deste cenário, o grupo de gestão de resíduos sólidos da UTFPR (Universidade Tecnológica 

Federal do Paraná) do Campus de Francisco Beltrão utiliza grande parte do resíduo orgânico gerado 

no restaurante universitário para compostar e utilizar o produto resultante como adubo em outros 

projetos.  

O resíduo orgânico produzido no restaurante universitário é levado até o local determinado 

para a alocação das pilhas. Os mantenedores das pilhas auxiliam nos processos que deixam as pilhas 

em condições corretas para que o processo de degradação ocorra. Assim, são realizadas análises de 

pH, temperatura, o teor de sólidos voláteis e o teor de agua presente nas amostras que são realizadas 

semanalmente. 

Neste sentido, o objetivo do presente estudo é utilizar uma equação diferencial ordinária para 

descrever a variação do teor de sólidos voláteis em função do tempo. 

 

METODOLOGIA 

Para a obtenção dos dados, foi utilizado o método desenvolvido por Andrade (2006). Em todos 

os dias de funcionamento do restaurante universitário, o composto orgânico é separado e levado até 

as leiras onde os alunos mantém em condições de uso. O processo inteiro ocorre em dois dias, onde 

o primeiro obtém-se a temperatura e o pH, e o segundo o teor de umidade e sólidos voláteis. 

Para o desenvolvimento do trabalho, foram registrados os resultados do teor de sólidos 

voláteis das análises semanais e foi possível perceber, com o auxilio de uma ferramenta gráfica, que 

a curva de sólidos é decrescente. Por isso, escolheu-se um modelo matemático que representa a 

relação entre o teor de sólidos voláteis e o tempo: 

𝑑𝑇𝑠

𝑑𝑡
= 𝐾𝑇𝑠                                                                                      (1) 

Em que: TS é o teor de sólidos, t é o tempo e K é uma constante de proporcionalidade. 
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Trata-se de uma equação diferencial ordinária de primeira ordem, cuja resolução se dá por 

meio de separação de variáveis. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A figura 1 apresenta os resultados obtidos para a variação do teor de sólidos voláteis, em 

função do tempo: 

Figura 1- Teor de sólidos voláteis (Fonte: Autor) 

 

Com este gráfico, foi possível observar o teor de sólidos voláteis diminuindo drasticamente 

na primeira semana, como previsto em bibliografia e explicado anteriormente. Com os dados obtidos 

da variação do teor de sólidos em função do tempo, foi possível encontrar a solução da equação 

diferencial e, assim, ter uma função que determine para qualquer instante de tempo o valor do teor de 

sólidos. A solução geral da equação é dada por: 

𝑇𝑠 = 𝐶𝑒𝐾𝑡                                                                  (2) 

 Utilizando-se os dados experimentais, é possível estimar os valores das constantes C e K. 

Assim, a solução particular é: 

                                                  𝑇𝑠 = 66,9088𝑒−4,95411−05𝑡                                               (3) 

 Na figura 2, é apresentada a comparação entre os dados experimentais e os simulados pela 

equação 3: 
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Figura 2- Comparação entre dados experimentais e simulados (Fonte: Autor) 

 

Com o modelo obtido, foi possível fazer uma previsão do teor de sólidos para a sexta 

semana, obtendo-se em torno de 18%. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Os valores obtidos através de análises laboratoriais se diferem um pouco da curva calculada a 

partir dos coeficientes disponibilizados. Percebe-se que nos dados experimentais o decaimento de 

sólidos é bem acentuado nas primeiras semanas, caracterizando o estado termofílico na composteira. 

Depois, observa-se que os níveis de sólidos voláteis se estabilizam, ou seja, tem pouca variação, o 

qual se caracteriza como o estado de maturação. 

Já nos dados simulados não foi possível prever tal decaimento, sendo assim os níveis ficam 

bem próximos por duas semanas e logo depois se diferem drasticamente. Dessa forma, entende-se a 

importância da obtenção de mais dados laboratoriais, para que a modelagem matemática seja mais 

próxima dos dados experimentais. 
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CARACTERIZAÇÃO FÍSICA E QUÍMICA DE TRÊS DIFERENTES 

TIPOS DE USOS DE SOLOS, EM UMA ZONA RURAL DE 

FRANCISCO BELTRÃO-PR 

 

HANCKE, A. SOUZA, D. Z. de 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Campus Francisco Beltrão 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Os solos são derivados da decomposição das rochas, assim formados por elementos 

químicos, físicos e biológicos. Na atualidade sabe-se da importância do conhecimento e 

planejamento ambiental na ocupação dos solos. Com o aumento da produção agrícola 

mundial interligada ao advento da mecanização, a agricultura tornou-se objeto de atenção e 

estudos, na busca de práticas que reduzam impactos (GUEDES et al., 2008), provocados 

pelo manejo incorreto de máquinas e equipamentos agrícolas, resultando na compactação, 

apontado como uma das principais causas da degradação da estrutura do solo e do 

decréscimo da produtividade das culturas (STONE & SILVEIRA, 2001).    

Ensaios de umidade, granulometria, plasticidade, liquidez, densidade, capacidade 

de troca de cátions e bases trocáveis, permitem o conhecimento de características 

fundamentais de um solo e facilitam a compreensão da sua aplicabilidade visando a 

redução dos impactos ao meio. Sendo assim, o presente estudo prático e teórico, tem por 

objetivo a caracterização do solo em três diferentes condições de uso, sendo estas de 

cultivo de milho/soja, de depósito de dejetos de animais e de mata nativa, no interior do 

município de Francisco Beltrão, no sudoeste do Paraná.  

 

METODOLOGIA 

 

As amostras foram coletadas no interior do município de Francisco Beltrão, no 

sudoeste do Paraná, próximo ao Rio Pedreiro, em julho do ano de 2016. Coletou-se 
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amostras em três diferentes tipos de uso solo, sendo estes: cultivo de milho/soja durante a 

safra de verão e aveia durante o inverno para o pastejo de vacas leiteiras (22J 0286226), 

depósito de esterco bovino e suíno provindo do alojamento dos animais (22J 02866497) e o 

último se mantém em condições naturais com sua vegetação nativa inalterada (22J 

0285725). 

Realizada a coleta das amostras, estas foram devidamente preparadas conforme 

recomendação da NBR 6457 para os ensaios de caracterização, umidade higroscópica, 

umidade natural. A análise de limite de liquidez foi executada de acordo com a NBR 6459, 

e o limite de plasticidade conforme a NBR 7180. Já as análises de densidade, terra fina 

cascalho e calhaus e capacidade de troca de cátions, foram realizadas de acordo com o 

Manual de Métodos de Análise de Solo da Embrapa (1997). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Com o estudo foi possível verificar a relação existente entre os parâmetros de 

umidade e densidade, em que quanto menor o percentual de umidade, maior a densidade. 

Já em relação aos demais parâmetros físicos analisados, verificou-se que para os três usos 

do solo houve maior propensão de calhau do que terra fina e cascalho, com algumas 

exceções para o solo de mata nativa que apresentou maiores quantias de terra fina, e 

respectivamente maiores limites de liquidez e plasticidade, que de acordo com Braida 

(2006), se deve ao fato, do efeito que a matéria orgânica exerce, aumentando a umidade 

correspondente aos limites de liquidez e plasticidade. 

Dentre os parâmetros químicos analisados, identificou-se, nos três tipos de uso do 

solo a variação do pH entre 3 e 5, caracterizando solos mais ácidos. Entretanto o solo de 

despejos de dejetos de animais, apresentou um contraponto, uma alta soma de bases (SB = 

Ca+Mg+Na+K) evidenciado pela alta concentração de potássio, este fator possivelmente se 

dá pela presença de esterco suíno, como evidenciado por Assmann et.al (2007) em um 

estudo, onde verificou que à aplicação de esterco suíno no solo aumenta as concentrações 

de K em superfície. Já os outros usos pressupõem-se que a acidez é decorrente da falta de 

correção periódica destes. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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A partir do que foi exposto e analisado, verifica-se que o solo de mata nativa 

apresenta melhores características físicas em relação aos demais usos, entretanto manifesta 

um caráter ácido com uma baixa concentração de bases, mas que aparentemente não tem 

influenciado de modo discrepante no uso. Já os usos de agropecuária e despejo de dejetos, 

apresentaram resultados que indicam ser solos compactados, que sofrem lixiviação e pouca 

ou nenhuma correção CTC. 

O estudo contribuiu para a identificação de alguns fatores interferentes destes usos, 

entretanto para que estes sejam fatores afirmativos percebe-se a necessidade de mais 

estudos nos locais, com uma maior periodicidade. 
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BISCOITO TIPO WAFER SABOR MORANGO: AVALIAÇÃO DA   

COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL  

J. C. KNOB1 

L. R. BACHI2 

S. MORÉS3 

I. B. TONIAL4  

UTFPR Câmpus Francisco Beltrão 

 

1-INTRODUÇÃO 

A alimentação cumpre um papel fundamental durante todo o ciclo de vida dos 
indivíduos (PAIVA, 2009). Mudanças nos hábitos alimentares são notórias, seguindo uma 

tendência global de aumento do consumo de alimentos com alta densidade energética, 
ricos em sódio, gorduras e açúcares (VIEROS e MARTINELLI, 2012). Isso tem levantado 
importantes questionamentos sobre a contribuição negativa de alguns alimentos 

industrializados na nutrição, e os riscos de doenças que podem ser alavancadas pelo seu 
consumo excessivo. 

O mercado de biscoitos é segmentado em nove categorias, sendo que o de biscoitos 

wafer detém 10% dos produtos comercializados, ocupando o terceiro lugar. (SIMABESP, 
2011). Os wafers foram primeiramente desenvolvidos na Holanda em meados do século 

XIX, sendo que a automação do processo de produção somente ocorreu a partir de 1950 
(MANLEY, 2000). Este alimento é preparado à base de farinha de trigo, amido, fermento 
químico, manteiga ou gordura, leite e ovos. É apresentado sob a forma de folhas prensadas, 

sendo que o wafer recheado é um produto preparado com folhas superpostas em camadas 
intercaladas de recheio, podendo ser dos mais diversos sabores (MORETTO; FETT, 2001).  

A textura crocante dos wafers é principalmente devida à rápida perda de água em 
seu processamento. Suas folhas devem ser resfriadas antes de serem recheadas, o que leva 
de 1,5 a 2,5 minutos. O recheio é preparado à parte, contendo gordura, açúcar, aromas e 

corantes. É espalhado na folha de wafer, sobre a qual se deposita outra, que recebe também 
o recheio (ELDASH; GERMANI, 1994).  

Por se tratar de um alimento bastante consumido, e considerando os ingredientes 
adicionados na sua formulação, o presente estudo objetivou avaliar a composição 
nutricional destes biscoitos, por meio dos parâmetros físico-químico a fim de conhecer seu 

potencial nutricional.  

 

2- METODOLOGIA 

Foram coletadas cinco diferentes marcas de biscoito tipo wafer sabor morango, 

líder de vendas do mercado nacional, cujos nomes foram preservados e identificados por 
letras aleatórias do alfabeto brasileiro (A; B; C; D e E). Após a coleta, as amostras foram 

trituradas, homogeneizadas e armazenadas em congelador para posteriores análises. Todas 
as determinações foram realizadas em triplicata.  
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As análises físico-químicas realizadas foram: umidade; cinzas; acidez titulável e pH 

(IAL, 2008); Proteína (HORWITZ, 2000); Lipídios totais (BLIGH e DYER,1959). A 
atividade de água (aW) foi determinada com medidor Aqualab Lite Decagon. Os dados 
obtidos foram submetidos a análise de variância (ANOVA) e teste de Tukey, utilizando o 

software Statística, versão 7.0. (STATSOFT INC, 2004). 

 

3- RESULTADOS DISCUSSÃO 

Os resultados dos parâmetros físico-químicos avaliados são apresentados na Tabela 

1. 
Tabela1 – Resultados dos parâmetros físico-químicos das amostras de wafer de morango avaliadas  

Parâmetros 
Amostras 

A B C D E 

aW 0,13±0,03
c 

0,13±0,03
 c

 0,43±0,01
a
 0,26±0,03

b
 0,18±0,02

 c
 

pH 6,41±0,15
a
 6,01±0,03

b
 6,33±0,11

a
 5,92±0,06

b
 6,40±0,08

a
 

Umidade (%) 0,69±0,08
c
 0,69±0,02

c
 2,45±0,09

a
 0,99±0,15

b
 0,92±0,01

bc
 

Cinzas (%) 0,76±0,01
a
 0,68±0,02

b
 0,47±0,01

c
 0,47±0,01

c
 0,73±0,01

a
 

Proteínas (%) 2,09±0,15
 a

 1,73±0,40
a
 2,15±0,61

a
 1,63±0,10

a
 1,55±0,08

a
 

Lipídios (%) 3,85±0,120
b
 4,47±0,22

a
 2,94±0,46

c
 3,17±0,08

bc
 3,88±0,62

abc
 

Carboidratos totais (%) 92,62±0,18
a
 92,43±0,44

a
 91,99±0,79

a
 93,74±0,24

a
 94,22±2,25

a
 

Valor calórico* 413,49±0,88
ab

 416,85±1,20
a
 403,00±2,25

c
 410,01±0,65

b
 412,82±3,02

ab
 

*Kcal/100g. Os resultados são apresentados na forma de Média ± desvio padrão. As análises de média foram realizadas 

em triplicata. Médias com letras iguais na mesma linha não diferem significativamente (p>0,05) pelo teste de Tukey. 

 

Para comparação dos resultados obtidos pelas análises, foram utilizados os valores 
apresentados na Tabela Brasileira de Composição de Alimentos – (TACO, 2011).  

As amostras de biscoito wafer avaliadas mostraram que o percentual de 

carboidratos, foram majoritários com valores que variaram de 91,99% a 94,22% da 
composição do produto. Pesquisas indicam que o excesso deste nutriente pode ser 

prejudicial à saúde contribuindo para demência, já que é prejudicial à saúde do cérebro, e 
também para obesidade que por sua vez desencadeia doenças cardíacas (PERLMUTTER, 
2014). As amostras não diferiram entre si (p>0,05) estando acima dos valores preconizados 

pela Tabela brasileira de composição de alimentos (TACO, 2011) que sugere um valor de 
67,4% do nutriente para cada 100 g de produto. 

Os valores de pH não apresentaram diferença significativa (p>0,05) entre as 
amostras de wafer (A, C e E) e (B e E) , com variação de 5,92 a 6,41 nas amostras. 

Os valores de cinzas variaram de 0,47%a 0,76% não diferindo (p>0,05) os valores 

das amostras(A e E ) e (C e D). Estes valores encontrados estão próximos ao valor de 0,6% 
apresentadas pela Tabela Brasileira de Composição de Alimentos – (TACO, 2011). Cinzas 

e minerais são importantes para um bom funcionamento do organismo, portanto, é muito 
importante sua presença em quantidades significativas no produto (MARQUES, 2010). 

O percentual de proteínas variou de 1,73% 2,15% sendo que as amostras não 

apresentaram diferença significativa (p>0,05) entre elas, o valor mínimo deste nutriente 
segundo (TACO, 2011) deve ser de 5,7%, para este tipo de produto, portanto, as amostras 

ficaram abaixo dos valores recomendados. 
O teor de lipídeos variou entre 2,94% (amostra C) a 4,45% (amostra B) sendo que o 

grupo das amostras (A, B e E) não diferiu estatisticamente entre si e nem o grupo (C,D e 

E). Os valores encontrados ficaram abaixo de 26,4%, padrão fornecido pela Tabela 
Brasileira de Composição de Alimentos – (TACO, 2011) 
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O valor calórico das amostras (A, B, D e E) não diferem entre si (p>0,05). Os 

resultados encontrados das amostras A, B, D e E estão abaixo do proposto pela Tabela 
brasileira de composição de alimentos (TACO, 2011) que é de 513 Kcal para 100 g do 
produto. 

Segundo o Guia Alimentar para a População Brasileira (2014), a dieta deve ser 
composta pelos alimentos in natura ou minimamente processados, e que o consumo de 

alimentos muito processados seja restrito, por possuir alta quantidade de calorias, sódio, 
açúcares e gordura, que podem contribuir para o excesso de peso e obesidade, bem como 
para o desenvolvimento de doenças crônicas na vida adulta (BOCCALETTO e MENDES, 

2009; LOUZADA, 2015). 
 

4-CONCLUSÃO 

Conclui-se que o biscoito tipo wafer sabor morango pertence a um grupo de 
alimentos, que consumido excesso podem ser prejudiciais à saúde, contribuindo para o 

aumento da densidade calórica. Os altos percentuais de carboidratos e os baixos 
percentuais de minerais contidas no produto analisado requerem atenção, munidos, porém, 

de tais informações é importante nos atentar e adequar os cardápios, para um consumo 
responsável deste alimento reduzindo os riscos de doenças e em consequência conquistar 
uma melhor qualidade de vida. 
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INTRODUÇÃO 

O consumo de produtos artesanais/coloniais por serem considerados, pela população, 

mais naturais e saborosos é uma tradição na região sul do Brasil. Dentre os produtos mais 

apreciados estão os queijos coloniais um dos mais consumidos e com grande aceitação, na 

região sudoeste do Paraná. Apresenta fabricação simples e valor nutritivo indiscutível. 

Porém, seu processamento, na maioria dos casos, ainda é artesanal apresentando deficiências 

tecnológicas durante as fases de fabricação, armazenamento e distribuição.  

Sob este ponto de vista a preocupação predominante diz respeito às condições 

higiênico-sanitárias no processamento do queijo, visto que a contaminação microbiológica 

seria a maior responsável pela perda de qualidade dos produtos e pelos malefícios à saúde 

(FREO e REOLON, 2006). Estudos realizados para avaliar a qualidade microbiológica de 

queijos produzidos com leite cru relataram ocorrência de micro-organismos patogênicos e 

contagem de micro-organismos deterioradores em números que excedem, às vezes, os 

limites estabelecidos pela legislação. Dentre as bactérias patogênicas observadas destacam-

se Salmonella spp., Escherichia coli e Staphylococcus aureus (FEITOSA et al., 2003; 

KOTTWITZ e GUIMARÃES, 2003; CAVALCANTE et al., 2007).  

A fim de garantir proteção à saúde da população, a Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária publicou no Diário Oficial da União (DOU), a Resolução RDC nº 12, de 02 de 

janeiro de 2001 que estabelece os padrões microbiológicos para alimentos. Para o queijo de 

média umidade o máximo tolerado de coliformes termotolerantes/g é de 103 UFC, 

Estafilococos coagulase positiva/g 103 UFC e ausência de Salmonella spp. e L. 

monocytogenes em 25g de amostra (BRASIL, 2001). Mediante o exposto, a presente 

pesquisa teve por objetivo avaliar a qualidade microbiológica de queijos coloniais 

produzidos na Região Sudoeste do Paraná. 
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METODOLOGIA 

Dez amostras de queijo tipo colonial foram coletadas e encaminhadas ao Laboratório 

de Microbiologia da Universidade Estadual do Oeste do Paraná e submetidas às seguintes 

análises microbiológicas segundo Brasil (2003): contagem de coliformes totais, contagem 

de coliformes termotolerantes e pesquisa de Escherichia coli e de Salmonella sp. Todas as 

análises foram realizadas segundo a metodologia preconizada por Silva et al. (2010). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Das amostras de queijo colonial (n=10) analisadas, todas (100 %) apresentaram 

contagens de coliformes totais variando de 11 NMP.g-1 a > 1.100 NMP.g-1 e, desta, seis 

amostras (60 %) apresentaram contagem de coliformes totais > 1.100 NMP.g-1 (Tabela 1). 

No Brasil, a legislação sanitária em vigência não exige a contagem de coliformes totais em 

amostras de queijo (BRASIL, 2001), porém, como esses micro-organismos geralmente são 

contaminantes ambientais, sua contagem elevada indica deficiência na qualidade higiênico-

sanitária do produto.  

 

Tabela 1. Número mais provável (NMP.g-1) de coliformes totais, coliformes termotolerantes e pesquisa de 

Escherichia coli e de Salmonella spp. em amostras de queijos coloniais produzidos na Região Sudoeste do 

Paraná. 

Amostras 
Coliformes Totais 

(NMP.g-1) 

Coliformes 

Termotolerantes 

(NMP.g-1) 

Presença/Ausência 

de E. coli 

Presença/Ausência de 

Salmonella spp. 

1 >1.100 >1.100 Presença Ausência 

2 >1.100 >1.100 Presença Ausência 

3 >1.100 >1.100 Ausência Ausência 

4 >1.100 >1.100 Ausência Ausência 

5 >1.100 >1.100 Presença Presença 

6 240 7 Ausência Ausência 

7 460 28 Ausência Ausência 

8 11 3 Ausência Ausência 

9 >1.100 >1.100 Ausência Ausência 

10 43 43 Ausência Ausência 

 

As amostras de queijos analisadas apresentaram contagens de coliformes 

termotolerantes variando entre 3,0 e > 1.100 NMP.g-1 e 60 % das amostras apresentaram 

contagem de coliformes termotolerantes > 1.100 NMP.g-1 (Tabela 1). A Resolução RDC nº 

12 estabelece os padrões microbiológicos para alimentos, a fim de garantir proteção à saúde 

da população e para queijos de média umidade o máximo tolerado de coliformes 

termotolerantes/g é de 103 (BRASIL, 2001). Das amostras de queijos coloniais com 
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contagem de coliformes termotolerantes > 1.100 NMP.g-1 (n=6), três estavam contaminadas 

com E. coli e uma com Salmonella spp. tornando-os queijos impróprios para o consumo. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A maioria das amostras de queijo colonial analisadas neste estudo encontra-se em 

descordo com a legislação brasileira em vigor. Seis amostras apresentaram elevadas 

contagens de coliformes a 35º C e, também, não atende à legislação vigente quanto à 

presença de coliformes termotolerantes. Verificou-se ainda que três estavam contaminadas 

com E. coli e uma com Salmonella spp. tornando-os queijos impróprios para o consumo.  

Os resultados obtidos indicam que os queijos coloniais produzidos na região 

Sudoeste do Paraná devem merecer atenção dos órgãos de saúde pública, pois representam 

um risco potencial para a saúde do consumidor. 
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INTRODUÇÃO 

 O grande desafio dos produtores tropicais não é a apenas a produção, mas também 

a preservação e armazenamento da mercadoria. Um dos processos mais utilizados para 

manter a qualidade dos produtos a longo prazo é a desidratação ou secagem. 

 O processo de secagem consiste basicamente na remoção de água de determinado 

produto, visando obter a redução do seu metabolismo, da atividade enzimática, fúngica e 

bacteriana. (NASCIMENTO et al. 2015). 

 As frutas secas também apresentam vantagens aos produtores, uma vez que 

proporciona a adição de valor ao produto, eliminação das perdas em épocas de safra, além 

da obtenção de preços constantes ao longo do ano. Com o desenvolvimento tecnológico, o 

aproveitamento da energia solar vem sendo um ponto de grande importância, e para ter o 

aproveitamento da energia são utilizados equipamentos que transformam a energia solar 

em calor (SOUZA et al. 2007). 

 Neste sentido, o objetivo do presente artigo é apresentar os resultados obtidos no 

processo de desidratação de limões utilizando um secador solar. 

 

METODOLOGIA 

O trabalho foi desenvolvido no Laboratório de Química, na Universidade 

Tecnológica Federal do Paraná – Campus Francisco Beltrão. Inicialmente foi realizada a 

construção do secador solar, que então foi utilizado nos experimentos.  

Fig. I - Secador Solar 

 
Fonte: Autoria Própria (2017) 
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Os experimentos de secagem foram realizados utilizando-se como matéria-prima 

limões. Para a realização da parte experimental, foi feita a higienização das amostras e 

separado as amostras em três repetições chamadas R1, R2 e R3. Algumas porções de cada 

repetição foram separadas para análises físico-químicas, dentre elas: determinação de 

umidade inicial, teor de brix, pH e acidez. 

A determinação do teor de umidade inicial, em base úmida, para cada amostra, foi 

feita de acordo com a equação 1, seguindo-se as normas determinadas pelo Ministério da 

Agricultura, submetendo-se uma massa de 15g/20g do produto em uma estufa a uma 

temperatura de 105°C, durante 24 horas. 

                                                               (1) 

em que:  Ubu = teor de umidade, em base úmida (%);  mi = massa inicial (g);            

mf  = massa final (g). 

Durante o processo de secagem, as frutas passaram por um acompanhamento, onde 

foram feitas medições em intervalos aproximados de 3 h. Os dados coletados em cada 

intervalo de tempo foram: massa das amostras, umidade interna da estufa, temperatura 

interna da estufa e pressão atmosférica. No momento que as frutas apresentaram teores 

mínimos de água, sendo que não seja visível nenhuma porção líquida, então se encerra o 

processo de secagem. 

Foram separadas porções de cada amostra para análises físico-químicas finais, 

dentre elas a medição da umidade final, com o método apresentado na equação 1, também 

foram medidos teores de acidez e pH. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

TABELA 1 – SECAGEM DO LIMÃO COMUM 

Tempo de secagem 10 dias e 5 horas 

Média umidade inicial 88,74 % 

Média umidade final 26,75 % 

Média da Temperatura interna da estufa  39 °C 

Média da Umidade interna da estufa  37,6 % 

Média pH inicial 2,4 

Media pH final 3,4 
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Média acidez inicial 50,6 % 

Média acidez final 274,12 % 

Fonte: Autoria Própria (2017)  

Percebe-se que o tempo de secagem foi estendido, passando 10 dias na estufa, o 

que explica isso foram as condições climáticas desfavoráveis a secagem, sendo que esse 

experimento passou por períodos de precipitação, elevada umidade relativa do ar e baixos 

níveis de radiação solar. Mas esses fatores não interferiram na funcionalidade da estufa, 

apenas na duração do processo, visto que a umidade do limão reduziu de 88,74% para 

26,75%. 

Fig. II – Limão Pré e Pós secagem 

  
Fonte: Autoria Própria (2017) 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O secador solar atingiu os resultados esperados, promovendo a perda de água das 

frutas. Percebeu-se que em dias de pouca incidência solar e dias chuvosos, o processo de 

desidratação foi significativamente mais lento. 
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AVALIAÇÃO E COMPARAÇÃO DOS PARÂMETROS FÍSICO-

QUÍMICOS DE TOMATES ORGÂNICOS DAS VARIEDADES

AGUAMIEL E ALAMBRA

Bruna Luiza Viega1, Amanda Michells Rocha, Romério Teixeira Ribeiro, Ivane

Benedetti Tonial, Lilian Tatiani Düsman Tonin, Ticiane Sauer Pokrywiecki, Veronica

Elisa Pimenta Vicentini, Igor Vivian de Almeida, Andrea Becker, Ana Cristina Siewert

Garofolo, Jhony Alex Luchmann, Elisângela Düsman

INTRODUÇÃO

No ranking de produção mundial  de hortaliças  consumidas  in  natura,  o  tomate

ocupa a segunda colocação em relação às demais (FAO, 2014). Quando comparado ao

tomate convencional, o tomate orgânico apresenta um maior valor nutritivo e a ausência de

resquícios de substâncias tóxicas. Além disso, suas características sensoriais, como sabor e

aparência, são mais atrativas. A crescente busca de hábitos alimentares saudáveis faz com

que  produtos  de  cultivo  orgânico  sejam cada  vez  mais  consumidos  em âmbito  global

(SANTOS et al., 2012). 

Dessa  forma,  o  objetivo  do  presente  estudo  foi  caracterizar  e  comparar  físico-

quimicamente os tomates orgânicos das variedades Aguamiel e Alambra, considerando as

propriedades e composições adequadas para tomates desse tipo de cultivo.

METODOLOGIA

Solução Tratamento

Os tomates foram obtidos na Cooperativa dos Produtos Orgânicos e Agroecológicos

do Sudoeste do Paraná (COOPERVEREDA). As quatro amostras de cada variedade foram

lavadas com água potável e armazenadas refrigeradas (10°C). Para análises posteriores, todas

as amostras foram congeladas em freezer doméstico, protegidas da luz.

1E-mail para correspondência: bruunaviega@gmail.com
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Avaliações Físicas: Peso, Diâmetro e Coloração

Os pesos dos tomates foram determinados por meio de uma balança analítica e as

medidas de diâmetro (longitudinal e transversal) foram obtidas por um paquímetro digital.

A análise de cor foi realizada com a utilização de um colorímetro e do sistema CIELAB

(L*,a*,b*), conforme Comunicado Técnico nº 32 da EMBRAPA (MORETTI, 2006).

Avaliações Físico-Químicas

Para  realização  das  análises  físico-químicas,  todas  as  amostras  de  tomate  foram

trituradas  separadamente,  em liquidificador,  por  10 minutos.  Foram realizadas  análises  de

sólidos solúveis totais (SST) (°Brix) utilizando refratômetro, e de acidez total titulável (ATT) de

acordo com o Comunicado técnico nº 32 da Embrapa (MORETTI, 2006). A determinação de

pH, umidade, matéria seca e minerais totais foram realizados de acordo com Normas Analíticas

de Instituto Adolfo Lutz (2008). Para avaliação do teor de carotenoides totais empregou-se a

metodologia descrita no Comunicado técnico nº 32 da Embrapa (MORETTI, 2006). Os dados

obtidos foram submetidos a análise de variância ANOVA e teste de Tukey (α = 0,05).

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Os dados  das  análises  físico-químicas  das  duas  variedades  de  tomate  avaliadas

mostram que, de forma geral, elas apresentaram propriedades físico-químicas semelhantes.

A comparação estatística entre todos os parâmetros mostrou que apenas para peso, índice

de maturação e pH as duas variedades foram diferentes. O índice de maturação (SST/ATT)

leva  em conta parâmetros  dependentes  do tempo de cultivo,  clima em que o fruto foi

submetido, pH (que aumenta com o índice), entre outros. Mesmo assim, de acordo com

Kader et al. (1978), frutos de alta qualidade contêm relação SST/ATT maior que 10 e, no

presente estudo, ambas as variedades obtiveram valores maiores que 12. Já com relação à

coloração, ambas as espécies são classificadas como fruto amadurecido (cor vermelha).
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Para  os  valores  de  pH  obtidos,  apesar  de  diferentes  estatisticamente,  foram

considerados ácidos para ambas as variedades (Aguamiel = 3,77 ± 0,01; Alambra = 3,65 ±

0,01). De acordo com Nascimento et al. (2013), a característica ácida nos frutos promove a

conservação dos mesmos após a colheita, tornando uma propriedade importante para os

tomates avaliados.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os dados mostram que as duas variedades  de tomate avaliadas,  de forma geral,

apresentaram propriedades físico-químicas semelhantes e adequadas para consumo.
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INTRODUÇÃO 

O intuito desse trabalho é trazer reflexões acerca do uso do livro didático de língua 

portuguesa enquanto artefato/instrumento de trabalho do professor em escolas públicas. 

Assim, nos ateremos às falas de alguns desses profissionais e à identificação das 

representações que possuem acerca de sua utilização e importância.  

Além disso, pretendemos confrontar os discursos das professoras com as DCE – 

Diretrizes Curriculares da Educação Básica do Estado do Paraná (2008), que se constitui a 

base do trabalho pedagógico. Sendo assim, apresentaremos em um primeiro momento a 

metodologia, em seguida, resultados e discussão e por fim, nossas considerações finais.  

 

METODOLOGIA 

Os dados foram obtidos através de um questionário com vinte questões sobre 

variados temas, sendo respondidas de forma oral e gravadas com o auxílio de um gravador 

digital. Para a realização desse trabalho, nos ateremos apenas às questões referentes ao 

livro didático, que teve como sujeitos de pesquisa professoras do Ensino Fundamental e 

Médio de escolas públicas do Estado do Paraná em meados de 2012. Elas terão seus nomes 

preservados, aparecendo apenas, os nomes fictícios. A análise dos dados fundamenta-se a 

partir dos pressupostos teóricos do Interacionismo Sociodiscursivo de Bronckart 

(2008,2012), dentre outros, seguindo uma investigação do nível enunciativo que 

contempla, basicamente, a inserção de vozes, marcas de pessoa, etc.  

                                                 
1
 Estudante de Mestrado do Programa de Pós-Graduação em Letras pela Universidade Tecnológica Federal 
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2
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E-mail: smoliveira@utfpr.edu.br 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Lembramos que essa é uma análise parcial e por isso não aponta para uma 

conclusão, mas para uma reflexão sobre o agir do professor em relação ao livro didático. 

Ao contemplarmos a figura do professor, estamos nos referindo a um sujeito situado em 

contexto e situação específicos. O quadro abaixo informa dados sobre a formação e o 

tempo de serviço das três professoras entrevistadas: 

 
Quadro 1 – Participantes de pesquisa 

Professora Rita Formada em Letras 

Português – Tem PDE 

Leciona há 16 anos 

Professora Rosa  Formação Letras 

Português/inglês 

Leciona há 21 anos – 

semente língua portuguesa  

Professora Maria Letras/Português Leciona há 26 anos 

 

Iniciamos nossa análise expondo nossa primeira questão: 

 

1. Costuma utilizar o livro didático em suas aulas? 

 

Professora Rita: “Sim. Para mim, o livro didático que a gente tem atualmente é uma 

ótima base de apoio”. 

Professora Rosa: “Sim, pois o livro didático faz parte do planejamento da escola.” 

Professora Maria: “Também, o livro didático, eu diria dessa forma. O livro didático 

serve como um material de apoio, não é uma Bíblia, então também ele, entre outros 

tantos”. 

 

Ao nos determos nessa questão, buscamos confrontar esses conceitos aos discursos 

presentes nas DCE, uma vez que as professoras trazem falas que estão de acordo com o 

que o documento requer delas, ou seja, que o professor não se atenha apenas ao livro 

didático, mas busque fontes alternativas. 

Já a professora Rosa afirma usar o livro porque é uma recomendação da escola. 

Nesse sentido, ela precisa obedecer a uma norma pré-estabelecida como parte do seu 

planejamento, isto é, de algo já previsto e determinado. Essa fala revela não apenas uma 

voz individual, mas do coletivo de trabalho. No entanto, há um apagamento da voz da 

professora e um destaque dado a voz da instituição de ensino, sendo esta, uma instância 

enunciativa superior.  
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 A professora Maria diz que o livro didático não deve ser descartado, mas não deve 

ser a única opção. Essa constatação surge, especificamente, da utilização pela professora, 

da conjunção coordenativa aditiva ‘também’, isto é, que o livro didático também deve ser 

utilizado, mas não só ele. Significa que ele deve ser avaliado, questionado e suplementado 

quando necessário.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Vimos, portanto, que os conflitos gerados no trabalho docente dizem respeito, 

basicamente, às questões políticas e o real da atividade, isto é, entre o que os documentos 

prescrevem e o que é possível realizar. Assim, os discursos das professoras surgem 

afetados entre duas realidades distintas – a idealização do ensino e a realidade da sala de 

aula. 

 Nesse sentido, as prescrições teriam a função de apontar caminhos, e não 

propriamente, ditar ordens. Entendida essa função, o professor poderá, a partir das 

dificuldades que se apresentam em sala, reelaborar o seu trabalho entre o que é prescrito e 

as condições que o meio oferece.  

Concebemos o livro didático como um documento prescrito, uma vez que direciona 

o agir do professor e veicula determinações oficiais sobre como o ensino deverá acontecer. 

No entanto, caberia ao professor decidir, dentro das avaliações possíveis, o melhor 

caminho a seguir. 
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INTRODUÇÃO  

  O araçá amarelo (Psidium guineense Swartz), araçá vermelho (Psidium cattleyanum Sabine) 
e o sete capotes (Campomanesia guazumifolia (Camb.) Berg) são frutas nativas do Brasil, 
pertencentes à família Myrtaceae. Estão presentes em grande parte do Brasil, desde Amazonas até a 
região Sul. Ambos os araçás são conhecidos por possuírem um bom potencial nutricional, como alto 
teor de vitamina C e notável presença de compostos fenólicos. Além disso, as madeiras, folhas e 
raízes, dessas árvores frutíferas, possuem grande utilização doméstica e na medicina popular. 
(VIEIRA, et al., 2006; MÜLLER, et al., 2012; CARVALHO, 2008). 

A fabricação de farinhas, a partir do processo de secagem, é uma alternativa para que essas 
frutas possam ser consumidas em épocas além do seu cultivo, pois elas são conhecidas por terem 
como característica um curto período de vida pós-colheita. Esse processo de secagem traz a fruta um 
maior tempo de vida útil, uma concentração dos nutrientes, proteção contra microrganismos, dentre 
outras vantagens. Posteriormente, essa farinha poderá ser empregada em diversos tipos de alimentos, 
como cookies e barra de cereais, tornando esses alimentos ainda mais nutritivos (MORAES; 
RODRIGUES, 2006; CELESTINO, 2004) 

Considerando o apresentado, o presente estudo teve como objetivo analisar características 
físico-químicas, atividade antioxidante e compostos fenólicos presentes nas farinhas de araçá 
amarelo, araçá vermelho e sete capotes. 
 
METODOLOGIA 

Os frutos de araçá amarelo, araçá vermelho e sete capotes utilizados foram cedidos pela 
Universidade Tecnológica Federal do Paraná, campus de Dois Vizinhos. Para a preparação das 
farinhas, as frutas previamente passaram pelo processo de secagem a 75°C, durante aproximadamente 
nove horas. Em seguida, as frutas desidratadas foram trituradas até a obtenção da farinha, para obter 
uma certa da homogeneidade, foram passadas em peneira de 2 mm, com mesh 9.  

As farinhas foram avaliadas quanto aos parâmetros físico-químicos:  acidez total, umidade e 
cinzas (IAL, 2008); açúcares totais, açúcares redutores e não-redutores (MALDONE, et al., 2013). 
Também foram realizadas as análises dos compostos fenólicos totais (SINGLETON, et al., 2013), 
atividade antioxidante a partir de DPPH (2,2-difenil-1-picril-hidrazila) (expressa em EC50) e FRAP 
(determinação da redução do íon ferro) (RUFINO, et al., 2007; RUFINO, et al., 2006) e análise de 
cor, utilizando colorímetro (Minolta CR-400).  

Os dados obtidos a partir das análises citadas, foram submetidos à análise de variância 
(ANOVA), com teste de Tukey, pelo software Statistica 7.0. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados obtidos na composição físico-química para as farinhas a partir das frutas araçá 
amarelo, araçá vermelho e sete capotes, estão contidos na Tabela 1.   
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Os valores da acidez total na análise das farinhas, revelaram diferença estatística (p<0,05) 
para o araçá amarelo. As análises de açúcares totais, redutores e não-redutores obtiveram resultados 
que diferiram estatisticamente (p<0,05) nas amostras de sete capotes, que contém menores índices.  

Os valores de umidade apresentaram diferença (p<0,05) entre as amostras de farinha de araçá 
vermelho e sete capotes, sendo a maior porcentagem a farinha de araçá vermelho.  
Enquanto os valores de cinzas diferiram estatisticamente (p<0,05) para amostra de farinha de araçá 
amarelo.  
Tabela 1. Composição físico-química das farinhas obtidas a partir das frutas araçá amarelo, araçá 
vermelho e sete capotes. 

Parâmetros avaliados 
Farinhas 

Araçá amarelo Araçá vermelho Sete Capotes 
Acidez total1 3,15±0,42b 5,83±1,07a 5,17±0,67a 
Açúcares totais2 32,04±0,77a 30,76±1,81a 18,31±1,20b 

Açúcares redutores3 22,99±0,49a 21,39±1,80a 12,01±1,18b 

Açúcares não-redutores4 9,05±0,29a 9,37±0,09a 6,30±0,22b 

Umidade 12,45±1,41ab 13,98±1,57a 8,66±1,33b 

Cinzas 4,71±0,23a 2,98±0,07b 3,36±0,71b 

Nota: (1) g de ácido cítrico 100-1 g-1; (2) g de açúcares totais 100-1g-1; (3) g de açúcares redutores 100-1g-1; (4) g de açúcares não-
redutores 100-1g-1. Médias ± desvios padrão das amostras de fruto inteiro em triplicata.  Letras diferentes na mesma linha indicam 
diferença conforme Teste de Tukey (p≤0,05). 

Os resultados da análise de cor nas farinhas são apresentados nas Tabela 2. 
Tabela 2. Composição da análise de cor realizada nas farinhas obtidas a partir das frutas araçá 
amarelo, araçá vermelho e sete capotes. 

Parâmetros de cor 
Farinhas 

Araçá amarelo Araçá vermelho Sete Capotes 
L* 57,71±0,12a 52,81±0,50b 43,82±0,25c 

a* 9,07±0,33c 16,12±0,52a 10,99±0,12b 

b* 31,13±1,26a 22,08±1,72b 18,82±0,40c 

Médias ± desvios padrão das amostras de fruto inteiro em triplicata.  Letras diferentes na mesma linha indicam diferença conforme 
Teste de Tukey (p≤0,05). 

Para as farinhas produzidas a partir das frutas desidratadas, observa-se diferença estatística 
(p<0,05) para os três parâmetros de coloração (L*, a* e b*) nas três farinhas. Pelo valor de L*, nota-
se a predominância de coloração mais escura para a farinha obtida a partir da fruta sete capotes. Pelos 
valores da coordenada a*, percebe-se que a farinha do araçá vermelho apresentou uma tendência de 
coloração característica da fruta, por outro lado, os valores da coordenada b* revelam a tendência de 
coloração amarela, para a farinha produzida a partir do araçá amarelo. 

Os resultados das análises de compostos fenólicos e atividade antioxidante para as farinhas 
estão presentes na Tabela 3. 
Tabela 3. Teor de compostos fenólicos e atividade antioxidantes determinados nas farinhas obtidas 
pelas frutas araçá amarelo, araçá vermelho e sete capotes. 

Parâmetros avaliados 
Farinhas 

Araçá amarelo Araçá vermelho Sete Capotes 
Compostos Fenólicos1 347,50±11,36c 576,6131±61,99b 722,2072±1,58a 

FRAP2 320,66±48,13c 718,3812±67,49b 1402,7627±94,11a 

DPPH3 754,85±117,22a 476,37±53,99b 178,69±44,85c 

Nota: (1) mgAGE (Equivalente de ácido gálico) 100-1g-1; (2) µM sulfato ferroso g-1; (3) g g-1de DPPH. Médias ± desvios padrão das 
amostras de fruto inteiro em triplicata.  Letras diferentes na mesma linha indicam diferença conforme Teste de Tukey (p≤0,05). 
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Nas farinhas, a atividade antioxidante, correlacionando-se com os índices de compostos 
fenólicos, mostraram diferença estatística entre as três avaliadas (p<0,05). A farinha de sete capotes, 
teve índices maiores de fenólicos e atividade antioxidante. A maior manutenção dos valores na farinha 
de sete capotes pode estar relacionada a diferença composicional de compostos fenólicos entre as 
frutas, pois alguns compostos são mais termolábeis ou sujeitos a oxidação. (MALACRIDA; MOTTA, 
2006).  

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Foi possível concluir com os dados apresentados nesse estudo que quando as frutas são 
submetidas a desidratação para a produção de suas farinhas, ocorre a concentração dos parâmetros 
avaliados, que aumentam relativamente os seus teores. 

A avaliação de cor revelou três cores distintas: a farinha de sete capotes apresentou coloração 
com tendência mais escura que a fruta, a farinha de araçá amarelo por característica da fruta, 
apresentou coloração amarelada, assim como, a farinha do araçá vermelho apresentou característica 
coloração avermelhada. 
 A atividade antioxidante na farinha, apresentou maior potencial para a fruta sete capotes, 
verificado por meio dos valores obtidos na avaliação por FRAP e DPPH (EC50), estando diretamente 
relacionado com a presença da maior quantidade de compostos fenólicos. 
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UTILIZAÇÃO DE UMA EQUAÇÃO DIFERENCIAL PARA ESTIMAR O 

TEOR DE SÓLIDOS VOLÁTEIS DE UMA COMPOSTEIRA CASEIRA 
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Conceição. 

 

INTRODUÇÃO 

O panorama nacional apresentou profundas mudanças estruturais durante o século XX, com 

a alta taxa de crescimento populacional na área urbana, industrialização, mudanças de hábitos e, 

consequentemente, utilização de recursos naturais. Segundo Frésca (2007), todos esses fatores 

contribuíram para a modernização da sociedade brasileira, aumentando assim a geração de resíduos 

de origem industrial e de consumo. 

Sendo assim, uma forma de tratamento definida como ambientalmente correta parra os 

resíduos sólidos orgânicos, segundo a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), é a 

compostagem, que ainda atua como vínculo social na geração de renda e serviço (BRASIL, 2010), e 

dentre os principais fatores que implicam nesse processo, temos os sólidos voláteis, que são um 

coeficiente que declina de acordo com a degradação da matéria orgânica. 

Tendo em vista que as principais leis relacionadas ao meio científico são representadas por 

Equações Diferenciais Ordinárias (EDO), que possibilitam resolver muitos problemas em 

diferenciadas áreas, o presente trabalho tem como objetivo comparar dois tratamentos de 

compostagem, que se diferenciam nas quantidades de revolvimentos semanais, utilizando uma EDO 

para simular os dados dos sólidos voláteis não catalogados. 

 

METODOLOGIA 

O estudo foi realizado na área experimental da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, 

câmpus Francisco Beltrão (UTFPR-FB), localizado na Linha Santa Bárbara, a 7 km de distância do 

centro do município de Francisco Beltrão. 

Conduziu-se o tratamento, utilizando resíduos provenientes do restaurante universitário do 

câmpus, revirando uma vez por semana, e ainda das pilhas, coletou-se amostras, duas vezes por 

mês, quarteadas e encaminhadas para laboratório, onde foram realizadas análises de pH, teor de 

água, teor de sólidos voláteis e, além destes, semanalmente, foi aferida a temperatura. 
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Para determinação do teor de sólidos voláteis, foi utilizada a metodologia da Embrapa 

(2009), que consta na pesagem de dois gramas da amostra, depois de seca em estufa, a 65ºC, no 

período de 24 horas, triturada com auxílio de pistilo e almofariz, peneirado e inseridas em um 

cadinho, posteriormente, levada à mufla, a uma temperatura de 550ºC, por 2 horas. Ao fim do 

processo, pesou-se com auxílio de uma balança de precisão. 

Para a modelagem matemática, dentre os vários tipos de EDO, foi proposta uma de primeira 

ordem do tipo Separável, que descreve a taxa de variação do teor de sólidos voláteis (S) em relação 

ao tempo (t) (Equação 1) e, após a resolução, obteve-se uma função especifica (Equação 2). 

 

 

 

(1) 

 

 

 

(2) 

   

Em que S é o teor de sólidos voláteis (%), t é o tempo (semanas) e k é uma constante de 

proporcionalidade. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A partir das análises efetuadas em laboratório, analisou se a evolução do teor de sólidos 

voláteis, sendo que até a finalização do processo, a percentagem ficou entre 30 e 40%, 

consequentemente estabilizando-se e alcançando resultado semelhante ao descrito na literatura 

específica. 

Com o auxílio da EDO, foram obtidos os teores de sólidos voláteis, nas semanas em que não 

foram efetuadas análises, essa ferramenta se mostrou de suma importância para a determinação da 

curva simulada, entretanto, perdendo um pouco de sua precisão e se distanciando dos dados 

experimentais (Figura 1). 

Mesmo não possuindo tanta exatidão, a aplicação da equação diferencial superou as 

expectativas na simulação dos dados não tabulados, atingindo na quarta semana 30 a 40% de 

sólidos voláteis. 
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Figura 1 – Comparação entre os dados experimentais e simulados. 

 

Fonte: Autoria própria (2017). 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Como a Equação Diferencial Ordinária empregada na descrição do fenômeno estudado 

desconsidera fatores externos para sua determinação, parte de sua precisão é perdida. Comparando-

se o teor de sólidos voláteis simulado com o experimental, pode-se notar que a EDO proposta não 

consegue prever a estabilização que ocorre no fim do processo de compostagem.  
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INTRODUÇÃO 

 O gengibre é historicamente utilizado como forma de tratamento para perda de voz (disfonia) 

e dores na garganta, juntamente ao gengibre comumente as pessoas utilizam balas, drops, e chiclets 

como forma de ativação vocal e inibição de dores na garganta. Esses métodos apresentam em geral 

uma boa eficiência, uma vez que são métodos a curto prazo e de rápido alivio. O filme de dissolução 

rápida (FDR) oral, fast dissolving, é uma solução para a imediata dosagem de componentes sem a 

necessidade da água (BODINI, 2015; BORGES, 2013). São caracterizados por serem finas películas 

constituídas de macromoléculas, de fácil ou média dissolução. São bastante úteis na administração de 

compostos antissépticos, analgésicos ou refrescantes, com ação preferencial na boca ou garganta 

(DIXIT e PUTHLI, 2009). 

 Para uma produção comercial é necessário que o FDR apresente certos parâmetros de 

qualidade para que haja uma aceitabilidade global. Parâmetros como, cor, odor, sabor, tempo de 

dissolução, ruptura e flexibilidade são de grande importância para a caracterização deste tipo de 

produto. 

 Um filme oral com boa qualidade é um produto que pode apresentar acentuada aceitabilidade 

no mercado, principalmente entre aqueles que sofrem com disfonia e outros tipos de problemas orais 

e vocais. 

METODOLOGIA 

O extrato hidro alcoólico 80% (p/p, álcool etílico/água) contendo 10% (p/p) de gengibre foi 

obtido por turbo extração. Fragmentos de gengibre secos foram submetidos à três turbo extrações de 5 

m, com dois intervalos de repouso de 5 m utilizando-se um turbo extrator industrial. O extrato foi filtrado, 

concentrado a vácuo e liofilizado. 
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Os filmes foram produzidos pelo processo de casting, que consiste na dissolução do agente 

filmogênico em água (80 °C) e posterior secagem em placa de Petri de acrílico à 35 ºC por 24 horas. 

Diversas formulações de biofilmes foram elaboradas a partir de um biofilme base constituído de gelatina, 

usada como agente filmogênico, e água como solvente (biofilme G). Foram produzidos biofilmes com 

adição de extrato hidro alcoólico liofilizado de gengibre (A1), adoçante comercial líquido (Lowçucar 

Plus com Stevia) (A2), lecitina de soja (A3) e mentol (A4). As formulações estão apresentadas na Tabela 

1 e as fotos dos filmes representadas na Figura 1. 

Tabela 1 - Componentes dos filmes 

 G A1 A2 A3 A4 

Água 29,5 g 29,5 g 29,5 g 29,5 g 29,5 g 

Gelatina 0,5 g 0,5 g 0,5 g 0,5 g 0,5 g 

Extrato de Gengibre  0,03 g 0,03 g 0,03 g 0,03 g 

Adoçante (comercial)   2 gotas 2 gotas 2 gotas 

Lecitina    0,03 g 0,03 g 

Mentol     0,02 g 

As propriedades mecânicas dos filmes foram determinadas pelo teste de tração utilizando-se 

texturômetro (TA.XT.Plus- Stable Microsystems). Os FDR foram cortados em tiras de 1,5 x 5,0 cm. 

Foi determinado a espessura em 5 pontos distintos com auxílio de um micrômetro. Os filmes foram 

fixados em probe específico para análise de tração e a distância inicial e velocidade do teste foram 

mantidos constantes em 30 mm e 50 mm/min, respectivamente. Os filmes foram tracionados até a 

ruptura gerando uma curva de tensão (MPa) por elongação (%). O ensaio foi realizado com 5 

replicatas. 

 Para o teste de dissolução utilizou-se fragmentos de filme de 2 x 2 cm em agua pH=6,8 à 

temperatura de 35 ºC. O corpo de prova foi adicionado em 50 mL de agua e, posteriormente, colocado 

em um Shaker. O sistema foi agitado até a dissolução completa do filme, anotando-se o tempo em 

um cronômetro digital. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os tempos de dissolução para os FDR testados estão apresentados na Tabela 2. 

Tabela 2 - Tempo de completa dissolução dos FDR em água. 

 G A1 A2 A3 A4 

Tempo de dissolução (s)  17,48 17,32 20,02 21,17 21,44 
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Notou-se que a adição do EB de gengibre não alterou o tempo de dissolução dos FDR, ao 

contrário do observado na adição dos demais componentes. 

As medidas de espessuras e os valores da força de ruptura obtidos em ensaio de tração estão 

apresentados na Tabela 3. 

Tabela 3 - Tabela de força de ruptura e espessura média dos corpos de prova do filme oral de desintegração rapida. 

 G A1 A2 A3 A4 

Força para ruptura (N) 54,3 60,9 66,5 80,5 44,8 

Espessura (mm) 0,09 0,095 0,1 0,11 0,095 

A maior resistência à ruptura foi observada para a amostra A3, com a presença de lecitina. A 

adição de mentol levou ao menor valor medido (A4). Estas diferenças podem ser explicadas por maior 

ou menor interação dos componentes da mistura com o agente filmogênico. 

 

Figura 1 - Foto dos filmes de dissolução rapida 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Os FDR obtidos apresentaram maneabilidade, flexibilidade e coloração homogênea. Não 

apresentaram grande variação de tempo de dissolução, entretanto, a adição de componentes como 

mentol, EB de gengibre, lecitina e adoçante levaram a variação nos valores de tensão de ruptura.  
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INTRODUÇÃO  
 No Brasil, existem muitas espécies de frutas nativas que apresentam grande potencial 
nutricional por conterem significativo teor de compostos fenólicos e vitaminas, dentre as quais, a 
vitamina C. Destas frutas algumas que pertencem à família Myrtaceae, como o araçá amarelo 
(Psidium guineense Swartz), araçá vermelho (Psidium cattleyanum Sabine) e o sete capotes 
(Campomanesia guazumifolia (Camb.) Berg) são reconhecidas porque além de frutas, suas raízes, 
madeiras e folhas podem ser utilizadas na medicina popular (VIEIRA, et al., 2006; MÜLLER, et al., 
2012; CARVALHO, 2008). 

O interesse no estudo das frutas nativas do Brasil é devido ao significativo potencial nutricional 
que elas apresentam, destacando-se as substâncias bioativas, como os compostos fenólicos e atividade 
antioxidante, consequentemente, também possuem uma atrativa atividade antimicrobiana, anti-
inflamatória e anticancerígena (DEGÁSPARI; WASZCZYNSKYJ, 2004).  

Considerando o apresentado, o presente estudo teve como objetivo analisar características 
físico-químicas, atividade antioxidante e compostos fenólicos presentes nas frutas de araçá amarelo, 
araçá vermelho e sete capotes. 
 
METODOLOGIA 

Os frutos de araçá amarelo, araçá vermelho e sete capotes utilizados para as avaliações foram 
cedidos pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná, campus de Dois Vizinhos, as quais são 
cultivadas em pomares didáticos.  

A fruta in natura foi avaliada quanto aos parâmetros físico-químicos:  pH, sólidos solúveis 
(°Brix), acidez total, umidade e cinzas (IAL, 2008); açúcares totais, açúcares redutores e não-
redutores, (MALDONE, et al., 2013). Também foram realizadas as análises dos compostos fenólicos 
totais (SINGLETON, et al., 2013), atividade antioxidante a partir de DPPH (2,2-difenil-1-picril-
hidrazila) (expressa em EC50) e FRAP (determinação da redução do íon ferro) (RUFINO, et al., 
2007; RUFINO, et al., 2006) e análise de cor, utilizando colorímetro (Minolta CR-400).  

Todas as análises foram realizadas no Complexo de Laboratórios da UTFPR – Campus 
Francisco Beltrão. Os dados obtidos a partir das análises citadas, foram submetidos à análise de 
variância (ANOVA), com teste de Tukey, pelo software Statistica 7.0. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
         Os resultados obtidos na composição físico-química para as frutas in natura estão contidos na 
Tabela 1.  

As frutas avaliadas apresentaram diferença significativa (p<0,05) entre o araçá amarelo e o 
araçá vermelho, com maior grau de acidez para o araçá vermelho, e por consequência, menor valor 
de pH que o araçá amarelo. Este parâmetro, por sua vez, não demonstrou diferença estatística (p>0,05) 
entre o araçá vermelho e o sete capotes. 

Os resultados de açúcares totais, açúcares redutores e não-redutores não diferiram 
estatisticamente (p>0,05) entre as frutas avaliadas no presente estudo. Quanto aos níveis de sólidos 
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solúveis, as amostras de fruta analisada diferiram estatisticamente (p<0,05) com valores que variaram 
de 8,97°Brix (araçá amarelo) a 12,77°Brix (araçá vermelho). 
Tabela 1. Composição físico-química das frutas araçá amarelo, araçá vermelho e sete capotes. 

Parâmetros avaliados 
Frutas 

Araçá amarelo Araçá vermelho Sete Capotes 
Acidez total1 0,85±0,11b 1,32±0,13a 1,18±0,18ab 

pH 4,24±0,02a 3,87±0,15b 3,78±0,06b 

Açúcares totais2 5,54±0,73a 5,93±0,51a 5,20±0,55a 

Açúcares redutores3 3,45±0,89a 3,69±0,69a 4,16±0,37a 

Açúcares não-redutores4 2,08±0,58a 2,24±0,51a 1,04±0,19a 

Sólidos Solúveis (°Brix) 8,97±0,06c 12,77±0,23a 9,70±0,17b 

Umidade (%) 81,40±0,50a 78,22±0,67b 79,14±0,87b 

Cinzas (%) 0,88±0,05a 0,65±0,03b 0,70±0,14b 

Nota: (1) g de ácido cítrico 100-1 g-1; (2) g de açúcares totais 100-1g-1; (3) g de açúcares redutores 100-1g-1; (4) g de açúcares não-
redutores 100-1g-1. Médias ± desvios padrão das amostras de fruto inteiro em triplicata.  Letras diferentes na mesma linha indicam 
diferença conforme Teste de Tukey (p≤0,05). 

 Os valores de umidade e cinza mostraram-se diferentes estatisticamente (p<0,05) para as 
amostras de araçá amarelo. A umidade das frutas pode variar de 65 a 95% (CECHI, 2003), estando 
os valores encontrados nesse estudo dentro do indicado pelo autor.  

Os resultados da análise de cor nas frutas e nas farinhas são apresentados nas Tabela 2. 
Tabela 2. Composição da análise de cor realizada nas frutas araçá amarelo, araçá vermelho e sete 
capotes. 

Parâmetros de cor 
Frutas 

Araçá amarelo Araçá vermelho Sete Capotes 

L* 53,73±0,28b 30,12±0,63c 55,90±0,18a 

a* 4,42±0,30b 32,47±4,97a -1,84±0,44b 

b* 36,98±1,64a 10,68±1,49b 37,97±2,70a 

Médias ± desvios padrão das amostras de fruto inteiro em triplicata.  Letras diferentes na mesma linha indicam diferença conforme 
Teste de Tukey (p≤0,05). 

 Para as frutas in natura, avaliadas no presente estudo, o menor valor de L* foi observado para 
o araçá vermelho, que também apresentou o maior valor para a* e b*, indicando sua coloração 
vermelha, sendo mais escura que o araçá amarelo e o sete capotes. Estatisticamente observa-se que 
as coordenadas a* e b* não diferiram (p>0,05) para o araçá amarelo e sete capotes, revelando a 
semelhança da coloração tendendo ao amarelo. 

Os resultados das análises de compostos fenólicos e atividade antioxidante para as frutas 
estudadas no presente trabalho, estão presentes na Tabela 3. 
Tabela 3. Teor de compostos fenólicos e atividade antioxidante determinados nas frutas araçá 
amarelo, araçá vermelho e sete capotes. 

Parâmetros avaliados 
Frutas 

Araçá amarelo Araçá vermelho Sete Capotes 

Compostos Fenólicos1 102,91±3,93c 127,99±4,85b 170,4804±3,67a 

FRAP2 106,10±8,88b 228,87±22,63a 225,3269±26,04a 

DPPH3 3021,66±253,51a 1340,83±21,63b 1329,17±99,62b 

Nota: (1) mgAGE (Equivalente de ácido gálico) 100-1g-1; (2) µM sulfato ferroso g-1; (3) g g-1de DPPH. Médias ± desvios padrão das 
amostras de fruto inteiro em triplicata.  Letras diferentes na mesma linha indicam diferença conforme Teste de Tukey (p≤0,05). 

No presente estudo, tanto os compostos fenólicos, como atividade antioxidante, foram 
significativos para as três frutas, com destaque para a fruta sete capotes, que apresentou maior teor 
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em ambas análises. Essa elevada atividade antioxidante, se dá ao fato das frutas serem os principais 
alimentos fontes de compostos fenólicos. (DEGÁSPARI; WASZCZYNSKYJ, 2004). 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Foi possível concluir com os dados apresentados nesse estudo que as frutas avaliadas 
apresentam baixo índice de acidez total e considerável concentração de açúcares.  

A atividade antioxidante na fruta apresentou maior potencial para a fruta sete capotes, 
verificado por meio dos valores obtidos na avaliação por FRAP e DPPH (EC50), estando diretamente 
relacionado com a presença da maior quantidade de compostos fenólicos. 
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INTRODUÇÃO 

 O gênero Salmonella foi reconhecido, em todo o mundo, como um importante 

patógeno transmitido por alimentos, podendo ser encontrado em carnes cruas, produtos 

derivados de aves, leite e produtos lácteos. Os surtos causados por Salmonella também 

foram associados a manuseio e preparo incorreto de alimentos (GORMANE e ADLEY, 

2004; ROWLANDS et al., 2006). 

O calor seco é um método de descontaminação física aplicado no abate de suínos 

durante a etapa de chamuscamento ou flambagem na zona suja do abate. No entanto, a 

eficiência de tal tratamento requer informações sobre o comportamento do microrganismo. 

O uso efetivo de tal tratamento ocorre quando há a eliminação ou diminuição do patógeno 

com a menor interferência na composição e elementos nutricionais do alimento 

(EDELSON-MAMMEL e BUCHANAN, 2003).  

Salmonella spp. pode se multiplicar em temperatura entre 7 a 45 ºC, sendo 

geralmente inativadas a 60 ºC por 15 a 20 minutos (JAY, 2005).  No entanto, dependendo 

do sorotipo de Salmonella, tem sido relatados diferentes respostas quanto a resistência 

térmica (HUMPHREY, 1981, ROWLANDS et al., 2006). Assim, o objetivo deste trabalho 

foi padronizar uma metodologia para avaliar a resistência térmica de Salmonella spp. in 

vitro. 

 

METODOLOGIA 

Para o teste in vitro foram utilizadas como cepas padrões: Salmonella enterica sorovar 

Typhimurium (ATCC 14028), S. Enteritidis (ATCC 13076) e S. Heidelberg (ATCC 8326), 
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previamente ativadas em caldo infuso cérebro coração (BHI) estéril, à 37 °C por 24 a 48 

horas. 

Para a padronização das cepas, foi retirada uma alíquota do meio de cultivo ativado e 

medida a absorbância em espectrofotômetro a 625 nm, utilizando o caldo BHI como branco, e 

realizou-se diluições até que a leitura do inóculo apresentasse absorbância entre 0,08 e 0,010 

(NCCLS, 2003) . 

Uma alíquota de 200 μL de cada cepa previamente padronizada (1,5 x 10
8
 UFC/mL

-1
) 

foi inoculada em 1,9 mL de caldo BHI e levado a banho-maria nas temperaturas de 60, 70 e 80 

°C. Após cinco minutos, foram coletadas alíquotas de 100 μL dos tubos correspondentes 

previamente homogeneizados e realizado diluição seriada em tubos de solução salina 0,85% 

(diluições 10
7
 a 10

5
). Alíquotas de 100 μL de cada diluição foram inoculadas na superfície de 

placas de Petri contendo Ágar Triptona de Soja (TSA) e incubadas à 37 °C por 24 h. Após este 

período, foi realizada a contagem das colônias expressas em Log de UFC.mL
-1

. 

  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A Tabela 1 apresenta os resultados dos testes de resistência térmica com as cepas 

padrões de Salmonella spp. realizados in vitro. 

Tabela 1 – Respostas dos sorovares de Salmonella spp. ao tratamento térmico em meio líquido. 

Temperatura 

(
o
C) 

Cepas de Salmonella 

S. Typhimurium S. Enteritidis S. Heidelberg 

60 R R R 

70 R R R 

80 S R R 

R: Resistente; S: Sensível 

 

Entre as cepas testadas, somente S. Typhimurium (ATCC 14028) foi sensível à 

temperatura de 80 ºC em 5 minutos de exposição, e as cepas S. Enteritidis e S. Heidelberg 

se apresentaram resistentes às todas as temperaturas testadas (60, 70 e 80ºC) em 5 minutos 

de exposição.  

Rowlands et al. (2006) relataram inativação total de S. Enteritidis, S. Panama e S. 

Infantis a 80 ºC, sendo essas cepas apresentaram reduções apresentando 1,36 a 1,94 log10 a 

60 ºC e 0,07 a 0,2 log10, partindo de concentrações do inóculo de 6,43 a 6,79 log10. Neste 

sentido, a concentração inicial do inóculo destes autores foram cem vezes mais diluídas 

que no presente trabalho (1,5 x 10
8
 UFC/mL) ou seja 8 log10. Desta forma, a resistência 
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apresentada pelas cepas ATCC pode ser atribuída a alta concentração inicial do inóculo.  

Embora tenha sido realizado diluições seriadas para contagem de colônias, a alta 

concentração do inóculo dificultou a contagem, e portanto, estes dados não puderam ser 

apresentados neste trabalho. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O trabalho relata os primeiros testes visando a padronização de uma metodologia 

para avaliar resistência térmica de Salmonella spp. em um meio líquido. Nos próximos 

experimentos, pretende-se iniciar o teste com um inóculo mais diluído, próximo a 10
6
 

UFC.mL
-1

. Além disso, o experimento deverá ser simplificado, reduzindo as etapas da 

análise através da leitura direta dos tubos em espectrofotômetro de forma asséptica. Esta 

padronização e simplificação da análise faz-se necessário, pois o intuito é ampliar as 

análises para um número elevado de cepas de Salmonella spp. isoladas de um abatedouro 

suíno, afim de se verificar a presença de espécies resistentes e propor medidas para mitigar 

este efeito. 
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VÍDEO-AULA PARA SURDOS: O PROCESSO DE CRIAR E TESTAR 

 

1
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F. UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 

 
INTRODUÇÃO 

A discussão sobre a prática docente através do uso de Tecnologias da Informação e 

Comunicação - TICs é contemporânea e deve permear o ambiente de trabalho e de 

formação do professor. As TICs podem favorecer determinados comportamentos, 

influenciar nos processos de aprendizagem, e modificar a relação professor-aluno. Além 

disso, a utilização devidamente planejada e adequada das TICs pode viabilizar e favorecer 

o desenvolvimento e aprendizado do aluno com deficiência e ainda pode contribuir no seu 

processo de inclusão no contexto da escola regular. (BORTOLOZZO; CANTINI; 

ALCANTARA, 2010). 

Conforme a lei brasileira nº 13.146, de 6 de Julho de 2015, art. 4º “[...] a pessoa  

com deficiência tem direito à igualdade de oportunidades com as demais pessoas e não 

sofrerá nenhuma espécie de discriminação [...]”. Portanto, evidencia-se a responsabilidade 

do estado e das escolas no processo de inclusão. 

Na inclusão de alunos surdos, a língua de sinais abriu as portas para profundas 

mudanças na educação dos surdos, pois o acesso a uma língua plena que pode ser aliada ao 

uso das novas tecnologias pode ajudar a melhorar a qualidade da educação, cujo principal 

objetivo é a inclusão do sujeito surdo na escola e na sociedade. Segundo Stumpf (2010) a 

maioria dos surdos tem um nível mais alto de instrução em sua língua de sinais do que nas 

línguas escritas, isso devido às dificuldades que estão ligadas a aprendizagem de uma 

língua falada usando apenas o canal visual. 

Ao utilizar vídeos didáticos, como instrumento de ensino na aprendizagem de 

alunos surdos é possível observar, uma evolução conceitual significativa por parte de todos 

os alunos da turma, isso mostra que o uso de recursos didáticos que se contraponham à 

oralidade e à escrita do professor pode ser de extrema importância no aprendizado de todos 

os alunos, não somente do aluno surdo. 

 
METODOLOGIA 
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O primeiro passo, para o desenvolvimento da vídeo-aula com tradução simultânea em 

libras foi à seleção do tema da aula: célula, seus componentes básicos e diferenças entre a 

célula animal e célula vegetal, conteúdo que segundo o documento de Diretrizes Curriculares 

da Educação Básica está inserido no ensino de ciências do ensino fundamental (8º ano) 

conteúdo que se refere ao nível de ensino fundamental (8∘ ano), mas que pode auxiliar  

pessoas de qualquer idade que tenham interesse no assunto. 

Após a definição do tema foi determinado o processo de desenvolvimento na vídeo- 

aula, incluindo a determinação do roteiro e das filmagens a serem desenvolvidas, optou-se 

desenvolver um vídeo em que aparecessem apenas as mãos da pessoa desenhando as duas 

células na intenção de facilitar a compreensão do aluno surdo, que vai associando os desenhos 

que visualiza sem perder o foco na sinalização da intérprete de Libras. 

Para a gravação e edição, utilizamos do espaço e equipamentos do Laboratório 

Laboratório Interdisciplinar de Formação de Educadores (LIFE), da Universidade Federal da 

Fronteira Sul - Campus Realeza. Lembramos ainda, que a edição do vídeo foi através do 

auxílio do software Movie Maker
®

 e do programa Final Cut Pro x 10
®

, os quais tornam 

possível a criação e edição com sobreposição de vídeos. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Esse resumo apresenta os resultados parciais referentes ao primeiro estágio do 

projeto. A etapa de teste dessa vídeo-aula está programada para o segundo semestre de 

2017. Assim, a discussão apresentada a seguir é referente às leituras realizadas sobre o 

assunto, bem como o início do projeto (primeira versão do vídeo), e a experiência das 

pessoas envolvidas no desenvolvimento do mesmo. 

A etapa de planejamento do vídeo proporcionou além de um grande aprendizado, 

um novo olhar sobre a inclusão e como nós, professores em formação, estamos preparados 

para lidar com tais situações. É gratificante perceber que ao construir o projeto era pensado 

e se colocado no lugar do outro, como iria ser a aprendizagem do aluno surdo, em especial. 

De acordo com Lacerda (2006) evidências indicam desempenho acadêmico inferior em 

sujeitos surdos quando comparado aos alunos ouvintes, sinalizando a inadequação do 

sistema de ensino e urgência em buscar novas medidas que favoreçam a inclusão desses 

alunos. 

O processo de inclusão de alunos surdos requer práticas educativas que auxiliem na 

qualidade do ensino, o domínio e o uso da Língua de Sinais pelos professores e intérprete é 
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uma condição necessária, porém não é suficiente para que a inclusão seja bem-sucedida. E 

apesar de ainda não ter sido aplicado o vídeo em sala, acreditamos que a utilização de 

vídeos com sobreposição de Libras pode ser de extrema importância na construção do 

ensino e aprendizado de alunos surdos, para que se tenha uma aprendizagem realmente 

significativa, além é claro de auxiliar o professor durante as suas aulas e tornar um meio 

mais fácil de incluir todos os alunos. 

Nesse contexto, o uso de ferramentas alternativas como TICs pode ser considerado 

como recursos alternativos também os alunos inclusos, e o vídeo aqui proposto enquadra- 

se nessa proposta como uma ferramenta complementar e amenizadora da carência de 

intérpretes. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Portanto, acreditamos que a utilização de vídeos em sala de aula que possuam a 

tradução simultânea em libras pode auxiliar no aprendizado de alunos surdos, pois os 

mesmos associam as imagens com os sinais, facilitando assim a construção de ensino e 

aprendizagem. Considerando a importância desse projeto e a relevância do tema, este 

trabalho será continuado garantindo a avaliação empírica da tecnologia proposta. 
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INTRODUÇÃO 

 Segundo Valente e Gomes (2005) o ponto onde jorra água na superfície do solo é chamado 

de nascente, ou mina d’água, que futuramente formam córregos, estes podem ser classificados em 

perenes, intermitentes ou ainda temporários. A conservação destas nascentes não é um trabalho 

fácil, e ainda é difícil estabelecer um passo-a-passo para este processo, o que se pode recomendar é 

realizar práticas conservacionistas e ainda excluir os agentes externos que podem de alguma forma 

expor esta nascente a contaminações externas (CASTRO E GOMES, 2001). 

 Preservar as nascentes não é apenas uma prática ambiental, também está relacionado a saúde 

e ao saneamento básico, permitindo aos pequenos produtores os benefícios da irrigação de 

hortaliças e abastecimento de bebedouros para os animais, para preservar é necessário uma 

reeducação destes produtores, mostrar que as práticas herdadas do passado, como a captação e uso 

da água sem algum controle higiênico, falta de saneamento e ainda a extração não sustentável da 

madeira devem ser repensados no cenário atual (CRISPIM et. al., 2012). 

 O objetivo deste trabalho é realizar a capacitação de produtores rurais da região sudoeste do 

Paraná, para serem agentes difusores de práticas conservacionistas de nascentes de água, bem como 

seu uso racional. 

 

METODOLOGIA 

O público alvo deste trabalho foram 30 famílias da zona rural de 28 municípios do Sudoeste do 

Paraná (Ampére; Realeza; Marmeleiro; Renascença; Francisco Beltrão; Salgado Filho; Manfrinópolis; 

Nova Esperança; Salto do Lontra; Nova Prata do Iguaçu; Dois Vizinhos; Coronel Vivida; Chopinzinho; 

Capanema; Planalto; Pérola do Oeste; Bela Vista; Pranchita; Santo Antônio; Barracão; Verê; Pinhal de 

São Bento; Enéas Marques; Coronel Domingos Soares; Manguerinha; Bom sucesso do sul; Santa 
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Isabel do Oeste e Itapejara do Oeste). Para a escolha das famílias, adotou-se a adesão participativa, com 

as condições de que a família se comprometesse em participar de todas as atividades previstas no 

projeto, e pratica-las em sua propriedade.  

As atividades foram desenvolvidas nos anos de 2008 a 2010. Para as capacitações usou-se a 

forma de palestras, oficinas, encontros e debates sobre a importância das questões ambientais e uso 

adequado da propriedade. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As capacitações tiveram o foco no trabalho de preservação e recuperação das fontes de 

minas de água, presentes nas propriedades rurais, este trabalho contou com o auxílio conjunto dos 

Sindicatos dos Trabalhadores Rurais do sudoeste do Paraná e de empresas locais. 

Além das capacitações e cursos, todas as famílias tiveram uma visita em sua propriedade, 

com o intuito de investigação da real situação das minas de água, em geral estas apresentavam má 

conservação, algumas com dejetos animais ao redor, ausência de mata ciliar, com a presença de 

processos erosivos e outras muito próximas de grandes culturas que recebem grande carga de 

defensivos agrícolas, além de não possuírem cercas de contenção para animais. A presença animal 

neste ambiente de coleta d’agua pode oferecer riscos à saúde das pessoas que consomem desta água, 

pelo fato destes animais beberem a água ou ainda contaminar a fonte com fezes, agora, já cercadas 

as fontes com palanques e fios de arame, irá conter este tipo de contaminação. 

Outro grande desafio é isolar as fontes dos contaminantes advindos das lavouras, com o 

processo de erosão e escoamento da água da chuva sobre a superfície do solo as fontes são 

facilmente contaminadas, o que foi resolvido graças ao plantio de mudas de espécies nativas ao 

entorno destas fontes, proporcionando a longo prazo a retenção destes sedimentos, auxiliando na 

incorporação da água no solo mantendo o fluxo contínuo da vertente de água, bem como a 

funcionalidade de filtro natural, processo realizado pelas raízes junto as camadas de solo e pedras, 

além de reduzir a evapotranspiração do solo. 

Outra precaução tomada foi a recomendação de aferição de qualidade desta água junto a 

verificação de pH, cuidados que devem ser feitos periodicamente, criando uma rotina para o 

controle sanitário e de qualidade da água. 

A adequação de nascentes foi um tema muito difundido durante as capacitações, como 

resultado se obteve as nascentes das propriedades todas recuperadas e adequadas (foto 1), como 

mostram as imagens de forma comparativa, do antes e depois da capacitação. 
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Foto 1. Imagens da revitalização e adequação de fontes na zona rural de propriedades no Sudoeste do Paraná. 

 
Fonte: Autores 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O trabalho oportunizou a relação dos conhecimentos conservacionistas de solo e água, além 

de proporcionar uma nova metodologia massiva para a proteção das minas naturais de água. Com o 

trabalho foi possível construir ideias e elaborar informações, onde identificou a real importância das 

relações homem/meio ambiente, na sociedade em que vivemos. 

Com a execução do projeto, os agricultores estarão protegendo as minas naturais de água e 

passarão a utilizar uma água de melhor qualidade. Tendo uma compreensão total do ambiental, na 

propriedade e fora dela, podendo ser protagonista da nova visão do meio ambiente. A formação 

constante e as visita em experiências bem sucedidas farão a diferença na proteção das minas d’água. 
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AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE CITOTÓXICA DO GENGIBRE EM

CÉLULAS TUMORAIS DE RIM HUMANO

BERTAN, S. A.1; TONIN, D .T. L.2; ALMEIDA, V. I.3; VICENTINI, P. E. V.3;

DÜSMAN, E.2

1,2 Universidade Tecnológica Federal do Paraná

3 Universidade Estadual de Maringá

INTRODUÇÃO

O gengibre encontra-se atualmente espalhado pelo mundo todo, principalmente devido às

suas propriedades medicinais ou à sua participação na confecção de diversos alimentos (JÚNIOR;

LEMOS,  2014).  Porém,  deve-se  atentar  para  as  concentrações  utilizadas  de  qualquer  vegetal,

incluindo aqueles com benefícios já levantados (OGA; CAMARGO; BATISTUZZO, 2014), a fim

de evitar efeitos maléficos para a saúde. Nesse sentido, o objetivo do presente trabalho foi avaliar o

potencial citotóxico do extrato alcoólico do gengibre para as células tumorais de rim humano, a fim

de determinar concentrações seguras de consumo e/ou com potencial antitumoral.

METODOLOGIA

Cultura celular

A linhagem celular tumoral de rim humano, linhagem 786-O, foi obtida junto ao Banco de

Células do Rio de Janeiro. A linhagem foi cultivada em frascos de cultura de 25cm2 (TPP) contendo

meio  de  cultura  completo  (DMEM  suplementado  com  10%  de  SBF  e  1mL/L  de  solução

antibiótica/antimicótica), e mantida em incubadora de CO2 (5%), com umidade de 95%, à 37ºC. 

Amostra

Os rizomas de gengibre foram comprados na feira do produtor de Apucarana, estes foram

cortados em fatias e foi realizada sua secagem em estufa de circulação de ar. Após a secagem,

foram triturados para formação de pó. O extrato foi preparado com 70 etanol: 30 água, utilizando-se

100 mL do solvente extrator com 1,0 g do pó do rizoma em agitação magnética ao abrigo da luz.

Após quatro horas de agitação, os extratos foram filtrados com papel filtro e armazenados sobre

refrigeração em frasco âmbar, para posterior análise. 

Teste de citotoxicidade – MTT

1eE-mail para correspondência: alessandra.suzin.bertan@gmail.com
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Para o teste de citotoxicidade foi realizado o ensaio do MTT, de acordo com o protocolo

sugerido por Mosmann (1983), com modificações. Foram utilizadas placas de cultura celular de 96

poços, onde em cada poço foram semeadas 0,5x104 células tumorais de rim humano, com exceção

dos poços controle sem células (branco). Após estabilização, o meio de cultura foi descartado e

adicionou-se 100 µL de meio completo para os grupos: controle negativo (CO-), controle positivo

(CO+) com o agente citotóxico metil metanossulfonato (MMS 50 µM), controle solvente (CS) com

a solução de 70 álcool:  30 água (150 µL/mL meio de cultura) e as diferentes concentrações do

extrato de gengibre (5, 25, 50, 75 e 150 µL/mL). Após 24 ou 48 horas de incubação, o meio de

cultura foi substituído por 100 µL de meio de cultura, acrescido de MTT (0,2 mg/mL). A placa foi

incubada por mais 4 h antes do descarte do meio contendo MTT, seguido da adição de 100 µL de

DMSO, para solubilização dos cristais de formazan. A leitura das absorbâncias foi realizada em

leitor  de microplacas  (Labtech)  a 550nm. Os experimentos  foram realizados  em três repetições

independentes e a análise estatítcia foi feita pelo teste de Tukey (n=3, p=0,05). A viabilidade celular

foi estimada com base na absorbância do controle pela seguinte fórmula:

                     (1)

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os dados do teste do MTT (Figura 1) mostram que em 24 horas, todas as concentrações do

extrato de gengibre apresentaram potencial citotóxico para as células tumorais de rim. Além disso,

pode-se observar um efeito dose-dependente, em que quanto maior a concentração do extrato maior

o efeito citotóxico e menor a viabilidade celular, sendo que as maiores concentrações (> 25 µL/mL)

apresentaram viabilidade  celular  menor  que  52% e  foram estatisticamente  diferentes  da  menor

concentração (5µL/mL), que apresentou viabilidade celular de 83,12%. No estudo de Amri (2016) o

gengibre  também  apresentou  efeito  citotóxico  dependente  da  concentração  e  do  tempo  para  o

organismo Echinococcus granulosus.

Em 48  horas,  todas  as  concentrações  do  extrato  de  gengibre  continuaram apresentaram

efeito  citotóxico  (Figura  1),  ainda  dose-dependente  e  com  maior  efetividade  nas  maiores

concentrações, que apresentaram viabilidade celular menor que 30% (Tabela 1). Entretanto, neste

caso, devido à semelhança das absorbâncias e viabilidades celulares das maiores concentrações com

a absorbância do controle  solvente,  pode ser que este efeito  seja devido ao solvente e não aos

compostos presentes no gengibre.
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Figura 1 - Absorbância média e desvio-padrão de células tumorais de rim humano tratadas com as concentrações de

extrato de gengibre. CO-: Controle Negativo; CO+: Controle Positivo; CS: Controle Solvente; 0,5x104 células por poço,

incubadas por 24 e 48 h, n=3. * Diferente do Controle (p<0,05, teste de Tukey).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os  dados  mostram  efeito  citotóxico  de  todas  as  concentrações  de  gengibre  testadas,

indicando  que  este  pode  afetar  as  células  tumorais  do  rim  humano,  reduzindo  assim  sua

multiplicação e  prevenir  o  câncer.  Entretanto,  novos estudos devem ser  realizados,  com outras

concentrações alcóolicas do extrato, a fim de eliminar o efeito do solvente.
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AVALIAÇÃO DE DIFERENTES MÉTODOS DE SECAGEM DAS 

FOLHAS DE Aloe arborescens 

Aline Sasso, Luís Carlos da Rocha, Raquel Dalla Costa da Rocha, Wendell da Silva 

Santos. 

INTRODUÇÃO 

O processo de secagem é uma operação de transferência de massa envolvendo a 

retirada de água de um sólido ou semissólido a partir de um fornecimento de calor (Silva, 

2010). A secagem tem grande importância nos estudos de produtos naturais, pois tende a 

reduzir a velocidade de deterioração, devido a redução de água, o que faz com que iniba a 

ação das enzimas (Silva e Casali, 2000). No presente estudo, foram avaliados métodos de 

secagem das folhas de Aloe arborescens quanto ao tempo de secagem, além de analisar a 

modelagem matemática do processo de secagem. 

 

METODOLOGIA 

As amostras de Aloe arborescens foram coletadas na Região Sudoeste do Paraná. 

As folhas foram lavadas, secas e cortadas (0,5 cm3). Foram avaliados secagem artificial 

(estufa: 30, 50 e 70 oC) e secagem natural (pleno sol e secador solar – 09h00 as 17h00) 

com amostras de 50 g para cada secagem (em duplicatas). A razão de umidade (RU) foi 

calculada pela diferença entre a umidade instantânea e a no equilíbrio pela diferença entre 

a umidade inicial e a no equilíbrio. A umidade no equilíbrio foi determinada por diferença 

gravimetria da amostra após 24 horas em estufa (105 oC). As curvas obtidas foram 

ajustadas (Software Origin 8.0) aos modelos matemáticos da literatura (Newton, 

Henderson e Pabis, Page e Wang e Sing).  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O comportamento apresentado pelas amostras nos diferentes métodos de secagem 

pode ser observado na Figura 1. A umidade inicial da amostra foi de 68,30 ± 0,50 g de 

água/g de base seca (b.s.) e a umidade de equilíbrio de 0,23 ± 0,01 g de água/g de b.s. A 

temperatura média na secagem em pleno sol e no secador solar foram de 40 e 60 oC, 

respectivamente. 
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Figura 1. Comportamento médio das amostras ao longo dos diferentes processos de secagens avaliados: 

Cinética de secagem (a) e Modelagens matemáticas para estufa a 30 oC (b), pleno sol (c), estufa 50 oC (d), 

secador solar (e) e estufa 70 oC (f). 

  

  

  

 

A tabela 1 apresenta os valores dos parâmetros para cada ajuste da curva de 

secagem em todos os métodos avaliados. Observa-se uma redução do tempo quando 

aumentada a temperatura. Em 30 oC (estufa), a curva se ajustou ao modelo de Wang e 

Sing, para as temperaturas de 40 oC (pleno sol) e 50 oC (estufa), o ajuste foi para de 

Henderson e Pabis, e para temperaturas mais altas 60 oC (secador solar) e 70 oC (estufa) foi 

para o Modelo de Page. 

(a) (b) 

(c) (d) 

(e) (f) 
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Tabela 1. Valores dos parâmetros para os modelos matemáticos em todos os métodos de secagem estudados. 

 Modelos 

 Newton Henderson e Pabis Page Wang e Sing 

Equação RU = e-k1t RU = a.e-k2t RU = e-k3(t^2) RU = 1 + at+ bt2 

Método k1 a k2 k3 n a b 

Estufa 30 oC 0,00178 0,98309 0,00174 0,00123 1,05834 -0,00126 3,64x10-7 

R2 0,98628 0,98675 0,98680 0,99236 

Pleno sol 0,00303 0,94339 0,00274 0,00681 0,86014 -0,00215 1,19x10-7 

R2 0,98410 0,98878 0,98791 0,97493 

Estufa 50 oC 0,00467 0,94333 0,00416 0,00944 0,86424 -0,00317 2,48x10-6 

R2 0,99135 0,99527 0,99507 0,97337 

Secador solar 0,01454 0,94343 0,00223 0,02481 0,86508 -0,00604 7,44x10-6 

R2 0,99432 0,98982 0,99637 0,78451 

Estufa 70 oC 0,02438 1,07823 0,02651 0,00523 1,41710 -0,01112 2,27x10-5 

R2 0,98664 0,98965 0,99677 0,80979 

 

Os resultados apresentaram melhor ajuste para a equação de Page. Quanto maior a 

velocidade de secagem, maior será a variação da umidade e menor o tempo de operação 

(Chirife, 1983). Verifica-se um período de taxa constante de secagem, caracterizando 

materiais com alto teor de umidade, período de taxa decrescente de secagem, posterior a 

umidade crítica, em que há uma acentuada variação da umidade, sendo o mecanismo de 

difusão líquida responsável pela migração interna de umidade.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O estudo do processo de secagem fornece informações sobre o comportamento do 

fenômeno de transferência de calor e massa entre o material e o ar, principalmente as 

constantes de secagem para cada temperatura, podendo assim, iniciar estudo envolvendo 

essas temperaturas na caracterização das plantas. 
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DETERMINAÇÃO DA MASSA ESPECIFICA DO GELATO DE SOJA  

Perin, F.G.1 Marafon, K.2 Gatto, N.³ Duz, V.4 Costelli, M. C.5 Savio, J.6 Valduga, E.7 

Steffens, J8   
 

Universidade Comunitária da Região de Chapecó- UNOCHAPECÓ. 

Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões – URI. 

 

INTRODUÇÃO 

 Os sovertes, também denominados gelados comestíveis, são considerados produtos 

alimentícios obtidos a partir de uma emulsão de gorduras ou proteínas, com ou sem a 

adição de outro ingredientes e substâncias, ou de uma mistura de água, açucares e outros 

ingredientes que tenham sido submetidos ao congelamento, em condições tais que 

garantam a conservação do produto no estado congelado ou parcialmente congelado, 

durante a armazenagem, o transporte e a entrega ao consumo (ANVISA, 2000). 

 Segundo a Associação Brasileira das Industrias e Setor de Sorvetes, somente no ano 

de 2016 foram consumidos 1.002 milhões de litros (ABIS, 2017). Assim, com o aumento 

da produção e consumo de sorvetes, aumenta também a busca das empresas por preços 

mais competitivos no mercado além da preocupação dos consumidores pela boa qualidade 

e segurança dos produtos industrializados (SCHROEDER, 2013). 

Para atender a demanda destes consumidores surge a necessidade de inovar na 

composição dos sorvetes, um exemplo disto é a substituição do leite ou leite em pó para o 

de extrato hidrossolúvel de soja em produtos lácteos tais como iogurtes, sucos de frutas, 

sorvetes e cremes (BEHRENS; SILVA, 2004). O que confere ao alimento o acesso a 

consumidores que sejam intolerantes a lactose.  

 Porém a composição do sorvete interfere nas suas características físicas já que está 

relacionada com o processo o que influenciará diretamente o estado de agregação dos 

glóbulos da gordura, a quantidade de ar incorporada, a densidade aparente, a viscosidade, 

entre outros (MONTEIRO; SOUZA; OLIVEIRA, 2008). 

ISSN 2594-4541 256



          

IV Workshop de Ciência, Tecnologia e 

Inovação 

05 e 06 de outubro de 2017 – Francisco 

Beltrão  

 

 

 

 Desta forma o presente trabalho teve como objetivo desenvolver um sorvete sem 

lactose e sem proteína do leite á base do extrato hidrossolúvel de soja, avaliando 

parâmetros como a densidade aparente do sorvete que está diretamente associada a 

qualidade do produto.  

 

METODOLOGIA 

O presente estudo foi realizado no Laboratório de Tecnologia de Alimentos da 

Universidade Comunitária da Região de Chapecó – Unochapecó.  A composição da 

formulação analisada está descrita na tabela I abaixo.  

Tabela I.  Ingredientes para formulação de gelato elaborados com extrato hidrolisado de soja: 

Fonte: Elaboração dos autores, 2017;  

As matérias-primas utilizadas na formulação foram adquiridas no comércio local, 

com exceção do extrato hidrossolúvel de soja que foi extraído de soja convencional através 

da metodologia descrita por Mandarino e Carrão-Panizzi(1999). 

A massa especifica do gelato foi determinada com o auxílio do picnômetro. 

Primeiramente foi retirado o peso do picnômetro vazio, apenas com o termômetro. Em seguida 

adicionou-se a amostra no mesmo e deixou- se em banho termostático até que a temperatura 

chegasse em 25ºC. Alcançado a temperatura o picnômetro foi pesado novamente em balança 

analítica. Para obter a massa especifica utilizou-se da relação entre o volume da amostra e o 

volume do picnômetro.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Ingredientes Formulação 1 

Extrato hidrossolúvel de soja (g) 210 

Água (g) 810 

Sacarose (g) 150 

Glicose (g) 75 

Proteína de soja (g) 75 

Gordura vegetal hidrogenada (g) 150 

Estabilizante (g) 30 

Emulsificante (g) 30 
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O valor da massa específica encontrado para essa formulação foi de 0,865 g/mL. 

Segundo a portaria nº369 de 26 de Abril de 1999 o sorvete deve apresentar densidade 

aparente mínima de 0,497 g/mL para atender as exigências legais. Desse modo, a 

formulação de gelato apresentou-se dentro dos padrões de legislação adequados. Além 

disso, os sorvetes que apresentam densidade inferior a 900g/L são considerados os 

melhores sorvetes. (PUBLITECBRASIL, 2016). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Ao observar os dados obtidos pode-se verificar que a formulação do gelato 

elaborado a base de soja elaborado se enquadra nos padrões estabelecidos tanto pela 

legislação, quanto por estudos, sendo assim um sorvete de qualidade.  
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MÁQUINAS MOLECULARES ORGÂNICAS ARTIFICIAIS - DO 

DESENVOLVIMENTO AOS CARROS MOLECULARES 

 

Boff, E. C.; Schiavini, J. L.; Soave, L. J.; Novello, C. R. 

Universidade Tecnológica Federa do Paraná – Câmpus de Francisco Beltrão 

 

INTRODUÇÃO 

 No final do século XX, parte dos avanços da ciência culminaram no 

desenvolvimento da nanotecnologia, área do conheciemento aplicado a qual pelo menos 

uma das dimensões de interesse está em nanoescala (10-9 m). As máquinas moleculares 

representam uma das subdivisões da nanotecnologia, onde os estudos precursores sobre 

tal são oriundos da analogia entre a atividade proteíca e seu papel no metabolismo de 

diversos seres vivos (FORMIGA, 2007). 

As primeiras fugas do campo, até então apenas téorico das máquinas 

moleculares foram dadas por três pesquisadores, onde seus trabalhos renderam o Prêmio 

Nobel da Química no ano de 2016. Em 1983, Jean-Pierre Sauvage deu o primeiro passo 

sintetizando uma ligação mecânica entre duas moléculas, estrutura posteriormente 

denominada de catetanos. Em 1990, Frases Stoddart conseguiu fazer moléculas se 

deslocarem precisamente através de eixos orientadores criados por outros grupos 

moleculares. Em 1999, Bernad Feringa sintetizou o primeiro eixo rotacional molecular 

por fotoisomerização. Estes estudos serviram de base para a evolução de umas mais 

promissoras aplicações da nanotecnologia, o motor molecular (FARÉ, 2016). 

O motor molecular continua sendo um campo de estudo majoritariamente 

teórico, entretanto, suas incipientes aplicações práticas já estão depertando interesse 

para utilização principalmente na medicina e alguns segmentos da microeletrônica 

(TOMÉ, 2016). 

Logo, o objetivo deste trabalho é apresentar os avanços da nanotecnologia a fim 

de se mostrar as possíveis aplicações futuras, bem como apontar o direcionamento dessa 

área de pesquisa dentro de seus campos de aplicação. 

 

ISSN 2594-4541 259



          

IV Workshop de Ciência, Tecnologia e 

Inovação 
05 e 06 de outubro de 2017 – Francisco 

Beltrão 

 

 

 

 

METODOLOGIA         

 A revisão bibliográfica, englobando desde as primeiras especulações teóricas até 

os resultados práticos obtidos, detalhando as estruturas orgânicas e as técnicas 

envolvidas sempre que possível, são os critério de discussão e resultados para este 

trabalho. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Como resultado dos avanços graduais elencados previamente, máquinas 

moleculares já são capazes de realizar determinadas atividades análogas a maquinários e 

ferramentais de nível macroscópico. O motor molecular é uma molécula que consegue 

rotacionar apenas uma de suas metades em relação a outra, quando sob ação da radiação 

ultravioleta, pois esta induz alternâncias na isomerização cis e trans da ligação do 

carbono-α (figura 1) para cada frequência de radiação recebida.  

Figura 1: Motor moleculecular controlado por fotoisomerização. 

 

Fonte:TOMÉ, 2016.  

O passo seguinte foi a utilização dessa molécula para a realização de atividades 

mais complexas. Pesquisadores conseguiram usar motores moleculares para 

deslocamentos de corpos na ordem de microescala (figura 2).  

Figura 2: Rotação de microvareta de vidro por motor molecular fotossensível. Intervalo entre fotos: 15s. 

 

Fonte:TOMÉ, 2016. 

  Já se têm ideias para nanocarros possibilitadas pela junção de motores 

moleculares, com nanosuperfíceis orientadoras e estruturas de fulerenos para as rodas. 

O nanocarro então, além de resultado da interação mecânica de diversas moléculas 

funcionais, exige até o momento condições específicas para operação, pois apresenta 
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instabilidades com a variação de temperatura, pH e diferença de potencial, esta última 

oriunda de reações de oxirredução, uma vez que todas estas são as variáveis de controle 

de mais de um de seus sistemas simultaneamente. 

Aplicações medicinais como inseminações artificiais encontram-se também em 

desenvolvimento. Processos reacionais também podem ser auxiliados por esses grupos de 

moléculas em específico, propondo assim uma forma diferente de observar o mundo e de 

aproveitar as formas de energia, dando início quem sabe a uma nova era tecnológica. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A nanotecnologia aplicada à maquinas moleculares é uma área promissora e 

otimista. Questões éticas devem ainda ser discutidas, bem como desenvolvimento de 

novos métodos para reduzir custo e aumentar a eficiência de obtenção, e por 

conseguinte a consolidação prática da mesma.  
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INTRODUÇÃO 

A educação ambiental precisa estar presente e integrada à educação nacional, sendo 

um componente essencial que constroe conhecimentos, habilidades, atitudes e 

competências voltadas para a conservação do meio ambiente e sustentabilidade e deve ser 

realizada de caráter formal e não formal de acordo com a Lei No 9.795, de 1999 (BRASIL, 

1999). 

De acordo com Gadotti (2005), a educação formal é dependente de uma diretriz, que 

possui uma estrutura de hierarquia e burocracia, baseada nas determinações do Ministério 

da Educação, ora a educação não-formal atua por métodos que superam o designado, desta 

forma, ultrapassando limites estabelecidos, propondo e exercendo atividades 

extracurriculares. Assim, englobam experiências de vida, apresentando aos envolvidos 

oportunidades para expressar inovações, de tal forma a contribuir com o meio. 

Segundo Hansted (2013), a educação é atrelada ao teatro desde a Antiguidade, com 

recursos de inflexão vocal, gestos dramáticos e expressões faciais; tendo o poder de 

transformar o processo educativo, didático, dialético, pedagógico e divertido. 

A arte tem o poder de estabelecer um paralelo entre o intelecto e a aprendizagem, 

aproximando os alunos dos conteúdos programados e, em conjunto, os ajudam a vivenciá-

la e desenvolver a expressão corporal e dramática (GRAÇA, 2014). 

Diante do exposto, o presente trabalho tem como objetivo  relatar a experiência da 

amostra de abordagens e técnicas teatrais, realizadas no XVI Encontro Paranaense de 

Educação Ambiental.  
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METODOLOGIA 

A oficina foi realizada no XVI Encontro Paranaense de Educação Ambiental (EPEA), 

no campus reitoria da UFPR, em Curitiba, Paraná, em 2017, ministrada para um grupo de 

18 pessoas, em sua maioria, educadores ambientais. A oficina se deu da seguinte forma: 

No primeiro exercício realizado, todos os participantes, somente com o rosto, deveriam 

fazer expressões faciais dos sentimentos raiva, surpresa, felicidade, susto, indignação, ódio 

e tristeza. 

Na segunda atividade, a cada participante, foi atribuído um sentimento, conforme já 

delineado no primeiro exercício. Posteriormente, foram apresentadas frases neutras, que 

deveriam ser interpretadas com o sentimento recebido. As frases usadas foram: “telhado 

branco”, “hoje o céu está azul” e “maçã doce”. 

Na sequência, cada integrante recebeu uma imagem relacionada a questões ambientais 

e foram posicionados em uma grande roda. Um dos participantes foi instruído a começar 

uma história associada à figura, história essa que deveria ser construída pelos integrantes, 

seguindo-se a ordem do círculo formado, até o último participante, com encerramento.  

Após a terceira atividade, foi realizado a dinâmica “Teatro do Oprimido”. Esta 

atividade foi realizada por duas duplas de cada vez, sendo que, uma dupla interpretou o 

oprimido e a outra o opressor. Para essa dinâmica, foram propostos os temas atuais 

relacionados ao meio ambiente. Cada dupla teve que encenar uma discussão sobre o tema, 

interpretando o opressor e o oprimido. Posteriormente, ocorreu a troca das duplas para que 

todos participassem. 

Dando continuidade, foi feito um teste para avaliar a efetividade das práticas. Os 

participantes foram separados em grupos e deveriam escrever uma palavra relacionada à 

saúde pública, meio ambiente e sustentabilidade. Posteriormente, tais palavras foram 

distribuídas para outro grupo, que foi orientado a montar uma cena de três a cinco minutos. 

Durante a prática, avaliou-se o desempenho na fala, a postura em palco, a expressão facial 

e a criatividade. 

Como finalização das atividades, foi realizada uma roda de conversa para trocar as 

principais emoções e sensações resultantes da oficina. A atividade, apesar de não prevista 

pelos ministrantes, surgiu como uma necessidade, dos participantes, em compartilhar a 

vivência.  
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Com a realização das atividades, foi verificada melhora na desenvoltura da fala, na 

expressão corporal, no conforto ao falar em público, criatividade e domínio de palco dos 

participantes. Estes, inicialmente tinham muita dificuldade em realizar a oficina, pois não 

possuíam familiaridade com a técnica, somente com a educação ambiental e ao decorrer 

das atividades foram percebendo a relevância, ficando mais à vontade e melhorando a 

desenvoltura. 

Durante a roda de conversa, todos relataram o interesse em ter o material utilizado, 

tornando-se multiplicadores do conteúdo no meio em que trabalham, pois viram a oficina 

como um método facilitador para o desenvolvimento, não somente do tema meio ambiente, 

mas também como uma ferramenta para o trabalho em grupo. 

  

Figura 1- teste final  Figura 2- participantes da oficina  

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Conclui-se que a oficina atingiu o objetivo pensado pelas proponentes desta. Uma 

vez que o retorno dos participantes, foi de que a abordagem mostrada na oficina os 

auxiliarão em suas técnicas educacionais. As oficinas realizadas foram educativas, 

divertidas, dinâmicas e ocorreu uma grande troca de conhecimento. 
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MODELAGEM POR EQUAÇÕES DIFERENCIAIS DA TAXA DE INIBIÇÃO 

DA ENZIMA ACETILCOLINESTERASE PELO INIBIDOR FISOSTIGMINA 

 

Schiavini J. L., Boff E. C., Novello C. R., Oliveira M. S. 

Universidade Tecnológica Federa do Paraná – Câmpus de Francisco Beltrão  

 

INTRODUÇÃO 

A população mundial está cada vez mais longínqua devido ao aumento da 

expectativa de vida. Entretanto, doenças relacionadas à idade permanecem sem cura ou 

tratamentos definitivos, tornando-as problemas de saúde pública de nível mundial. Estima-

se que até o ano de 2030, 72 milhões de pessoas estejam acima dos 65 anos apenas nos 

EUA (SEIDL, 2010).  

 Um destes problemas em fase de estudos é o grupo de doenças relacionadas ao 

Alzheimer, que são uma das causas mais comuns da perda de sanidade mental em idade 

avançadas, onde 10% das pessoas acima de 50 anos e 50% das acima de 85 anos são 

afetadas. A acetilcolinesterase (AChE), é um neurotransmissor que reduz as taxas de 

comunicação sináptica dos neurônios em situações de repouso. Sua atividade é regida pela 

quantidade de inibidores, e em faltas destes podem surgir disfunções cognitivas, motoras e 

comportamentais (MARSTON, 2002).  

A situação atual requer a busca de novas drogas para o tratamento do mal de 

Alzheimer. Derivados de planta, extratos e óleos, são amplamente conhecidos pela sua 

diversidade química e pela sua variada aplicação biológica. As plantas brasileiras, dada 

a sua grande diversidade, podem desempenhar um papel fundamental na busca de 

drogas inibidoras de AChE com ação prolongada, maior potência e menores riscos de 

efeitos colaterais (HOWES, 2003). 

Por conseguinte, uma boa previsão num sistema controlado, se torna 

fundamental para ratificar ou rejeitar hipóteses. Assumindo a hipótese colinérgica, 

proponha-se, uma modelagem matemática para analisar a partir de um método 

experimental, a taxa temporal de inibição da AChE por um inibidor conhecido a 

fisostigmina. 

 

METODOLOGIA 
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Ellman e seus colaboradores descreveram um método fotométrico para a 

determinação da atividade anticolinesterásica (RHEE, 2001). Este método se baseia na 

medição da taxa de produção de tiocolina à medida que a acetiltiocolina é hidrolisada 

pela acetilcolinesterase.  

Os modelos matemáticos por equações diferenciais podem ser aplicados para 

relacionarem absorbância com várias concentrações de inibidor. Segundo o método 

experimental, a taxa de variação da absorbância (Abs) é proporcional a taxa de variação dos 

produtos (Abs(t)). Esse raciocínio é análogo ao modelo de crescimento populacional 

malthusiano (ZILL, 2001). Sendo uma equação diferencial (1). 

                
𝑑 (𝐴𝑏𝑠)

𝑑𝑡
=  𝑘(𝐴𝑏𝑠(t))                                     (1). 

Utilizando o método de variáveis separável, obteve-se a função solução (2). 

                  𝐴𝑏𝑠 = 𝑐𝑒𝑘𝑡                                                 (2). 

Em que (c) e (k) são constantes relativas a cada caso experimental, (t) é tempo 

decorrido em segundos, e (Abs) é a Absorbância. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Foram realizadas medições de absorbância a cada 20 segundos para diversas 

concentrações de inibidor, iniciando em 10−6µg/mL até 1 µg/mL. Para a concentração 

de 10-2 µg/mL, foi desenvolvida a equação que modela o comportamento. Aplicando os 

valores dos instantes de tempo de 0 e de 180 na Equação 2, determinou-se o valor das 

constantes, chegando ao modelo que descreve a absorbância para esta concentração (3).       

    𝐴𝑏𝑠 = 0,592𝑒4,157𝑥10−4𝑡                        (3). 

O gráfico da equação (3) e os dados experimentais encontram-se no gráfico 1. 

Gráfico 1: Dispersão dos valores de absorbância pelo tempo para concentração de inibidor de 10-2µg/mL.

Pontos(●): medições experimentais. Linha pontilhada (…): previsão Equação 3. 
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Calculando o erro relativo a cada instante de tempo, obtendo-se um erro relativo 

médio de 0,314%. Como o valor do erro é muito pequeno, pode ser justificado em sua 

maioria por erros aleatórios inerentes ao modo de mensuração do mundo quantitativo. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Medicamentos baseados na hipótese colinérgica são os que têm apresentado 

melhores resultados no tratamento clínico da doença nos casos considerados leves e 

moderados. Assim, a situação atual requer a busca de novas drogas para o tratamento do 

mal de Alzheimer. As plantas constituem-se em uma rica fonte de bioativos químicos, 

por isso suas propriedades precisam ser cuidadosamente definidas. Os modelos 

matemáticos por equações diferenciais podem ser aplicados para relacionarem 

reatividade com várias concentrações dos extratos das plantas e seus respectivos 

inibidores, bem como sua aplicabilidade. 
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DIAGNÓSTICO SÓCIOECONÔMICO DAS AGROINDUSTRIAS 

FAMILIARES RURAL DA REGIÃO SUDOESTE DO PARANÁ 

 

CIUFFA M.A., LAMONATO R., WILD R., MARCHI J.F. 

UTFPR-FB 

 

 

INTRODUÇÃO 

As agroindústrias familiares rurais têm grande importância no desenvolvimento 

socioeconômico à região sudoeste do Paraná. Com esta atividade o produtor pode processar 

e/ou transformar matérias-primas produzidas em sua propriedade que antes eram 

comercializadas in natura, ou seja, sem valor agregado. 

A noção de agroindústria rural de pequeno porte remete ao pressuposto de sua 

importância para o desenvolvimento, podendo ofertar emprego, renda justa e qualidade de 

vida, não só para a agricultura familiar, mas para o conjunto da sociedade (OLALDE, 2006). 

Este estudo teve o objetivo de identificar e diagnosticar agroindústrias familiares 

rurais da Região Sudoeste do Paraná, quanto a parâmetros socioeconômicos importantes 

para a formulação de políticas para o desenvolvimento do setor. 

 

METODOLOGIA 

O estudo piloto foi realizado por meio de pesquisa de campo realizada entre os meses 

de março a julho de 2017, junto a 5 (cinco) agroindústrias rurais de pequeno porte 

localizadas na região de Francisco Beltrão, Sudoeste do Paraná, sendo 2 (duas) 

agroindústrias de laticínios na cidade de Francisco Beltrão, 1 (uma) agroindústria de 

laticínios em Marmeleiro e 2 (duas) agroindústrias em Salto do Lontra, sendo uma de 

laticínios e uma de carnes e derivados. Para tanto, foi elaborado e aplicado um questionário 

estruturado, visando o levantamento da realidade socioeconômica das mesmas.  

O questionário foi informatizado na plataforma do Google Forms com perguntas 

referentes à realidade socioeconômicas dos empreendimentos como a caracterização da 
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mão-de-obra empregada; renda bruta das famílias; faturamento mensal bruto das unidades, 

entre outras. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Quanto à caracterização da mão-de-obra utilizada nas pequenas agroindústrias, foi 

identificado que 80% é exclusivamente familiar e 20% é contratada. As unidades empregam 

diretamente cerca de 3,2 pessoas por unidade, sendo que 80 % dos homens e das mulheres 

permaneceram entre a faixa etária de 25 a 50 anos. Para 75% das unidades foi detectada a 

deficiência de mão-de-obra que impede a expansão do empreendimento. 

Em relação à renda média das famílias constatou-se que 40% da renda encontram-se 

na faixa de 1 a 3 salários mínimos; 40% da renda estavam na faixa de 3 a 5 salários mínimos 

e 20% da renda na faixa 5 a 10 salários mínimos, conforme mostra a Figura 1. Para 60% das 

famílias o grau de prioridade da renda na atividade em relação à propriedade foi considerado 

alta, sendo que para os outros 40% o grau de prioridade é médio. 

 

Figura 1: Renda Média da família (Salário Mínimo: R$900,00) 

 

Fonte: dados de capo 2017. 

 

Quanto ao faturamento mensal bruto das unidades pesquisadas, 40% faturaram entre 

é R$ 1.000,00 até R$ 10.000,00; 40% faturam entre R$ 10.000,00 até R$ 50.000,00 e o 

restante (20%) faturam entre R$ 50.000,00 até R$ 100.000,00. Dados de pesquisa realizada 

pelo Instituto CEPA/SC (2002), que caracterizou a pequena agroindústria familiar 

catarinense, revelaram que cerca de 51% dos estabelecimentos no Estado situaram-se na 

faixa de faturamento bruto anual de até R$ 2.000,00 a 5.000,00. Levando em consideração o 

investimento financeiro nas agroindústrias constatou-se que maioria das unidades investiu 

cerca de R$ 10.000,00 a R$ 50.000,00. 
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Quanto às principais demandas ou necessidades de curto prazo levantadas foram na 

área de da assistência técnica especializada; adequação e ampliação das plantas, necessidade 

de adequação e burocracia para regularização ao Sistema de Inspeção Sanitária 

(SISBI/SUASA); dificuldades em comprar matéria prima e, adequação de rotulagem 

conforme a legislação.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O estudo junto às agroindústrias familiares mostrou um modelo de agroindústria 

consolidado no meio rural como sendo estruturado na unidade individual, onde a renda 

assume grande importância e o grau de prioridade da atividade é alto. 

Para atendimento das demandas apontadas pelas agroindústrias sugere-se a 

implantação de uma política pública específica para o setor, que atenda às necessidades 

como linhas de financiamento para ampliação e adequação das unidades e compra de 

equipamentos, disposição de assistência técnica especializada, etc. Estas políticas certamente 

darão um incentivo ao investimento, já que a região possui um grande potencial de 

crescimento e desenvolvimento na área da pequena agroindústria rural.  

O estudo será ampliado por meio do projeto “Diagnóstico das agroindústrias 

familiares rurais das microrregiões de Francisco Beltrão e Dois Vizinhos – Paraná” 

aprovado pelo Edital Interno UTFPR /UMIPTT (Unidade Mista de Pesquisa e Transferência 

de Tecnologia) e tem como meta final 130 unidades a serem diagnosticadas na região.  
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CONSTRUÇÃO DE DOIS PROTÓTIPOS DE COMPOSTEIRAS 

DOMICILIARES DE BAIXO CUSTO  

 

MOURA, J. FRANÇA, M 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Câmpus Francisco Beltrão 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

O aumento da geração dos resíduos sólidos urbanos no Brasil, devido ao crescimento 

populacional, tem constituído um grande problema ambiental. Segundo dados do IBGE, a 

população brasileira já atingiu cerca de 207.000.000 de pessoas. Em vista dessa problemática, nos 

processos de coleta e disposição final desses resíduos encontram-se algumas dificuldades, 

decorrente dos riscos de poluição do solo e da água, superficial e subterrânea, que afetam a 

qualidade de vida da população (IBGE, 2017). 

Os resíduos sólidos orgânicos domiciliares constituem-se dos restos de alimentos, 

juntamente com todo o material sólido de origem orgânica. A compostagem é uma alternativa de 

tratamento e aproveitamento desse tipo de resíduo. 

A compostagem, segundo Souza et al. (2001), consiste no processo biológico de 

transformação de resíduos orgânicos em substâncias húmicas. O produto final deste processo é 

obtido através da mistura de restos de alimentos, frutos, folhas, estercos, palhadas, entre outras 

matérias primas. Este produto pode ser usado em qualquer cultura sem causar dano e, além disso, 

melhora as propriedades químicas, físicas e biológicas do solo. 

Durante o processo de compostagem ocorre liberação de calor devido à degradação 

microbiológica dos substratos orgânicos, aumentando a temperatura. Segundo Teixeira et al. (2004), 

a temperatura deve ser verificada diariamente durante o processo, uma vez que esta orienta as 

devidas medidas corretivas a serem tomadas, caso a temperatura esteja descontrolada.  

Nesse sentido, é importante que sejam desenvolvidas técnicas de compostagem que 

atendam aos requisitos de degradação da matéria orgânica e que sejam facilmente manipulados. 

Dessa forma, adquirindo conhecimento acerca da manipulação de equipamentos de tratamento 
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pontuais de resíduos, a população poderá contribuir com seu papel compartilhado de gerador de 

resíduos sólidos dentro da cadeia produtiva e, assim, entender sua posição como cidadão (BRASIL, 

2010). 

 

METODOLOGIA 

 

Os materiais utilizados na construção das composteiras foram oriundos de doação de uma 

empresa de ferro-velho situada na cidade de São José do Cedro, SC. Portanto, utilizaram-se apenas 

materiais que iriam para descarte, redirecionando, dessa forma, peças que seriam inutilizadas em 

algum momento. Dentre eles, destacam-se: galões de 10 e 25 L, barras de ferro e de alumínio de 

diferentes diâmetros, serrote, pregos, equipamento de solda. 

O princípio básico adotado para construção dos dois modelos de composteiras baseou-se em 

um importante parâmetro a ser controlado rigorosamente no processo de compostagem, a aeração. 

Tal processo é fundamental para o bom desempenho da compostagem uma vez que, é um 

tratamento aeróbio e, portanto, deve haver presença constante de oxigênio no desenvolvimento do 

procedimento.  

Para a montagem das composteiras horizontais, furou-se os galões na superfície e na base, 

para que pudessem receber a estrutura de ferro composta de corpo e alavanca, responsável pelo 

movimento do material orgânico e, com isso, promover aeração para o processo de compostagem.  

No que se refere às composteiras verticais, foram perfurados os galões na superfície e na 

base para que pudessem receber a estrutura de aeração composta de ferro, no interior dos mesmos. 

Após, soldou-se barras de ferro secundárias e de menor diâmetro a uma estrutura retilínea de 

alumínio concentrada no meio dos galões, com intuito de promover aeração do material orgânico 

depositado. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Após a construção dos dois modelos de composteiras (Figura 1), foi possível observar que 

os protótipos, apesar de terem sido confeccionados com materiais secundários, podem se mostrar 

muito eficientes com relação à questão econômica, por serem de baixo custo, além de 

desempenharem seu papel de meios de tratamento de resíduos orgânicos, através do 

redirecionamento de materiais que seriam inutilizados, atribuindo uma nova função aos mesmos. 
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Além disso, ao atingir a estabilização do composto produzido durante o processo de compostagem, 

o mesmo, se for de qualidade atestada, pode ser destinado para agregar minerais ao solo. 

 Uma vez que foi possível cumprir com a proposta de confecção das composteiras, será 

necessário avaliar sua eficiência ao produzir compostos orgânicos. Esta fase encontra-se ainda em 

andamento e para isso estão sendo executadas. Nesse sentido, análises de parâmetros físico-

químicos como teor de água e sólidos voláteis são necessárias para que se comprove a teoria aqui 

exposta. 

Figura 1 – Composteiras horizontais e verticais dispostas na área experimental da UTFPR, Câmpus Francisco Beltrão. 

 
      Fonte: Autoria própria. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Como mencionado, é necessário que os equipamentos confeccionados sejam testados para 

confirmar a eficiência de métodos de baixo custo e simples no tratamento de resíduos sólidos 

orgânicos, produzindo composto de qualidade para aplicação direta no cultivo de plantas variadas e 

enriquecimento da qualidade do solo. 
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SECAGEM DE CARAMBOLA EM ESTUFA SOLAR 
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Nicola Boeri Di Domenico, Naimara Vieira Do Prado, Luciano Luchetta, Rose Mary Helena Quint 

Silochi, Romilda De Souza Lima, Kérley Braga Pereira Bento Casaril, Ronielli Cardoso Reis  

 

 

INTRODUÇÃO 

  Para se ter um avanço nas agroindústrias e, principalmente, para produtores rurais, é 

imprescindível que hajam inovações e o máximo de aproveitamento possível dos produtos 

agrícolas, visto que muitos alimentos se perdem no transporte ou na própria colheita. A inovação 

tem a estratégia de competitividade dos produtos e, como consequência, um crescimento econômico 

(REZENDEN et al., 2007) ao passo que pesquisas e inovações têm objetivos de incentivos efetivos 

que atendam às necessidades de um mercado cada vez mais exigente.  

Uma alternativa de baixo custo e simplicidade para pequenos produtores é a secagem solar 

alimentos, tendo como principais vantagens a fácil montagem do equipamento e a sustentabilidade. 

A secagem é um processo físico que consiste em eliminar a água do alimento por evaporação, para 

se ter uma melhor conservação. É um método antigo, mas muito utilizado ainda nos dias de hoje. 

Essa técnica é usada por produtores que querem armazenar para um consumo futuro, ou 

comercializa-los quando o mercado ofertar valores significativos.  

Neste sentido, o presente estudo apresenta os resultados obtidos no processo de secagem 

solar de carambola. 

  

METODOLOGIA 

   O experimento foi realizado na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, câmpus 

Francisco Beltrão e os frutos de carambola foram colhidos e doados por uma propriedade particular 

da comunidade de Alto Jacutinga, no interior do município. Os frutos apresentavam consistência 

madura, sendo escolhidos os de melhor aparência. Os mesmos foram higienizados (lavados em água 

corrente), retirado as partes das pontas, na extremidade de cada lado da fruta, depois cortadas fatias 

de aproximadamente 5 milímetros utilizando facas. Logo em seguida, foi feita a pesagem inicial, 

colocadas na estufa solar para início da secagem. Foram realizadas as análises físico-químicas, teor 
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de brix e teor de umidade pré-secagem e pós-secagem. Durante a secagem na estufa solar, foi 

monitorada a perda de massa das amostras em triplicata. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados do procedimento estão apresentados nas tabelas e gráficos abaixo. 

Tabela 1 – Dados das análises físico-químicas e do teor de brix das amostras de carambola. 

IN NATURA  

AMOSTRA 

Análises físico-químicas Teor Brix (%) 

pH Acidez titulável (%) Brix 1 Brix 2 Brix 3 

R1 4,66 1,57 8,50 7,00 7,50 

R2 4,64 1,89 7,50 5,50 7,00 

R3 4,59 1,91 5,00 5.00 5.00 

 

 As amostras de carambola apresentaram um pH abaixo de 5 e acidez titulável abaixo dos 

2%, considerando-se assim as amostras ácidas.  

 Os teores de Brix foram feitos em triplicata, observou-se maior uniformidade nas amostras 

R1 e R3, ouve maior disparidade nos resultados da amostra R2, isso se deve a aleatoriedade da 

escolha dos frutos.  

As amostras pré e pós secagem foram colocadas em estufa a 105 ºC para a determinação da 

umidade inicial e final, a inicial é bastante similar nas três amostras, já a final, apenas as amostras 

R1 e a R2 foram homogêneas, o teor de umidade na amostra R3 foi cerca de 7%  maior que nas 

outras duas, isso pode ter ocorrido devido à disposição das amostras na estufa e na espessura da 

fruta.  

Os resultados da umidade inicial das amostras são mostrados no gráfico 1: 

 

Gráfico 1 – Gráficos dos teores de umidade da fruta antes e depois da secagem e as massas de 

cada amostra na entrada e na saída da estufa. 
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Após as frutas serem retiradas da estufa, foram feitas novamente as análises físico-químicas 

de pH e acidez titulável, observou-se que o pH diminuiu e a porcentagem de acidez aumentou, ou 

seja, as amostras da fruta seca tornaram-se mais ácidas, conforme dados mostrados na tabela 3: 

Tabela 3 – Dados das análises físico-químicas e pH da carambola desidratada. 

DESIDRATADA 

AMOSTRA 
Analises físico-químicas desidratadas Estufa Solar (massa) 

pH Acidez titulável (%) Entrada (g) Saída (g) 

R1 3,45 34,94 365,81 34,63 

R2 3,37 34,51 363,41 34,17 

R3 3,43 36,03 299,04 29,16 

 

  A massa das amostras na saída foram cerca de 10 vezes menores que as iniciais. Na 

figura 1, tem-se as amostras de carambola pré e pós secagem solar 

    

Figura 1 – Imagens das frutas na estufa antes e depois de secas. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Analisando os resultados obtidos até o momento, conclui-se que a estufa solar é eficiente na 

secagem de frutas, os erros que ocorrem acontecem na hora da preparação das amostras, no corte e 

na escolha das frutas, que precisam ser bastante similares para obterem-se resultados mais 

confiáveis. 
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AVALIAÇÃO PRELIMINAR DA ATIVIDADE ANTICOLINESTERÁSICA 

DE Picrasma crenata – PAU TENENTE 

 

Schiavini J. L., Soave L. J., Alfaro A. T., Novello C. R. 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná - Câmpus Francisco Beltrão 

 

INTRODUÇÃO 

Com o aumento da expectativa de vida e consequente aumento da população idosa, as doenças 

relacionadas à idade, muitas das quais ainda permanecem sem cura eficaz, tem se tornado um 

problema de saúde pública mundial. Estima-se que 34 milhões de pessoas poderão apresentar algum 

sintoma da doença de Alzheimer no ano de 2025, podendo vir a ser o problema de saúde pública mais 

alarmante nesse século (REICHMAN, 2003; SEIDL, 2010). 

A doença de Alzheimer (DA) é uma doença mental complexa associada com a redução dos 

neurotransmissores cerebrais como acetilcolina, noradrenalina e a serotonina (BRYNE, 1998). 

Medicamentos baseados na hipótese colinérgica são os que têm apresentado melhores resultados no 

tratamento clínico da doença nos casos considerados leves e moderados. A hipótese colinérgica 

sugere que a deficiência de acetilcolina (ACh) na DA é resultado da atrofia da região denominada de 

nucleus basalis de Meynert, região onde é produzida a enzima colina acetiltransferase (CAT), que é 

transportada para o sistema límbico onde catalisa a reação de síntese da ACh a partir da colina e da 

acetilcoenzima A. Depois de formada, a ACh é liberada na fenda sináptica, onde poderá ser acoplada 

aos receptores muscarínico ou nicotínico, sendo o restante degradada pela enzima acetilcolinesterase 

(AChE). Na DA, ocorre à diminuição da síntese da CAT e, consequentemente, da ACh. Níveis de 

ACh podem ser aumentados inibindo-se a AChE, entre outras formas. Por esse motivo, drogas que 

modulam de forma positiva a função colinérgica podem ser uma boa estratégia para o tratamento da 

DA (MINETT e BERTOLUCCI, 2000). Estas drogas proporcionam melhorias cognitivas e 

funcionais, mas, são paliativas e tendem a não mudar o curso da doença em longo prazo. Outro fator 

negativo a ser considerado é a alta incidência de efeitos colaterais indesejados. 

A situação atual requer a prospecção de novas drogas para o tratamento da DA. Derivados de 

plantas como extratos, substâncias puras ou semipurificadas, são de grande importância nesta busca 

por novas drogas inibidoras de AChE, devido à grande diversidade química e biológica associadas. 
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Diante deste contexto, o objetivo desse trabalho foi avaliar preliminarmente a atividade 

anticolinesterásica da espécie vegetal Picrasma crenata (Vell.) Engl. Esta espécie, popularmente 

conhecida com pau-tenente, é rica em quassinóides, princípios ativos amargos com diversas 

atividades biológicas associadas como antitumoral, antiúlcera e antimalária (NOVELLO, 2002). 

 

METODOLOGIA 

A espécie foi coletada na Serra do Cadeado, município de Ortigueira-PR. O lenho sem cascas 

foi extraído exaustivamente com etanol/água (1:1), concentrado a vácuo e liofilizado. O extrato bruto 

(EB) foi previamente fracionado a vácuo e as frações coletadas foram sucessivamente 

cromatografadas usando-se colunas com silicagel 60. Deste procedimento foi isolado um composto 

caracterizado preliminarmente como um quassinoide. 

O ensaio da atividade anticolinseterásica in vitro foi realizado em cromatografia em camada 

delgada (CCD) com reagente colorimétrico de Ellman foi realizado conforme Rhee e colaboradores 

(2001). O método se baseia na taxa de produção de tiocolina à medida que a acetiltiocolina é 

hidrolisada pela acetilcolinesterase. Isto ocorre pela reação da tiocolina com o reagente de Ellman 

(DTNB - 5,5’-ditiobis-(2-ácido nitrobenzóico) que produz um ânion amarelo (SEIDL, 2010). 

Amostras previamente diluídas em MeOH foram aplicadas (3 µL) em triplicata em placas de (CCD). 

Após estarem secas as placas foram borrifadas com solução de acetiltiocolina, reagente de Ellman e 

solução de enzima AChE. Aguardou-se o desenvolvimento de um fundo amarelo. Como controle 

positivo foi utilizada a fisostigmina. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 No ensaio em CCD com reagente colorimétrico de Ellman, o desenvolvimento de manchas 

brancas (halo de inibição) sob um fundo amarelo indica a presença de compostos inibidores da enzima 

acetilcolinesterase (RHEE, 2001). Os resultados do teste estão apresentados na figura 1. Foi 

observado halo de inibição para o EB de pau-tenente, para o quassinóide e, como esperado, para a 

fisostigmina. 
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Figura 1: Ensaio em CCD com reagente colorimétrico de Ellman. A- extrato bruto de pau-tenente; B- Quassinoide; C-

fisostigmina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir do resultado positivo na CCD, será realizado um novo ensaio anticolinesterástico em 

microplaca, pelo método fotométrico, para a determinação do IC50 das amostras testadas.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 Diante dos resultados promissores apresentados pelo EB de pau-tenente e quassinoide isolado, 

deverão ser realizados ensaios em microplaca para a determinação do IC50, bem como a identificação 

estrutural do quassinoide isolado. 
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BELTRÃO 

 

INTRODUÇÃO 

As indústrias de alimentos são grandes geradoras de resíduos agroindustriais. Em 

diversos processos da industrialização de alimentos faz parte da produção principal a 

formação de subprodutos de considerável valor agregado. 

As cervejarias estão entre as maiores produtoras de resíduos, devido à alta 

quantidade de bagaço de malte gerado. Estes resíduos provenientes de indústrias 

cervejeiras possuem altos teores de proteínas e fibras, as quais têm grande interesse na 

produção de alimentos destinados à dieta humana. Desse modo, o presente trabalho tem 

como objetivo concentrar informações sobre o bagaço de malte, subproduto da indústria 

cervejeira, e seus usos alternativos na indústria de alimentos em função de sua composição 

nutricional. 

 

METODOLOGIA 

Foi realizada uma pesquisa bibliográfica sobre o bagaço de malte e sua utilização 

em diferentes produtos alimentícios. Para isso, foram consultados artigos científicos 

relativos ao assunto em estudo. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A produção de grãos de cevada no Brasil, em 2015, foi de 186 mil toneladas e a 

previsão para o ano de 2016 foi de 69% ou mais para a safra desse grão (LSPA/IBGE, 

2016). Foi observado que a produção de bagaço é 32% a mais do que a quantidade de 

cevada inicial em uma avaliação realizada em cervejarias, ou seja, a cada 100 kg de 

ISSN 2594-4541 281



          

IV Workshop de Ciência, Tecnologia e 

Inovação 
05 e 06 de outubro de 2017 – Francisco 

Beltrão 

 

 

1 E-mail para correspondência: jeanlucasfarias@hotmail.com 
 

 

matéria prima gera-se cerca de 130 kg de resíduo úmido (BROCHIER, CARVALHO, 

2009). 

O bagaço de cevada é gerado em grandes quantidades anualmente, sendo um 

alimento rico em fibras e com quantidades significativas de proteínas, contudo, pouco 

aproveitado, sendo destinado geralmente para a ração animal. Ele é um produto 

considerado atraente para fabricação de produtos alimentícios voltados para humanos 

devido a capacidade de disponibilizar níveis de nutrientes superiores a 60%, além de 

promover a redução dos impactos ambientais (ASCHERI, 2007; REINOLD, 1997).  

De acordo com Reinold (1997), o bagaço tem alto teor nutritivo devido a sua 

composição nutricional que é de aproximadamente 35% hemicelulose, 20% celulose, 10% 

lignina, sendo estas fibras alimentares, 22% proteína, 10% gorduras, 3% cinzas, incluindo 

os monos e diácidos fenólicos e fonte de vitaminas do complexo B.  

As fibras são materiais não digestíveis pelo organismo humano, e não tem valor 

nutritivo, mas fornece a ferramenta necessária para os movimentos peristálticos no 

intestino (CECCHI, 1999). Cordova et al. (2005), relataram que o consumo de fibra reduz 

os riscos de doenças, como doenças cardiovasculares e gastrintestinais, câncer de cólon, 

hiperlipidemias, diabetes, obesidade, etc., atuando na redução de absorção de glicose sérica 

pós-prandial nas dietas ricas em carboidratos. 

Vários estudos têm sido realizados para avaliar o potencial do bagaço de malte 

como ingrediente na elaboração de diversos tipos de produtos. Ktenioudaki e 

colaboradores (2012) analisaram o potencial do bagaço malte como ingrediente funcional 

em massa assada na forma de palito. Foram preparados palitos empregando 15%, 25% e 

35% bagaço de malte e classificados em relação a suas proporções de fibras, proteínas e 

qualidade de cozimento. O acréscimo de bagaço de malte alterou as características dos 

palitos por afetar sua estrutura e textura. O produto apresentou alteração na sua estrutura 

celular e perda de crocância. No entanto, ele tinha uma vida de prateleira estável. A adição 

de 15% de bagaço de malte mais do que duplicou o teor de fibras nas amostras, em 

comparação com o padrão que continha trigo no lugar da farinha de bagaço de malte. 

Panzarini et al. (2014) ao desenvolverem bolo de mel enriquecido com 7% e 10,5% 

de farinha de bagaço de malte, obtiveram um alimento com alto teor de fibras por 

apresentar valor médio de 10g/100g de produto, considerando que o mínimo estabelecido 

pela legislação é de 6g/100g. Estes autores ainda mencionaram que a elaboração de farinha 
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de bagaço de malte com substituição parcial da farinha de trigo nos produtos de 

panificação tem grande interesse para as indústrias e pesquisadores, tendo em vista sua 

importância econômica, ambiental e nutricional. 

Melo et al. (2016) elaboraram farinha de bagaço de malte e observaram que esta 

apresentou uma elevada capacidade de absorção de água, sendo uma característica 

interessante para aplicação em produtos cárneos, bolos e pães, enquanto que a capacidade 

de absorção de gordura e propriedade emulsificante apresentou resultados baixos, assim 

não sendo viável sua utilização como substituto desses ingredientes.  

Rigo et al. (2017) determinaram a composição centesimal da farinha obtida de 

bagaço de malte e avaliaram as características físico-químicas e sensoriais de formulações 

de biscoitos tipo cookie elaboradas com substituição parcial da farinha de trigo por farinha 

obtida de bagaço de malte. Os resultados mostram a possibilidade de utilização desta 

farinha na elaboração de biscoitos tipo cookie ricos em fibras e com características 

sensoriais aceitáveis. Através destes estudos percebe-se que é possível aproveitar o resíduo 

da indústria cervejeira em diferentes tipos de produtos sendo uma alternativa para evitar 

desperdício e diminuir impactos ambientais. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

É viável o aproveitamento de bagaço de malte em função do seu teor de proteínas e 

fibras podendo ser aplicado em diferentes tipos de produtos, sendo estes, massas assadas, 

bolos, pães, cookies, produtos cárneos entre outros. 
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BISCOITO SALGADO SEM GLÚTEN: UMA AVALIAÇÃO 

SENSORIAL ENTRE MUCILAGEM DE CHIA E GOMA XANTANA  

 

A.C. LOPES; M. F. RIBAS; E. C. LOPES; I. B. TONIAL; L. LUCCHETTA. 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná 

 

 

INTRODUÇÃO 

Normalmente a farinha de trigo constitui o principal ingrediente nas formulações de 

biscoitos (GUTKOSKI et al., 2007). O glúten, presente no trigo é responsável pelas 

propriedades de extensibilidade, elasticidade, viscosidade e retenção de gás em massas 

(CAPRILES; AREA, 2011). A farinha de arroz é comumente utilizada em substituição à 

farinha de trigo em preparações de panificação. No entanto, as farinhas sem glúten são 

incapazes de desenvolver uma rede proteica similar ao glúten, deixando de oferecer 

propriedades tecnológicas importantes. A utilização de aditivos como hidrocolóides, 

emulsificantes, amido gelatinizado entre outros ingredientes têm sido utilizados para 

melhorar a qualidade de massas ausentes em glúten (GALLAGHER, GORMLEY; 

ARENDT, 2004).  

Os produtos desenvolvidos sem glúten possuem características sensoriais próprias, 

onde a substituição do trigo por outra farinha e a adição e\ou troca de aditivos pode 

impactar nos aspectos sensoriais do produto final como sabor e textura.  

O objetivo deste trabalho foi extrair a mucilagem de chia e utilizá-la como aditivo 

em biscoitos salgados livre de glúten e avaliar sensorialmente o produto desenvolvido. 

  

METODOLOGIA 

 Para extração de mucilagem da chia, procedeu-se a hidratação da semente, filtração 

e secagem. Para o desenvolvimento dos biscoitos utilizou-se os ingredientes apresentados 

na Tabela 1. Foram desenvolvidas três formulações: Formulação padrão (FP), com 

mucilagem (FM) e com goma xantana (FX).  

Tabela 1 – Ingredientes utilizados nas três formulações de biscoitos. 
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Ingredientes FP (g) FM (g) FX (g) 

Farinha mista (farinha de arroz, polvilho doce, amido de milho) 100 100 100 

Manteiga 50 50 50 

Ovo 20 20 20 

Sal 2 2 2 

Fermento químico 2 2 2 

Mucilagem de chia 0 1,5 0 

Goma xantana 0 0 1,5 

*FP formulação padrão, FM formulação com mucilagem de chia, FX formulação com goma xantana. 

 

Os biscoitos desenvolvidos foram avaliados sensorialmente quanto a aparência, 

cor, odor, sabor e textura por meio do teste de aceitação utilizando escala hedônica de nove 

pontos e teste de intenção de compra a partir de escala estruturada de 5 pontos(IAL, 2008). 

Para isso 109 provadores não treinados foram recrutados e anteriormente ao teste sensorial, 

assinaram o Termo de Consentimento Livre Esclarecido.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Dos 109 provadores, 86,95% possuíam ensino médio completo, sendo 63,3%  

mulheres (18 – 25 anos) e 62,3% dos provadores já consumiram algum tipo de produto 

panificado isento de glúten. A média das pontuações atribuídas pelos provadores para cada 

atributo avaliado são apresentadas na Tabela 2. 

 

Tabela 2 - Resultados médios dos atributos sensoriais dos biscoitos 

Parâmetros FP FM FX 

Aparência 8,03 ±0,97
a
 7,87 ±1,06

a
 7,68 ±1,24

a
 

Cor 7,56 ±1,17
a
 7,36 ±1,16

a
 7,42 ±1,11

a
 

Odor 7,39 ±1,34
a
 7,31 ±1,39

a
 7,13 ±1,50

a
 

Sabor 7,14 ±1,64
a
 6,85 ±1,54

a
 6,19 ±1,73

b
 

Textura 7,33 ±1,41
a
 7,11 ±1,44

a
 6,41 ±1,65

b
 

*FP formulação padrão, FM formulação com mucilagem de chia, FX formulação com goma xantana. 

*Letras iguais na mesma linha não diferem estatisticamente entre si pelo Teste de Tukey (p>0,05) 

 

 Para aparência, cor e odor não houve diferença significativa entre as formulações 

FP, FM e FX. Para o parâmetro de textura, FP e FM não apresentaram diferença 

significativa entre si, mas diferiram estatisticamente de FX. A firmeza de FX, que é o 

principal parâmetro de avaliação para biscoito, foi superior de FM e FP, diferença esta  

percebida  pelos provadores. De acordo com Dutcosky (2009), considerando o mínimo de 
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70% para uma boa aceitação para o parâmetro aparência, cor e odor, os biscoitos foram 

aceitos sensorialmente.  

 Ao avaliar a intenção de compra, cada uma das formulações, apresentou diferença 

significativa entre as pontuações, sendo a FP com maior intenção de compra, seguida da 

FM e por último a FX. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Para os parâmetros aparência, cor e odor, os biscoitos foram aceitos sensorialmente. 

Em relação aos parâmetros de sabor e textura, apenas FP e FM foram aceitas. Esses dados 

sensoriais podem indicar que é possível que a goma xantana tenha um poder de 

modificação de textura superior ao da mucilagem de chia, onde para um efeito e aceitação 

similar, a porcentagem de goma xantana poderia ser reduzida. 
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PROPOSTA DE MINICOMPOSTEIRA CASEIRA COM RESÍDUOS 

PROVENIENTES DE RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO 

 

CASANOVA, J. G. 1; FORGIARINI, A. L. 2; LEONARDI, T. C.³; CONCEIÇÃO, P. S.4 

 

INTRODUÇÃO 

 A partir da Revolução Industrial, se tem verificado um crescimento na geração de 

resíduos sólidos, devido a adoção de um estilo de vida consumista, que se afasta do modelo de 

desenvolvimento sustentável. Portanto o tratamento e a disposição final dos resíduos torna-se de 

grande importância nas políticas sociais, ambientais e econômicas. 

A Política Nacional de Resíduos sólidos (PNRS) estabelece uma ordem de prioridade quanto 

ao gerenciamento desses resíduos, sendo não geração, reutilização, reciclagem, tratamento e 

disposição final ambientalmente adequada. Quanto ao tratamento, inclui-se a incineração, 

reciclagem e compostagem (BRASIL, 2010). 

Sobre a compostagem, a PNRS classifica-a como uma destinação final ambientalmente 

adequada para resíduos orgânicos, enfatizando que cabe ao plano municipal de gestão de resíduos 

sólidos a implantação de sistemas de compostagem e articular com agentes econômicos e sociais 

formas de utilização do composto produzido (BRASIL, 2010).  

A compostagem, que tem como intuito a minimização dos impactos ambientais causados 

pela destinação dos resíduos orgânicos, é uma prática antiga e muito utilizada no meio rural, porém 

sua realização em ambientes menores, como a utilização de minicomposteiras, ainda é um desafio 

(MARAGNO, 2005).  

Diante deste contexto, o presente trabalho tem como objetivo apresentar os resultados de um 

método alternativo de compostagem em baldes, como alternativa às minicomposteiras caseiras. 

 

METODOLOGIA 

A metodologia utilizada foi adaptada do método desenvolvido pelo Núcleo de Pesquisa em 

Resíduos Sólidos (NRESOL), que consiste na utilização de estruturas cilíndricas de PVC, com furos 

em todo seu perímetro para arejamento do composto (SALVARO, 2007). Para realização deste 

experimento, foram utilizados baldes de 13 litros com furos em toda sua volta. 
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Para realização da compostagem, foram realizados dois experimentos, no período de maio a 

junho de 2017. No Experimento 1, foi testado a compostagem dos resíduos do restaurante 

universitário da UTFPR, campus Francisco Beltrão e, no Experimento 2, foi utilizado o resíduo do 

restaurante universitário agregado à grama, como fonte de carbono, na proporção 1:6. 

Depois de realizada a etapa de montagem das composteiras, os parâmetros pH, teor de água 

e sólidos voláteis foram analisados semanalmente. A partir da terceira semana, as análises 

começaram a ser realizadas quinzenalmente. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Pode-se observar que as composteiras não atingiram a fase termofílica (Figura 1 e 2), 

apresentando odor desagradável e presença de vetores. Em análises laboratoriais, os dois 

experimentos apresentaram, em todas as semanas, teor de água elevado, baixo pH e alto valor de 

sólidos voláteis. Sendo assim, na quarta semana de experimento, não foi possível obter um 

composto estabilizado pelo método proposto. 

Figura 1: Experimento 1 

 

Fonte: Autoria própria, 2017 

 

Figura 2: Experimento 2 

 

Fonte: Autoria própria, 2017. 
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Levando em consideração o trabalho realizado por Salvaro et al. (2007), cujo experimento 

realizado em estruturas cilíndricas de PVC, com furos e utilizando resíduos de uma cantina 

universitária, apresentou resultados positivos, obtendo um composto em fase de maturação em três 

semanas, esperava-se obter então, no experimento 1 e 2 (Figura 1 e 2) um composto em faze de 

maturação em aproximadamente três semanas.  

Entretanto, os experimentos 1 e 2 (Figura 1 e 2) não apresentaram a fase de maturação. Pode-se 

atribuir as limitações dos experimentos em partes ao clima da região, que dificultou a secagem do 

material, apresentando assim, teor de água muito elevado e entrando em estado de anaerobiose, 

como também dificuldades na aeração que devido ao método ser executado em baldes, foi 

ineficiente mesmo com a presenças de furos nas laterais e abertura na parte superior. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Os resultados obtidos indicaram que na minicomposteira degradação não foi 

eficiente, apresentando odor desagradável, com presença de moscas e larvas, além de não atingir a 

fase de maturação devido ao processo de anaerobiose. Indicaria- se neste caso maior quantidade de 

aeração e que o teor de umidade fosse reduzido, para um processo mais eficiente. 
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CARACTERIZAÇÃO DE VINHO ESPUMANTE DEMI-SEC DE 

AMORA-PRETA (RUBUS SP.) PELOS MÉTODOS CHAMPENOISE E 

CHARMAT 

BERNARDI, F¹ 

LIMA, K. P² 

Instituto Federal do Paraná- Campus Palmas 

 

Introdução 

A amoreira-preta apresenta frutas de alta qualidade nutricional e valor econômico 

significativo. As amoras são ricas em vitamina C e contêm em torno de 85% de água, 10% 

de carboidratos, elevado conteúdo de minerais, vitaminas do complexo B e A, além de ser 

fonte de compostos funcionais, como ácido elágico e antocianinas. Também são ricas em 

fibras e ácido fólico. Além desses compostos a amora-preta contêm ácidos graxos 

essenciais, como o linoleico e o linolênico (SOUZA, 2015). 

A amora-preta é um alimento funcional e possui substâncias nutracêuticas, no 

entanto por apresentar uma alta perecibilidade devido a sua elevada atividade respiratória, 

é necessária a busca e desenvolvimento de produtos que mantenham suas propriedades, 

como também agreguem valor nutritivo, como a elaboração de um vinho espumante. 

O vinho espumante ou Champagne é uma das bebidas mais finas, sendo o mais 

prestigioso dos vinhos efervescentes. O processo de elaboração desta bebida requer 

acompanhamento em todas as etapas, para que o resultado final seja o produto esperado. A 

obtenção de um vinho espumante fino de qualidade depende, inicialmente, da utilização de 

um vinho base de qualidade, leveduras e processos especiais, e conduzidos sob condições 

ideais, além de análises precisas (MENEGUZZO, 2010). 

A produção de espumantes pode ser realizada em garrafas, que é conhecido como 

método tradicional/Champenoise ou em grandes recipientes de aço inoxidável, autoclaves 

e resistentes à pressão (Charmat). O princípio de elaboração dos espumantes é o mesmo, 

sendo o que difere ambos é o local da segunda fermentação e o tempo de envelhecimento 

em contato com a borra (CALIARI, 2014). Desta forma, o objetivo deste trabalho foi a 

caracterização de vinho espumante de amora-preta pelos dois métodos. 

 

Metodologia 
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A caracterização físico-química e de compostos bioativos foi realizada em triplicata 

com os espumantes produzidos no laboratório de alimentos do Instituto Federal do Paraná- 

Campus Palmas. Sendo um produzido pelo método Charmat e outro pelo método 

Tradicional/Champenoise, ambos eram Demi-sec. 

Realizou-se os seguintes testes: teor alcoólico (% v/v), que se baseia na destilação 

do álcool da amostra e posterior quantificação pela medida da densidade relativa do 

destilado a 20°C. O pH (potencial hidrogeniônico) para esses teste foram empregados 

protocolos analíticos descritos pelo IAL (2008), açúcares redutores (g/L) Miller et al. 

(1959) e antocianinas através de leituras espectrofotométricas em diferentes pHs (LEE, J; 

DURST, R. W.; WROLSTAD, R. E, 2005). 

 

Resultados e discussão 

O teor alcoólico de ambos os espumantes foi de 10% (v/v) ± 0, segundo BRASIL 

(2004), a concentração de etanol deve estar entre 10 e 13 % (v/v), e estes vinhos 

espumantes podem ser classificado como espumante demi-sec devido a sua concentração 

de açúcares totais estar entre 20 até 60 g/L de açúcar. 

O pH encontrado nos espumantes foi de 3,29 ± 0,0004 para o Champenoise e 3,33 

± 0,0004 para o Charmat, segundo Jacques (2015) o pH encontrado nas amoras-pretas 

variedade Tupy é em torno de 3,23, com isso podemos perceber que essa característica é 

preservada durante a produção dos espumantes. Além disso, o pH baixo atua como um 

fator limitante para o crescimento de bactérias patogênicas, o que manteria os índices de 

contaminação bacteriana em níveis baixos. 

Também foi verificado o teor de antocianinas presentes no espumante, que foi de 

13,52 ± 0,013 mg cian.-3-glicosídeo/100g para o Charmat e 19,62 ± 0,002 mg cy-3-

glc/100g para o Champenoise. Esses resultados são semelhantes aos encontrados em 

análises realizadas por Oliveira (2011), onde teor de antocianinas em vinhos de mesas 

variou de 14,09 a 156,48 mg cy-3-glc/100g, já Lucena (2010), encontrou uma variação de 

5,2 a 20,7 mg cy-3-glc/100g. Com isso percebemos que a maior perda de antocianinas foi 

pelo método Charmat, isto pode ser devido a temperatura que o mesmo foi submetido 

durante a sua produção, já que pelo método Champenoise o mesmo ficou a temperatura 

ambiente, pois estes compostos são altamente instáveis. 

 

Considerações finais 

ISSN 2594-4541 291



¹belibernardi@hotmail.com 

A amora-preta apresenta grande potencial de aplicação como espumante, pois se 

pode perceber que durante a fabricação de espumantes pelos métodos Charmat e 

Champenoise, algumas características como pH e o teor de antocianinas são preservadas. 

Além disso, como a amora apresenta elevada taxa respiratória, estraga-se facilmente, com 

isso o espumante se torna uma alternativa para a utilização desses frutos. 
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PRODUÇÃO MAIS LIMPA NA GESTÃO AMBIENTAL DE EMPRESA 

CEREALISTA 

 

CHALLIOL, J. A.1; VEIGA, G. A.2; CEMBRANEL, A. S.3  

Universidade Tecnológica Federal do Paraná 

 

INTRODUÇÃO 

O crescimento sustentável é discutido a nível mundial, governos e organizações buscam ações 

para minimizar os impactos do homem ao meio ambiente. Desta forma, os sistemas de gestão 

ambiental visam contribuir com a sustentabilidade, por meio de metodologias e processos planejados. 

Dentre os sistemas de gestão a Produção Mais Limpa (P+L) é um dos mais difundidos. O conceito da 

P+L, desenvolvido pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, estabelece ações na 

busca da preservação ambiental por meio da redução de custos de produção, otimização do uso dos 

insumos e energia e a redução de resíduos (FOELKEL, 2008; CATAPAN, 2010).  

Os modelos de P+L são ferramentas estratégicas para empresas, visam contribuir com o 

aprimoramento da gestão ambiental. Especialmente nos processos industriais, nos quais existem 

elevados custos de energia, água, matéria-prima além da geração de resíduos (SENAI, 2013). Neste 

contexto, o objetivo deste trabalho foi desenvolver uma proposta de Produção Mais Limpa no setor 

de fabricação de lecitina de soja de uma cerealista localizada no Sudoeste do Estado do Paraná, 

abordando alternativas para redução do consumo e custo de água e o tratamento de efluentes líquidos. 

 

METODOLOGIA 

O trabalho foi desenvolvido no setor de fabricação de lecitina de soja em uma cerealista 

localizada na região Sudoeste do Estado Paraná. A lecitina de soja é composta por um conjunto de 

fosfatídeos extraídos do óleo de soja, que pode ser empregada em fins industriais e nutricionais, 

apresenta-se sob o estado pastoso de cor castanha (CASTEJON, 2007). A proposta de implantação 

da P+L ocorreu buscando soluções para redução do custo e consumo de água e na adequação do 

tratamento de efluentes líquidos. A escolha do setor ocorreu devido ao elevado consumo de água no 

                                                           
1 jorge.challiol@hotmail.com 
2 adircembranel@utfpr.edu.br 
3 adircembranel@utfpr.edu.br 
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processo de produção e na higienização de máquinas, equipamentos e piso. Nestes processos são 

consumidos 25.000 litros/mês, resultando em significativa quantidade de efluente líquido. 

Inicialmente foi realizado um diagnóstico no setor, no modo de produção e da estrutura física 

de toda a empresa, identificando as potencialidades. Por meio de referencial bibliográfico buscou-se 

alternativas para redução do custo e consumo de água. A proposta de adequação do tratamento do 

efluente líquido baseou-se nas resoluções 357/2005 e 430/2011 do CONAMA que estabelecem as 

condições e padrões de lançamento de efluentes. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

A empresa apresenta grande potencial de captação de água pluvial e o setor de fabricação da 

lecitina de soja possui elevada demanda de água para fins menos nobres, como serviços de limpeza 

viabilizando o uso da água da chuva.  

A água pluvial é coletada de áreas impermeáveis como telhados, coberturas e pátios e 

encaminhada a reservatórios. A metodologia para projetos de sistemas de coleta deve contemplar no 

mínimo a determinação da precipitação média do local, a área disponível para captação, projeto para 

reservatório, identificação dos possíveis usos da água e o tratamento adequado (GOULART, 2007). 

Desta forma, foi sugerida a instalação de um sistema de coleta e armazenamento de água da chuva 

coletada dos telhados. A área de telhado com possibilidade de captação de água possui 2.930,00 m². 

Consideração precipitação pluviométrica anual média no município de aproximadamente 2.000 mm, 

o potencial de captação de água é de cerca de 5.860,00 m³/ano. A proposta do sistema considerou 

descarte inicial de água, filtro de retenção de material sólido, seguido de cloração para controle de 

bactérias e proliferação de algas e nível piezométrico do reservatório maior que dos pontos de 

consumo evitando o uso de bomba de recalque. 

Também foram apresentadas alternativa para a redução do consumo de água como: adequação 

de layout reduzindo a movimentação de insumos e equipamentos tornando o serviço de limpeza mais 

rápidos; utilização de equipamentos de limpeza de menor consumo de água, como lavadora de alta 

pressão, que além da redução no consumo de água limitam a utilização de produtos químicos; 

substituição do piso de cerâmica por piso polido com inclinação para as canaletas de drenagem 

existentes e a implantação de cantos arredondados nos limites entre paredes e pisos facilitando a 

limpeza. 

A geração dos efluentes líquidos está ligada a fabricação de lecitina e aos serviços de limpeza. 

Portanto, as ações propostas na redução do consumo de água contribuem na melhoria da gestão dos 
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resíduos líquidos. O sistema de tratamento de efluente existente é composto por duas fossas sépticas, 

um filtro anaeróbico de fluxo ascendente ligados linearmente e uma caixa de inspeção para supervisão 

e coleta de amostras. Análises físico/químicas demonstraram que o efluente resultante do tratamento 

existente não atende as Resoluções 357/2005 e 430/2011 do CONAMA. Como alternativa para 

adequação do sistema de tratamento, foram sugeridas adequações como: implantação de dispositivo 

de gradeamento fino para retenção de materiais sólidos seguido de caixa de separação de água e óleo; 

inoculação de microrganismo nas fossas sépticas específico para este tipo de efluente e a adição de 

um sistema de coagulação e floculação. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A proposta de implantação do sistema de Produção Mais Limpa demonstrou ser uma 

metodologia simples e eficiente. Possibilitou a apresentação de alternativas econômica e 

tecnicamente viáveis ao setor de produção de lecitina de soja, viabilizando a redução do consumo e 

custo de água e a adequação do tratamento de efluente. 
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INTRODUÇÃO 

A palavra estratégia é bastante utilizada em ambientes corporativos (RESE et al. 2017) e 

permite inúmeras interpretações, todas relevantes para a condução da prática organizacional. Na 

teoria institucional, o pensamento estratégico é compreendido como produto da imersão social, 

influenciado por padrões coercitivos, normativos e cognitivos predominantes no contexto ambiental 

das organizações (CRUBELLATE; GRAVE; MENDES, 2004).  

Alguns autores dimensionam que para o empreendedorismo institucional se manifestar é 

preciso a existência de modelos mentais que embasem a adoção de processos estratégicos 

(MACHADO-DA-SILVA; FONSECA; FERNANDES, 2000) e a presença de pressões do ambiente 

institucional e técnico sobre os agentes inovadores (SCOTT, 1995).  

O processo de formação do pensamento empreendedor em ambientes que estimulam a 

criação de empreendimentos sugere uma diferenciação de como se desencadeia a prática 

empreendedora e merece ser melhor investigado. Assim, o presente estudo busca uma explicação do 

processo de manifestação empreendedora em rede e como isso é resultado da implementação de 

estratégias inovadoras. 

 

METODOLOGIA 

As estratégias inovadoras adotadas pelos empreendedores foram identificadas mediante a 

coleta de dados realizada junto ao Roteiro Turístico Sentidos do Campo, no período de agosto de 

2015 a junho de 2016. O roteiro foi formalizado pelo Governo Federal em 2009, com o intuito de 

implementar ações conjuntas para identificar, promover e fortalecer a relação entre a agricultura 

familiar e a atividade turística brasileira (MINISTÉRIO DO TURISMO, 2015). Integram o roteiro 
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doze empreendimentos turísticos pertencentes aos municípios de Quatro Barras e Campina Grande 

do Sul, localizados na região metropolitana de Curitiba, Paraná. 

A pesquisa investigou as categorias analíticas, empregando procedimentos descritivo-

qualitativos para a compreensão do fenômeno social vivido por um grupo de indivíduos 

(RICHARDSON, 1999). A estratégia adotada foi estudo de caso, que permite a compreensão 

aprofundada do fenômeno (STAKE, 2005). O nível de análise da pesquisa é organizacional e as 

unidades de análise são os dirigentes das empresas associadas. A coleta de dados se deu por meio da 

análise documental de arquivos disponibilizados pela Associação Industrial e Comercial de Quatro 

Barras e Campina Grande do Sul – QBCAMP e observação não-participante.  

A observação é adequada para captar o fenômeno em seu ambiente natural sem a 

intervenção dos pesquisadores (MERRIAM, 2009). Durante a observação, os pesquisadores 

tomaram notas de campo sistemáticas e organizadas cronologicamente dos eventos, conversas e 

interações presenciadas (ANGROSINO, 2009). Para estabelecer rigor à pesquisa qualitativa (YIN, 

2011), optou-se pela triangulação de dados por meio da coleta de dados documentais. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A coleta de dados permitiu a identificação das estratégias adotadas pelos empresários 

durante as reuniões mensais do Roteiro Sentidos do Campo. As ações identificadas referem-se à 

reivindicação formal ao poder público acerca da criação de políticas voltadas ao incentivo turístico 

na região, como instalação de placas e indicativos turísticos dos empreendimentos; identificação do 

perfil do turista local para diagnosticar o período de estadia nos municípios e quais são os atrativos 

que mais chamam atenção; realização de eventos conjuntos para divulgação das empresas que 

compõe o roteiro e as atividades exercidas por cada uma delas; ações voltadas à atração de novos 

integrantes ao grupo, visando o fortalecimento, desenvolvimento e crescimento do roteiro. 

O empreendedorismo corporativo foi identificado pela adoção de metas coletivas para 

direcionar as estratégias do roteiro; identificação dos principais pontos turísticos da região e criação 

de um mapa ilustrado para divulgação dos empreendimentos turísticos; reinvindicações para 

melhoria da infraestrutura local; utilização de mídias sociais para divulgação do negócio; 

participação de festivais gastronômicos na capital do estado. 

 

 

 

ISSN 2594-4541 297



          

IV Workshop de Ciência, Tecnologia e 

Inovação 
05 e 06 de outubro de 2017 – Francisco 

Beltrão 

 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A criação do roteiro turístico possibilitou o fortalecimento das empresas como rede, de 

forma que os objetivos foram traçados em conjunto, desenvolvendo um senso de cooperação e 

fortalecimento entre os integrantes do roteiro, no sentido de priorizar as ações coletivas. Percebe-se 

a existência de uma rede subjetiva de proteção aos componentes para pleitear benefícios junto ao 

poder público preferencialmente ao grupo organizado, a fim de que outros estabelecimentos 

compreendam as vantagens e se associem ao grupo. O roteiro também tem desenvolvido o 

comportamento empreendedor individual, fazendo com que adotem práticas inovadoras em seus 

negócios e proporcionem melhores condições de atendimento ao turista. 

Com base nas investigações, é possível identificar que o empreendedorismo corporativo é 

manifestado de forma contundente na rede de empresas de turismo analisadas, pois a adoção de 

estratégias tem ocasionado o desenvolvimento das empresas de modo individual e coletivo. 
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brasileiro de Francisco Beltrão - PR 
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INTRODUÇÃO  

Os cursos de Licenciatura em Computação e Informática começaram a fazer parte 

dos cursos superiores de graduação do Brasil a partir do ano de 1997. O primeiro curso foi 

implantado pela Universidade Federal de Brasília (UnB). Esses cursos têm como objetivo 

principal a formação de recursos humanos qualificados para dar sustentação ao 

desenvolvimento tecnológico no ambiente educacional, o qual tem determinado avanços e 

transformações da sociedade.  

O presente estudo apresenta uma prática docente dos alunos do curso de Licenciatura 

em Informática da UTFPR-FB, no laboratório de informática da IES, onde ministraram uma 

oficina de informática aos militares do Exército Brasileiro de Francisco Beltrão-PR. Como 

destaca Freire (1996), a reflexão crítica sobre a prática docente é imprescindível, a fim de 

melhorá-la, e assim é a proposta da disciplina onde foram organizadas as atividades. 

A proposta de atividade foi da disciplina de Didática Aplicada a Informática, através 

de Atividades Práticas como Componente Curricular (APCC). A APCC tem como objetivo, 

desenvolver uma análise crítica reflexiva referente à prática escolar no ensino básico, 

confrontando os conteúdos discutidos em sala. 

METODOLOGIA 

O curso de Introdução à Informática, com ênfase em sua história, contou com três 

alunos do curso de Licenciatura em Informática. O referido curso foi ministrado em dois 

momentos, contabilizando 10 horas-aula, para 15 participantes, no laboratório de informática 

do Curso de Licenciatura em Informática, dentro da UTFPR-FB. A possibilidade de executar 

o curso dentro do espaço do Laboratório de Informática do Curso de Licenciatura em 

Informática, tinha como premissa a execução dos saberes docentes pelos discentes, que 

convergia para o objetivo da disciplina de Didática Aplicada à Informática, para familiarizar 

o discente com as questões fundamentais da prática pedagógica. 
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O público alvo foram os militares do 16° Regimento de Cavalaria Mecanizada, onde 

participaram 15 militares, selecionados pelo comandante do regimento, conforme a demanda 

da necessidade de conhecimentos de informática. 

A atividade se dividiu em dois momentos. No primeiro momento, foram abordados 

assuntos referente a criptografia com uma dinâmica que envolvia o contexto da história 

militar e dados sigilosos, através de uma apresentação com o uso do PREZI, um software 

que ajuda na criação de apresentações em slides as tornando mais dinâmicas, acrescentando 

efeitos e movimento na transição dos mesmos auxiliando na perspectiva dialógica. Dando 

continuidade a abordagem, foram apresentados conceitos pertinentes a algoritmo de 

programação, a história dos grandes nomes da área, entre eles Steve Jobs e Bill Gates. 

Também foram abordados conceitos referente a ARPANET e Tim Bernes-Lee, o precursor 

do mundo dos navegadores, a “guerra dos browsers” até chegar a Google e seu domínio 

atual.  

O segundo momento do curso, inicia com a temática, segurança, com apresentação 

de Edward Snowden e Julian Assange, que divulgaram o maior esquema de espionagem. 

Para finalizar as atividades propostas, o último momento consistiu em explorar as partes 

físicas de um computador, através de manuseio de peças e montagem de computadores. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Os resultados obtidos podem ser considerados satisfatórios para os discentes do curso 

de Licenciatura em Informática, uma vez que a experimentação da prática docente, torna-se 

elemento chave para desenvolver o potencial, em vários âmbitos: conhecimento, didática, 

enfrentamento de situações técnicas, postura, domínio do conhecimento, segurança, entre 

outros. Como destaca Saviani (1996) é a educação que determina os saberes que entram na 

formação do sujeito. 

Por se tratar de um público-alvo com perfil mais formal e estarem ligados a um órgão 

militar, vale destacar a disciplina e a seriedade que os participantes apresentaram na 

segurança da internet e criptografia. Os participantes demonstraram-se comunicativos e 

interessados em adquirir conhecimento, pareciam absorver ao máximo possível todas as 

informações. A relação dialógica entre o professor e discentes foi empolgante, visto que 

ambos ansiavam por atividades desta modalidade dentro da Universidade. Por parte dos 
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discentes o ganho em experiência foi significativo e fomentou outras atividades de prática 

docente. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A informática produz transformações nas formas de conhecer, aprender e viver, 

processos estes que precisam ser reconstruídos pelos professores no contexto ensino 

aprendizagem. A integração da sociedade com os avanços tecnológicos gera a demanda por 

profissionais da educação especializados em informática, capazes de transformar a prática 

docente e contribuir de modo efetivo para a incorporação de inovações pedagógicas e 

promover dinamismo nas técnicas e métodos atualmente utilizados.  

Assim para os acadêmicos do curso de Licenciatura em Informática (UTFPR-FB), a 

prática docente se efetiva junto da comunidade, neste estudo, os militares, ou seja, a 

experimentação de situações protagoniza e fortalece os discentes no campo da docência. 

Segundo Zabala (1995) os problemas presentes na prática pedagógica permite 

questionamentos, ao mesmo tempo em que proporcionam os parâmetros para as decisões 

que devem ser tomadas. O protagonismo dos discentes buscam produzir transformações nas 

formas de conhecer, aprender e viver, processos estes que precisam ser reconstruídos no 

contexto ensino aprendizagem.  
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INTRODUÇÃO 

 

A logística é peça fundamental em uma empresa de abastecimento, sendo a área que mais 

gera custos além de ser a integração da empresa com o cliente. É importante que a logística seja 

adequada para a empresa atuar de forma eficiente e levar o produto do seu ponto inicial até o ponto 

final.  

Ballou (2006) afirma que logística é o processo de planejamento, implementação e controle 

do fluxo eficiente e eficaz de mercadorias, serviços e das informações relativas desde o ponto da 

origem até o ponto de consumo com o propósito de atender às exigências dos clientes.         

A empresa pesquisada oferece produtos do ramo alimentício de uma forma geral, com 

exceção de frios e laticínios, através de parcerias com as empresas fabricantes, e oferece esses 

produtos aos seus associados através de tabloides on-line, disponibilizados em sua página na 

internet, porém enfrenta dificuldades com os gastos excessivos de sua frota. 

 

METODOLOGIA 

 

O início da logística da empresa consiste na descarga de mercadorias de empresas fabricantes 

em seu CDD (Centro de Distribuição), as quais são separadas por classes ou famílias de produtos. O 

pedido online começa por disponibilizar determinadas classes de mercadorias em um tabloide, no site 

da empresa, onde o cliente, pode entrar com seu login e senha e escolher os produtos que deseja 

comprar bem como a quantidade que precisa.  Ao final do faturamento uma Nota Fiscal é gerada e 

repassado ao setor de entrega, onde a mercadoria é separada, conferida e alocada no carro que melhor 

comportará essa mercadoria, para que que a entrega seja efetuada. 
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Para que essa logística seja efetuada da maneira correta, a empresa passou a fazer uso de 

algumas ferramentas da qualidade, como forma de inovar e atualizar seus processos, como o PDCA, 

do Inglês Plan (planejar), Do (executar), Check (checar) e Act (agir), que consiste em planejar todo 

o processo, estabelecendo metas e limites, bem como ações que devem ser desempenhadas, também 

estabelecendo planos de checagem e monitoramento das ações desenvolvidas, sempre conforme o 

planejamento que é feito pela empresa, e propõe, também, ações corretivas caso algo não saia 

conforme o planejamento. O Ciclo PDCA é uma ferramenta utilizada para a aplicação das ações de 

controle dos processos, tal como estabelecimento da “diretriz de controle”, planejamento da 

qualidade, manutenção de padrões e alteração da diretriz de controle, ou seja, realizar melhorias. 

Dentro do PDCA podemos encontrar ferramentas coadjuvantes, como o Diagrama de Pareto, 

utilizado pela empresa visando a ordenação das frequências das ocorrências em ordem decrescente 

através de gráficos de barras. Após a obtenção do Pareto, um Brainstorming é realizado com o 

intuito de buscar ideias potenciais que possam ser ou auxiliar a solução do problema que, no caso da 

empresa pesquisada, é o alto custo com a frota, estando diretamente ligado ao setor 

logístico/entrega.  

Pautado nas informações do Brainstorming e no Pareto, é empregado o Diagrama de Causa e 

Efeito, cuja principal função é organizar e expor os efeitos do problema e suas possíveis causas, 

através de um gráfico que, visualmente falando, lembra uma espinha de peixe, nome pelo qual esse 

método também é conhecido. Feito isso, parte-se para a aplicação do Método 5W2H, que é tido 

como um checklist das atividades a serem desenvolvidas, sempre com o máximo de clareza e 

eficiência, por todos os envolvidos na resolução do problema. O Método 5W2H pode ser entendido 

como What (o que será feito), Why (por que será feito), Where (onde será feito), When (quando 

será feito), Who (por quem será feito), How (como será feito) e How Much (quanto custará). 

Seguindo estes passos é possível ter controle sobre o produto ou processo desenvolvido, 

visto que o PDCA proporciona o mapeamento e controle dos processos. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Após a implementação da ferramenta da qualidade PDCA, a equipe do setor logístico, como 

um todo, passou a enxergar o processo por eles desenvolvido de uma maneira mais crítica e técnica, 

os colaboradores desse setor passaram a ter mais disciplina e cuidado ao desempenhar qualquer 

atividade envolvendo a logística. 
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Os resultados obtidos foram satisfatórios quando comparados com o mesmo período do ano 

anterior, onde a melhoria ainda não havia sido implementda, como apresenta o gráfico 01. 

Gráfico 01- Comparativo das despesas entre o mesmo período dos anos de 2015 e 2016 

 

 

Fonte: O Autor, (2016) 

Em comparativo com o mesmo período de 2015, pode-se observar através do gráfico que, 

em 2016, não houve avaria de carga pois através do mapeamento do processo, principalmente a 

aplicação do 5W2H, as cargas passaram a ser melhor alocadas em cada caminhão que sai para 

entregar, evitando assim que algumas mercadorias estraguem ou sejam extraviadas. 

A reformulação do plano logístico, sincronizada com treinamentos aplicados aos 

colaboradores, mostra uma maior harmonia entre os setores da empresa, pois antigos atropelos para 

carregar caminhões, despesas com avarias de carga e manutenção corretiva, principais geradores de 

custos, diminuíram consideravelmente. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A implementação do Ciclo PDCA, propiciou melhoras significativas no processo logístico 

que a empresa desenvolve pois através da organização e controle dos processos, a identificação de 

erros e suas possíveis causas se torna menos complicada e, as ações corretivas cabíveis podem ser 

tomadas com mais precisão. Os custos com o setor logístico passaram a ser estáveis e previsíveis. 
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AVALIAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA DE SARDINHAS ENLATADAS EM 

ÓLEO COMESTÍVEL  

 

BRETSCHNEIDERa1, F. G. B.; GOLLER-REISa2, J.; KESSLERa3, E.; TONIALa4, I. B.  

a Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) campus Francisco Beltrão 

 

 

INTRODUÇÃO 

Os pescados em geral apresentam grandes fontes nutricionais, como de lipídios, 

proteínas, vitaminas e sais minerais. A sardinha se destaca por ser um pescado muito 

popular dentre os brasileiros, sendo uma opção saudável, saborosa, nutritiva e de baixo 

custo (BANDARRA et al., 2001). 

 Através de análises físico-químicas é possível avaliar a qualidade e segurança de 

um produto alimentício, assim como verificar a autenticidade da informação nutricional 

informada no rótulo (IAL, 2008). 

O presente trabalho teve como objeto realizar análises físico-químicas de três 

marcas distintas de sardinha enlatadas em óleo comestível e, adicionalmente, verificar a 

veracidade das informações contidas no rótulo das embalagens. 

 

METODOLOGIA 

As amostras de sardinha boca torta foram adquiridas no comércio da cidade de 

Francisco Beltrão/PR e identificadas como A, B e C. As análises físico-químicas foram 

realizadas no Complexo de Laboratórios da UTFPR-FB. As amostras foram 

homogeneizadas e quarteadas para posterior acondicionamento sob temperatura de - 8ºC 

até sua utilização. 

 Foram realizadas as análises de: pH, acidez total titulável, cloreto de sódio (IAL, 

2008), umidade, sólidos totais, cinzas (AOAC, 1995), lipídeos totais (Bligh-Dyer,1959) e 

proteínas (Tedesco et al.,1995). Todas as análises foram realizadas em triplicata e triplicata 

e seus resultados submetidos à análise de variância ANOVA e teste de Tukey (p>0,05) 

para a comparação das médias (Statsoft, 2005). 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Os resultados percentuais obtidos para as marcas A, B e C são apresentados na 

Tabela 1. O pH e a acidez de um produto alimentício são indicativos de deterioração 

microbiológica, segundo a legislação vigente no Brasil para peixes frescos, considera-se 

um produto deteriorado aquele que apresenta um pH superior a 6,5 (BRASIL, 1952). 

 
Tabela 1: Resultado percentual e desvio-padrão para as marcas A, B e C. 

Análises 
Média (%) e desvio-padrão 

Marca A Marca B Marca C 

pH 6,40±0,006b 6,86±0,006a 6,35±0,006c 

Acidez total 5,70±0,245a 3,99±0,42b 4,05±0,31b 

Umidade 56,62±1,23b 62,27±0,32a 59,37±2,07ab 

Sólidos Totais 43,38±1,23a 37,73±0,32b 40,63±2,07ab 

Cinzas 2,12±0,035b 4,89±0,104a 2,32±0,12b 

Cloreto de Sódio 0,28±0,016c 1,27±0,05a 0,63±0,03b 

Proteínas 21,62±0,59a 19,92±0,26b 17,69±0,35c 

Lipídeos Totais 

Carboidratos 

15,86±0,08b 

3,90±1,49a 

10,13±0,09c 

2,79±0,57a 

18,82±0,09a 

2,64±1,62a 

 

Segundo Ordonéz (2005) a umidade pode variar de 53,00 a 80,00% devido a 

variabilidade entres as espécies, ambiente e estação do ano. As Marcas B e C não diferiram 

estatisticamente quanto ao teor de umidade e sólidos totais.  

A determinação de cloreto de sódio das sardinhas foi realizada pela análise de 

cinzas, que quantifica o teor de resíduo inorgânico ou resíduo mineral fixo nos alimentos 

(ZAMBIAZI, 2013). Apenas a marca B apresentou valor semelhante, comparado com o 

rótulo, as marcas A e C apresentaram valores abaixo ao informado. 

 A tabela nutricional dos produtos avaliados, indica a quantidade de proteína em 60 

g de sardinha com, de 14 g, 13 g e 10,8 g para A, B e C, respectivamente. As marcas A e C 

apresentaram valores próximos ao fornecido, a marca B apresentou 1,05 g a menos do que 

o informado. 

 Apenas a marca B apresentou valor próximo ao informado com relação aos lipídios. 

As marcas A e C apresentaram em torno de 40% a mais em relação ao rótulo. 

 Os valores de carboidratos apresentados pelas marcas demonstraram valor elevado, 

já que em seus rótulos havia informação de traços ou ausência deste nutriente. O valor 
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energético obtido para marca A foi de 244,84 kcal, B 182,0 kcal e C 250,72 kcal, sendo as 

três marcas com valores acima ao informado no rótulo. 

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A partir dos dados obtidos conclui-se que as marcas utilizadas nas análises físico-

químicas apresentaram, no geral, discrepância nos resultados obtidos em relação ao rótulo 

contido em suas embalagens. Isto demonstra a importância da fiscalização, que possui a 

finalidade de evitar lesar os consumidores. 
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ANÁLISE DA EFICIÊNCIA DOS AEROPORTOS INTERNACIONAIS 

BRASILEROS UTILIZANDO ANÁLISE ENVOLTÓRIA DE DADOS  

 

Maldaner, L.¹ 

Schmidt de Oliveira, M. 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná  

INTRODUÇÃO 

O transporte aéreo vem se popularizando muito nos últimos anos a nível mundial. Desde a 

década passada o setor teve um crescimento expressivo no Brasil, em especial, devido ao surgimento 

de novas companhias aéreas da modernização das que já estavam operando além das concessões e 

investimentos nos aeroportos.   

Muito desse crescimento se deu pelo fato de que o país foi sede dos dois maiores eventos 

esportivos do mundo, a Copa do Mundo em 2014 e as Olimpías no Rio em 2016. Como esses eventos 

movimentaram muitos turistas foi preciso aumentar a capacidade de muitos aeroportos internacionais 

do país.    

Com isso em vista, o presente estudo tem o objetivo de analisar a eficiência dos aeroportos 

internacionais brasileiros utilizando o método da Análise Envoltória de Dados (DEA – Data 

Envelopment Analysis). Para a análise foram considerados como inputs as variáveis “área do terminal 

de passageiros” e “capacidade de passageiros” e como output foi utilizado “movimentação de 

passageiros no ano de 2015”.  

 

METODOLOGIA 

A técnica da Análise Envoltória de Dados (DEA) foi criada em 1957 por FARREL e foi 

otimizada em 1978 por CHARNES, COOPER & RHODES para que a metodologia pudesse ser 

aplicada em problemas reais. A DEA vem sendo utilizada nas mais diversas áreas para estudo da 

eficiência de unidades produtivas, alguns exemplos de aplicações são: industrias petrolíferas, gestão 

de municípios, clubes de futebol, terminais de containers e aeroportos.  

A DEA é uma técnica que utiliza modelos matemáticos não paramétricos para medir a 

eficiência de unidades produtivas que são chamadas de unidades tomadoras de decisão (Decision 

Making Units – DMU’s) considerando os recursos disponíveis (inputs) com os resultados obtidos 
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(outputs). O modelo considera os pesos das variáveis como desconhecidos e atribui tal valor para 

maximizar a eficiência.  

O modelo atribui valor 1 para unidades eficientes e a medida que o valor se aproxima de 0 a 

eficiência diminui. Para DMU’s ineficientes a solução identifica duas DMU’s  eficientes que servirão 

como referência para a mesma. E isso difere a DEA dos métodos paramétricos, pois a DEA otimiza 

cada DMU individualmente em relação as demais e com isso gera uma fronteira de eficiência, que é 

definida como sendo o nível máximo de produção para um nível de insumos. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Para esse caso foi utilizado a análise envoltória de dados (DEA) com orientação para produto, 

pois para aumentar a eficiência é preciso aumentar a produtividade e não reduzir os insumos. Como 

inputs foram utilizados no estudo área do terminal de passageiros (m²) e capacidade de passageiros 

anuais, e o output foi a movimentação de passageiros no ano de 2015.  

Com isso gerou-se o modelo de eficiência que é dado pelo seguinte equação: 

 Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖ê𝑛𝑐𝑖𝑎 =  
á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑜 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑠𝑠𝑎𝑔𝑒𝑖𝑟𝑜𝑠+𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑠𝑠𝑎𝑔𝑒𝑖𝑟𝑜𝑠

𝑚𝑜𝑣𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎çã𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑠𝑠𝑎𝑔𝑒𝑖𝑟𝑜𝑠
   (1) 

Através do modelo foi possível obter o ranking das eficiências dos aeroportos internacionais 

brasileiros que são apresentadas na tabela 1 abaixo. 

Tabela 1 – Ranking da eficiência dos aeroportos internacionais brasileiros. 

  Rank DMU Score   Rank DMU Score 

1 Brasília (DF) 1,000 17 Belém (PA) 0,464 

1 Guarulhos (SP) 1,000 18 São Luís (MA) 0,443 

1 Navegantes (SC) 1,000 19 Natal (RN) 0,356 

1 Fortaleza (CE) 1,000 20 Maceió (AL) 0,352 

5 Bagé (RS) 0,999 21 Macapá (AP) 0,327 

6 Florianópolis (SC) 0,955 22 Porto Velho (RO) 0,297 

7 Campo Grande (MS) 0,899 23 Boa Vista (RR) 0,239 

8 Cuaiabá (MT) 0,874 24 Manaus (AM) 0,188 

9 Salvador (BA) 0,795 25 Tabatinga (AM) 0,167 

10 Rio de Janeiro (RJ) 0,699 26 Corumbá (MS) 0,094 

11 Foz do Iguaçu (PR) 0,631 27 Pelotas (RS) 0,081 

12 Porto Alegre (RS) 0,620 28 Uruguaiana (RS) 0,058 

13 João Pessoa (PB) 0,599 29 Cruzeiro do Sul (AC) 0,052 

14 Belo Horizonte (MG) 0,556 30 São José dos Campos (SP) 0,029 

15 Curitiba (PR) 0,490 31 Parnaíba (PI) 0,024 

16 Recife (PE) 0,475 32 Ponta Porã (MS) 0,004 

Fonte: Autoria própria.  
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Com base na tabela é possível observar que apenas os aeroportos de Brasília, Guarulhos, 

Navegantes e Fortaleza se mostraram eficientes, os aeroportos de Bagé e Florianópolis tiveram uma 

eficiência muito próxima de 1, enquanto os aeroportos de Corumbá, Pelotas, Uruguaiana, Cruzeiro 

do Sul, São José dos Campos, Parnaíba e Ponta Porã apresentaram uma eficiência menor que 0,1. A 

eficiência média obtida foi de 0,49275.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com os resultados obtidos através da Análise Envoltória de Dados foi possível apontar os 

aeroportos internacionais brasileiros mais eficientes, ou seja,  aqueles que conseguem gerar uma 

maior movimentação de passagerios utilizando os recursos disponíveis. Observou-se que apenas 4 

aeroportos brasileiros são eficientes. O presente trabalho pode servir para que os aeroportos 

ineficientes otimizem seus resultados, através do aumento dos seus recursos ou do aprimoramento 

dos recursos existentes. 
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ESTUDO QUALITATIVO DE CONDIÇÕES DE MOSTURAÇÃO 

VISANDO A PRODUÇÃO DE CERVEJAS COM BAIXOS TEORES 

DE ETANOL 

 

BERGMANN, L. E. M., HENDGES, D. H., FIORESE, M. L. 

Laboratório de Biotecnologia e Separação 

Universidade Estadual do Oeste do Paraná – Toledo - Paraná 

 

INTRODUÇÃO 

O interesse do consumidor por cervejas sem álcool ou com baixos teores deste 

composto tem aumentado nos últimos anos, devido à crescente atenção à saúde e às atuais 

políticas sobre a ingestão de álcool. Porém, a produção de cerveja com baixo teor de álcool 

tem sido um desafio para a indústria de cerveja (FRANCESCO et al. 2015). 

A legislação brasileira classifica a cerveja de diferentes formas, destacando-se o teor 

de etanol na bebida, que deve ser de, no máximo, 0,5% v/v, para cervejas consideradas sem 

etanol (BRASIL, 2009). 

Durante o processo de mosturação realiza-se a hidrólise do amido, pela ação de β e 

α-amilases, obtendo-se carboidratos fermentescíveis e dextrinas, respectivamente. Isso pode 

ser controlado, conduzindo-se a mosturação em temperaturas elevadas (72 a 75ºC), 

favorecendo a ação da enzima α-amilase e liberação de dextrinas. A mosturação também é 

afetada pela relação água:malte, que pode variar entre 2:1 a aproximadamente 6:1 (KUNZE, 

1996). 

Este trabalho objetivou avaliar qualitativamente diferentes condições de mosturação, 

visando a produção de cervejas sem ou com baixos teores de etanol. 

 

METODOLOGIA 

Para estudo das condições de mosturação foi utilizado malte nacional tipo Pilsen, 

comprado em fornecedor especializado. A hidrólise do amido foi avaliada em temperaturas 
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de 70ºC, 75ºC, 80ºC e 85ºC, utilizando-se 10g de malte para cada amostra, misturada com 

água em diferentes proporções (água:malte): 3:1, 4:1, 5:1 e 6:1, durante diferentes tempos 

de sacarificação: 10, 20 e 30 minutos (adaptado de Müller, 1991). As análises foram 

realizadas em duplicatas. 

Após o período determinado para hidrólise as amostras foram resfriadas e o teste do 

iodo, para confirmação da hidrólise do amido, foi realizado (Carvalho, 2009). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Verificou-se que a hidrólise do amido para diferentes relações de água:malte (4:1, 

5:1 e 6:1) ocorreu em temperaturas mais baixas (70°C e 75°C), em 30 minutos de mosturação 

(Tabela 1). 

Tabela 1 – Teste de hidrólise para diferentes relações água:malte, tempos e temperaturas de mosturação. 

Água:Malte 
70ºC 75ºC 80ºC 85ºC 

10’ 20’ 30’ 10’ 20’ 30’ 10’ 20’ 30’ 10’ 20’ 30’ 

3:1 

4:1 

5:1 

6:1 

- - - - - - - - - - - - 

- - + - - - - - - - - - 

- - + - - + - - - - - - 

- - + - - + - - - - - - 

Fonte: autor, 2017            

(-) não ocorreu hidrólise; (+) ocorreu hidrólise; (‘) minutos. 

De acordo com Ivanov et al (2016), condição de mosturação com relação água:malte 

(5:1) possibilita a degradação do amido quando tempos de hidrólise superiores à 30 minutos 

são aplicados, sugerindo ainda que esse é o período de tempo necessário para adequada 

hidrólise do amido. 

 Neste trabalho, temperaturas acima de 75ºC afetaram a hidrólise do amido. Segundo 

Montanari et al. (2005), temperaturas na ordem de 78ºC são utilizadas para inativação de 

enzimas amilolíticas, sugerindo que as temperaturas avaliadas neste trabalho podem ter 

inativado as enzimas, corroborando observações de Müller (1991), de que a atividade das 

amilases reduz significativamente em temperaturas acima de 75ºC. 

 A relação água:malte também influenciou a hidrólise do amido, que foi observada 

em relações de 4:1, 5:1 e 6:1. Entretanto, segundo Müller (1991), relações baixas (3:1) 
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deveriam possibilitar melhor desempenho das enzimas nas faixas de temperaturas avaliadas, 

indicando a necessidade de novos estudos nestas condições de mosturação. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Observou-se que temperaturas elevadas afetam diretamente o processo de hidrólise 

do amido, inativando as amilases, e a relação água:malte está diretamente relacionada ao 

desempenho de amilases em elevadas temperaturas de mosturação. Novos ensaios se fazem 

necessários para melhor compreensão desses processos. 
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ANÁLISE BROMATOLÓGICA DE FOLHAS DE Leucaena 

leucocephala 

 

Perin, M. J., Giacobbo, H. A., Suzaki, P.Y.R., Johann, G. 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná 

 

 

INTRODUÇÃO 

A Leucaena leucocephala (leucena), proveniente da América Central, é uma espécie 

arbórea/arbustiva que apresenta altura entre 5 e 20 metros. Ela pertencente à família 

Fabaceae e se espalhou por todas as regiões tropicais. O interesse econômico nesta planta 

advém de seu potencial para produção de madeira, carvão vegetal, reflorestamento, 

adubação verde e utilidade na alimentação e nutrição animal. 

De acordo com Van Soest (1994), a composição das plantas está diretamente 

relacionada ao solo e clima do meio em que as mesmas se desenvolvem. As plantas são 

afetadas diretamente por fatores externos, pois como utilizam energia solar durante seu 

processo de fixação e distribuição do carbono e energia em suas estruturas, a quantidade de 

luz disponível e nutrientes no solo contribuem ou atrapalham seu desenvolvimento e 

composição. Assim, a obtenção da composição bromatológica é útil, no sentido de que, a 

partir dela é possível determinar o quanto essa biomassa pode render em termos 

nutricionais, quando empregada na alimentação animal. Sendo, portanto, o principal 

objetivo deste trabalho avaliar a composição bomatológica das folhas de leucena. 

 

METODOLOGIA 

As folhas de leucena foram coletadas em Abril de 2017, no município de Dois 

Vizinhos-PR. As pinas foram arrancadas e desfolhadas manualmente. 

Para a obtenção da composição bromatológica, foram avaliadas, em triplicatas, 

matéria seca, matéria mineral, proteína bruta, fibra detergente neutro, fibra detergente 

ácido, extrato etéreo e carboidrato solúvel. Todas as análises foram realizadas nas 

dependências dos Laboratórios de Bromatologia, Ecologia Geral e Engenharia de 
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Bioprocessos e Biotecnologia, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná Câmpus 

Dois Vizinhos. 

Após pré-secagem, as folhas de leucena foram pesadas e moídas em moinho de 

facas. A matéria seca e cinzas, ou matéria mineral, foram obtidas pela técnica AOAC 

(1998). Para a determinação da proteína bruta, empregou-se o método de Kjeldahl (AOAC, 

2001). A fibra detergente neutro e fibra detergente ácido foi determinada pela técnica de 

Van Soest (1963). A análise de extrato etéreo foi realizada com o auxílio de um 

equipamento Ankon, ANKOM XT15 Extractor, que adapta a técnica descrita pela AOAC 

(1998). O carboidrato solúvel foi determinado por diferença em relação aos demais 

componentes (Sniffen et al., 1992). Todos os detalhes experimentais podem ser 

encontrados na literatura supracitada. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Uma vez realizadas as análises em laboratório, os cálculos para determinação da 

porcentagem umidade, cinza, proteína, lipídio e carboidrato foram feitos conforme Silva e 

Queiroz (2006). A Tabela 1 apresenta a composição centesimal, em base úmida, das folhas 

de leucena obtida neste estudo e em estudos da literatura. 

 

Tabela 1: Composição em porcentagem da folha de leucena em base seca 

Componente Presente estudo Zanu et al. (2012) * Kasiga et al. (2014) * 

Umidade 3,89% 8,65% 8,00% 

Cinza 7,47% 11,20% 5,00% 

Proteína Bruta 23,82% 23,44% 25,00% 

Fibra Bruta 29,53% 14,30% 14,00% 

Estrato Etéreo 3,93% 6,40% 8,00% 

Carboidrato solúvel 31,36% 36,01% 40,00% 

*Dados da literatura 

 

Da Tabela 1, observa-se que a composição centesimal das folhas de leucena, 

apresentou, em ordem crescente de porcentagem, 31,36% de carboidrato solúvel, 29,53% 

de fibra bruta, 23,82% de proteína bruta, 7,47% de cinza, 3,93% de lipídeo e 3,89% de 

umidade. Dados similares são encontrados na literatura, para folhas de leucena 
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provenientes de Gana (Zanu et al., 2012; Kasiga et al., 2014). Estes resultados indicam 

que, mesmo com as diferenças de região onde as amostras foram colhidas, existe um 

padrão na composição. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Foi avaliada a composição centesimal de folhas de Leucaena leucocephala (leucena), 

coletadas no município de Dois Vizinhos-PR. 

Uma grama de folha de leucena, em base úmida, foi composta por 0,014 g de 

carboidrato solúvel, 0,295 g de fibra bruta, 0, 238 g de proteína bruta, 0,075 g de cinza, 

0,034 g de lipídeo e 0,04 g de água. Os resultados obtidos foram condizentes com aqueles 

encontrados na literatura. 
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EFEITO DE DIFERENTES FONTES DE CARBONO E NITROGÊNIO 

NA PRODUÇÃO DE BIOSSURFACTANTE POR Pseudomonas 

aeruginosa. 

Rocha, L. F. 1, Martins, R. C.2,  Bavaresco, P. M.3,  Bravo, C. E. C.4 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná-  Francisco Beltrão/ PR1,3,4 

Universidade Federal de Lavras-  Lavras/MG2 

 

INTRODUÇÃO 

 A contaminação ambiental em consequência do aumento das atividades industriais 

vem se tornando uma grande preocupação mundial. Os principais causadores desta 

contaminação são produtos químicos, principalmente compostos orgânicos, como é o caso 

dos hidrocarbonetos, os quais são utilizados amplamente pelas indústrias, na fabricação de 

combustíveis, plásticos, parafinas, entre outros (FOGAÇA, 2014). Com a necessidade de 

recuperar ou remediar os ambientes contaminados, métodos e tecnologias vêm sendo 

pesquisadas, com destaque aos processos biológicos. A biorremediação é uma abordagem 

que tem sido usada para recuperar o solo e águas contaminadas, acelerando os processos 

naturais de biodegradação, promovendo uma atenuação natural dos contaminantes 

(BAMFORTH, SINGLETON, 2005). Os biossurfactantes, que podem ser produzidos por 

microrganismos através de processos fermentativos, desempenham um papel importante na 

biorremediação de ambientes impactados (GARBINO, 2013).  

O objetivo deste estudo foi verificar o efeito e interações das diferentes concentrações 

de fontes de carbono e nitrogênio no índice emulsificante produzidos por Pseudomonas 

aeruginosa. 

 

METODOLOGIA 

Um planejamento fatorial fracionado 2(6-2) foi aplicado sendo as variáveis 

independentes o óleo diesel (X1), o glicerol (X2), a glicose (X3), a sacarose (X4), o sulfato 

de amônio (X5) e o extrato de levedura (X6). Alíquotas de 1% (v/v) de inóculo microbiano 

(1x108UFC mL-1) foram transferidas para dezesseis meios de cultura e incubados em mesa 

agitadora a 200 R.P.M. sem controle de temperatura por 144 horas. O índice de 

emulsificação foi determinado seguindo a metodologia de Cooper e Goldenberg (1987) 

utilizando tetracloreto de carbono. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados obtidos, levando em consideração as condições experimentais, 

mostraram que P. aeruginosa produziu biossurfactante. A Tabela 01 mostra os resultados da 

porcentagem do índice de emulsificação. 

 

Tabela 01. Porcentagem do índice de emulsificação de biossurfactante produzido por P. aeruginosa 

 

 Variáveis independentes Variável dependente 

Ensaio X1 X2 X3 X4 X5 X6 
% Índice de emulsificação em solução com 

Tetracloreto de carbono 

01 0,1 1,0 0,1 0,1 0,1 0,1 28,57 

02 0,1 1,0 0,1 1,0 0,1 1,0 43,90 

03 0,1 1,0 1,0 0,1 1,0 1,0 2,50 

04 0,1 1,0 1,0 1,0 1,0 0,1 48,89 

05 0,1 10,0 0,1 0,1 1,0 1,0 8,33 

06 0,1 10,0 0,1 1,0 1,0 0,1 2,33 

07 0,1 10,0 1,0 0,1 0,1 0,1 2,38 

08 0,1 10,0 1,0 1,0 0,1 1,0 2,44 

09 1,0 1,0 0,1 0,1 1,0 0,1 28,57 

10 1,0 1,0 0,1 1,0 1,0 1,0 31,71 

11 1,0 1,0 1,0 0,1 0,1 1,0 2,44 

12 1,0 1,0 1,0 1,0 0,1 0,1 2,44 

13 1,0 10,0 0,1 0,1 0,1 1,0 2,50 

14 1,0 10,0 0,1 1,0 0,1 0,1 2,38 

15 1,0 10,0 1,0 0,1 1,0 0,1 2,44 

16 1,0 10,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,50 

Fonte: própria.  

 

 Observa-se o maior percentual de índice de emulsificação no cultivo de P. 

aeruginosa no ensaio 04 (48,89%), em meio de cultivo constituído por: 0,1% de óleo diesel; 

1,0% de glicerol; 1,0% de glicose; 1,0% de sacarose; 1,0% de sulfato de amônio e 0,1% de 

extrato de levedura. De acordo com a análise estatística dos efeitos das variáveis e (Tabela 

02), verifica-se que o óleo diesel (X1) e sua interação com a glicose (X1*X3) e a sacarose 

(X1*X4); o glicerol (X2) e sua interação com a sacarose (X2*X4); a glicose (X3) e extrato 

de levedura (X6) influenciaram negativamente na produção do biossurfactante. A sacarose 

(X4) e o sulfato de amônio (X5), assim como as interações do óleo diesel com o glicerol 
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(X1*X2), com o sulfato de amônio (X1*X5), com o extrato de levedura (X1*X6) e o glicerol 

e sua interação com o extrato de levedura (X2*X6) influenciaram positivamente na produção 

do biossurfactante. Entretanto, nenhuma das variáveis independentes foi estatisticamente 

significativa (p≤0,05). 

Tabela 02 - Estimativa dos efeitos das variáveis, suas interações e significância (p≤0,05) na produção de 

biossurfactante por P. aeruginosa em solução com tetracloreto de carbono (R2= 0,91454) 

 Tetracloreto de carbono 

Variáveis Efeito p 

Óleo Diesel (X1) -8,0405       0,353279 

Glicerol (X2) -20,4650 0, 092762 

Glicose (X3) -10,2825 0,265073 

Sacarose (X4) 7,3575 0,387207 

Sulfato de amônio (X5) 5,0275 0,531792 

Extrato de levedura (X6) -2,7100 0,725361 

X1*X2 6,6300 0,427213 

X1*X3 -3,5525 0,649355 

X1*X4 -6,5875 0,429688 

X1*X5 8,8375 0,318425 

X1*X6 2,5375 0,751872 

X2*X4 -8,8575 0,317601 

X2*X6 4,2700 0,589606 

Fonte: própria.  
 

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Sugere-se utilizar na formulação do meio de cultivo o óleo diesel, glicerol, sacarose, 

sulfato de amônio e extrato de levedura, pois considerando as concentrações e interações, 

apresentaram influência positiva nos índices de emulsificação. 
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ESTUDO EXPERIMENTAL E SIMULAÇÃO MATEMÁTICA DO 

AUMENTO DA TEMPERATURA DE UM AQUECEDOR SOLAR 

1Freitas Silva, L.; 2 Marques Scala, N.; 3 Nicola Boeri Di Domenico, C.. 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná – Francisco Beltrão 

INTRODUÇÃO 

Aquecedores solares de água com materiais recicláveis são uma forma de utilizar 

uma fonte renovável para ter, sem gastos com energia, água quente em casa. É uma 

alternativa que une sustentabilidade, reciclagem e custo-benefício.  

O equipamento consiste em uma grade de PVC com garrafas PET, em alguns casos 

também se utiliza embalagens longa vida, conectada ao reservatório de água. A água fria da 

caixa entra nos tubos de PVC, aquece, retorna ao reservatório e se mistura à água fria, 

ficando morna e pronta para uso. 

A utilização das garrafas PET tem o objetivo de manter o calor sem muita 

interferência de eventos externos. Para aumentar a quantidade de calor recebida, utiliza-se 

embalagens longa vida pintadas de preto. Neste sistema a água chega até 38ºC no inverno e 

de 50 à 55ºC no verão, isto nos tubos. Este material está sendo muito usado em alguns 

Estados do país. 

Neste sentido, o presente estudo tem por objetivo modelar o processo de aquecimento 

de água neste tipo de equipamento, utilizando para as simulações a Lei de Aquecimento de 

Newton, resolvendo-a analítica e numericamente. 

 

METODOLOGIA 

Foi feita a montagem com garrafas pet de um aquecedor com dimensões menores, 

para análise da temperatura da água em um determinado período de tempo. O protótipo 

construído é mostrado pela figura 1: 

Aquecedor montado para análise de dados – Figura 1 

                                                           
1 larissasilva@alunos.utfpr.edu.br 
2 nataliascala@alunos.br 
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Foi desenvolvido um modelo de simulação para o processo de aquecimento desse 

sistema, contendo água, que ganha calor do ambiente. Esta realização foi possível utilizando 

a Equação Diferencial Ordinária (EDO) da Lei de Aquecimento de Newton. Assumimos 

como  verdadeiras as hipóteses da transferência de calor, e utilizamos inicialmente a 

equação: 

(1) 

Alternativamente, pode ser usada uma solução numérica para simulação do processo 

de aquecimento. Os métodos numéricos são uma opção para se encontrar uma solução 

aproximada para a EDO, neste caso foi utilizado o método de Euler. O mesmo emprega a 

idéia de que uma reta tangente pode ser usada para aproximar os valores de uma função em 

uma pequena vizinhança do ponto de tangência. 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 Abaixo, são apresentadas as temperaturas coletadas ao longo do tempo de medição: 

Tabela 1: Dados coletados para análise 

Tempo(h) Temperatura fluido 

aquecedor 

Temperatura 

ambiente 

t(0) 31°C 30°C 

t(1) 35,5°C 31°C 

t(2) 39,5°C 34°C 

t(3) - - 

t(4) 41,5°C 34°C 

Fonte: Autoria própria 

A solução geral para a resolução analítica da EDO de aquecimento de Newton é dada 

por:  

(2) 

Utilizando esta equação geral, foi feio o cálculo de temperatura no intervalo t(0) a 

t(4) para comparativo com o método de Euler.  Para fazer a aproximação pelo método de 

Euler, utilizou-se como valor inicial o 𝑇(0) = 31°𝐶. E obteve-se a equação: 

 TmTk
dt

dT


4211)( 526093095,0   tetT
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(3) 

  

Com as soluções numérica a analítica, foram feitas as simulações e comparadas 

com os dados experimentais coletados, mostrados na tabela 2: 

Tabela 2: Dados comparativos de temperatura para cada método 

Tempo Experimental Lei de 

Newton 

Euler 

t(0) 31°C 31°C 31°C 

t(1) 35,5°C 35,5°C 36,7870°C 

t(2) 39,5°C 38,1590°C 39,5295°C 

t(3) - 39,7303°C 40,8292°C 

t(4) 41,5°C 40,6588°C 41,4451°C 

Fonte: Autoria própria 

Gráfico 1: Comparação da temperatura coletada e das simuladas 

 

Fonte: Autoria própria 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Concluiu-se que as simulações realizadas tanto pela solução analítica quanto pela 

solução numérica da Lei de Aquecimento de Newton, representaram de forma satisfatória os 

dados experimentais coletados. Além disso, foi possível fazer a estimativa da temperatura 

no tempo, t(3), que não havia sido obtida experimentalmente. 
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INTRODUÇÃO 

O interesse contínuo na obtenção de novos materiais luminescentes baseado em 

compostos conhecidos como terras raras é devido à suas características de luminescência, 

como a alta eficiência quântica e as faixas estreitas de luminescência. A coordenação de 

sais de lantanídeos com ligantes orgânicos como os íons carboxilatos são de particular 

interesse porque combinam propriedades luminescentes notáveis com excelente 

durabilidade ultravioleta e estabilidade química (UTOCHNIKOVA et al, 2017). 

Os líquidos iónicos (LIs) são sais tipicamente contendo pelo menos um cátion ou 

ânion orgânico, geralmente possuindo pontos de fusão abaixo da temperatura ambiente 

(MUHAMMAD, et al, 2012).  

Complexos de Lantanídeos com líquidos iônicos foram descritos na literatura 

mostrando serem materiais luminescentes promissores para o uso em fotoquímica e 

espectroscopia devido as suas largas bandas de emissões e seu tempo de meia vida grande 

no estado excitado (RAMOS, et al, 2015). 

Baseado no que foi referenciado acima, no presente trabalho, tem-se como objetivo 

descrever a síntese de novos líquidos iônicos funcionalizados para complexar com sais de 

lantanídeos e estudar suas propriedades luminescentes (RAMOS, et al, 2015). 

  

METODOLOGIA 

Para a obtenção de novos LIs funcionalizados com um alto nível de rendimento e 

pureza, foi utilizado como base, porem modificado o procedimento proposto por Riidsger et. 

all. (Figura 1). 
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Figura 1.  Nova metodologia para síntese de LIs via anidridos. 

Na primeira reação da figura acima os reagentes foram misturados em um balão de 

fundo redondo e colocados em um sistema de refluxo com banho de óleo a 60 ºC durante 

24 horas. Na segunda reação utilizou-se acetonitrila, com temperatura e tempo iguais à 

primeira. Com os LIs prontos, foi realizado a síntese dos complexos de LIs com os sais de 

lantanídeos (Figura 2). 

 

Figura 2. Reações de Lis com sais de Lantanídeos. 

 Para ocorrer a desprotonação da carboxila, os mesmos foram deixados em agitação 

a temperatura ambiente com hidróxido de sódio por cerca de 15 minutos, após esse tempo 

foi adicionado o Lantanídeo, foi deixado por 20 minutos a temperatura ambiente com 

agitação. Em seguida a reação foi aquecida à 50 ºC para a evaporação de 50% de seu 

volume, foi filtrada e esperado a cristalização. Os cristais foram filtrados a vácuo e levados 

a estufa para secar. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A primeira reação da figura 1 apenas um produto foi originado sendo ele um álcool 

sólido de coloração branca e com um rendimento de 90%. 

Além do anidrido succínico (MC1) foram utilizados outros três anidridos (ftálico 

[MC2], fenilsiccínico [MC3] e dimetilglutarico [MC4]) e os Lis foram obtidos em bons 

rendimentos (80%, 78%, 75% e 80% respectivamente). 

O espectro de excitação para os líquidos iônicos (MC1, MC2, MC3, e MC4) 

mostram a presença de uma banda, centrada em 358 nm, 332 nm, 320nm, e 339nm, 

respectivamente, relacionada com a transição π → π*. Os deslocamentos de Stokes 

encontrados foram 78 nm (MC1), 104 nm (MC2), 94 nm (MC3), 90 nm (MC4) (Gráfico 

1). Apresentamos nesse trabalho os espectros de emissão/excitação entre o material 

luminescente obtido a partir da coordenação do líquido iônico (Ftalico) com o íon európio 

trivalente. mostrado na linha preta. Este espectro apresenta as linhas 
7
F1,0→

5
D4–0,5 L6, 

5
GJ e 
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5
H3,6, típicas das transições intra-4f

6
 do íon Eu

3+
, situadas na região de 319 a 535 nm. Os 

espectros de emissão para este sistema foi realizado com excitação na transição 
7
F0→

5
L6 

(λex = 395 nm), e é exibido na linha vermelha. Foram observados tempos de vida da 

ordem de milissegundos (1,19 ms) o que sugere que os materiais são extremamente 

interessantes para aplicações fotofísicas. A curva de tempo de vida para o sistema tem 

caráter monoexponencial o que indica a presença de apenas um sítio de coordenação, 

conforme o gráfico 2. 

                                                  

Gráfico 1. Espectro de excitação 

(Linha Pontilhada) e emissão (Linha 

Cheia) dos LIs. 

 

Gráfico 2. Espectro de excitação 

(Linha Preta) e emissão (Linha 

Vermelha)  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Os Líquidos iônicos funcionalizados obtidos são compostos inéditos, o que nos abre a 

possibilidade de um leque enorme de estudos com esses compostos como por ex. análise 

termogravimétrica, estudos eletroquímicos e outros com o objetivo de caracterizá-los 

completamente e para os sais lantanídeos e com isso também pode ser feita a síntese de 

diferentes complexos para diferentes estudos. 
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ESTUDO EXPERIMENTAL DE SECAGEM DE GRÃOS DE GIRASSOL 

 

 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná – Câmpus Francisco Beltrão 

 

 

INTRODUÇÃO 

É chamada de secagem a operação de transferência de massa onde há remoção de água de 

um sistema sólido através de vaporização térmica. 

A secagem apresenta várias vantagens para a produção de alimentos, entre as quais: 

Redução de espaço de armazenamento, maior facilidade no transporte e melhor conservação, visto 

que a remoção de água inibe reações microbiológicas. 

O objetivo deste estudo foi analisar a variação de massa dos grãos de girassol quando 

submetidos ao processo de secagem, e determinar os parâmetros de ajuste para modelos empíricos 

de secagem. 

 

 

METODOLOGIA 

Foram feitas amostras padronizadas de aproximadamente 150 gramas, havendo remoção de 

grãos danificados e outros resíduos indesejados. 

A determinação do teor de umidade inicial foi realizada através do método direto, seguindo-se 

as normas determinadas pelo Ministério da Agricultura. Após cada secagem, as amostras ficaram em 

repouso a 105°C durante 24 horas. 

Nos experimentos de secagem, as amostras foram colocadas em uma estufa nas temperaturas 

constantes de 70, 75, 80, 85 e 90°C, avaliando-se a influência deste parâmetro no processo. Cada 

procedimento foi realizado com duas amostras. As suas respectivas massas foram analisadas a cada 10 

minutos durante a primeira hora, a cada 20 minutos durante a segunda hora e a cada 30 minutos durante 

a terceira. 

Foi calculado o teor de unidade em base úmida, determinado através da razão entre a massa de 

água e a massa de matéria úmida presente na amostra.  
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Por meio do Excel, as curvas de secagem foram ajustadas aos dados experimentais através de 

dois modelos empíricos, apresentado a seguir: 

Modelo de Henderson e Pabis 

                                                          Xbu = a*exp(-k*t)                                                               (1) 

Modelo polinomial de grau 3 

                                                    Xbu = a*t³ + b*t² + c*t + d                                                       (2) 

Os resultados do teor de umidade, bem como os ajustes dos modelos empíricos,  estão presentes 

na tabela a seguir. 

 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Apresenta-se, nas tabelas a seguir, o coeficiente de determinação (R²) e os parâmetros de 

ajuste para cada curva de secagem 
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Tabela 1: Parâmetros de ajuste para o modelo de Henderson e Pabis e coeficiente de determinação 

Temperatura 

 
a k R² 

70°C 

  
8,4004 0,007 0,9957 

75°C 

  
8,3324 0,008 0,9867 

80°C 

  
8,3778 0,009 0,9832 

85°C 

  
8,0187 0,001 0,9695 

90°C 

  
8,1913 0,011 0,9777 

 

Tabela 2: Parâmetros de ajuste para o modelo polinomial de grau 3 e coeficiente de determinação. 

 

Temperatura 

 

a b c d R² 

70°C 

  

1,00E-07 1,00E-04 -5,39E-02 8,4683 0,9983 

75°C 

  

2,00E-08 2,00E-04 -6,82E-02 8,6051 0,9976 

80°C 

  

1,00E-07 2,00E-04 -7,39E-02 8,6490 0,9974 

85°C 

  

-5,00E-07 4,00E-04 -9,69E-02 8,6650 0,9944 

90°C 

  

-7,00E-07 5,00E-04 -1,06E-01 8,8732 0,9969 

 

Dentre os modelos avaliados, o polinomial foi o que melhor se ajustou aos dados 

experimentais. Visto que o coeficiente de determinação apresentou valores muito altos para todas as 

curvas, acima de 99%, o que, segundo Madamba et al. (1996) significa que o modelo se ajusta bem 

aos dados experimentais de secagem. 
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INTRODUÇÃO 

Em várias localidades do mundo, há anos os pescados fazem parte da dieta 

alimentar, muitas vezes como principal fonte de proteínas da dieta. Com o passar dos anos 

as pessoas vem substituindo as carnes tradicionais por pescados, por ser uma alternativa 

mais saudável (PESTANA, 2007). 

O pescado é de origem animal, alto teor de proteínas, vitaminas e sais minerais, e é 

um alimento de fácil digestão. Pode ser considerado um alimento completo para os 

homens, pois possui alto valor nutritivo. Ainda, contem gorduras insaturadas que ajudam 

na redução dos níveis de colesterol no organismo (COLEMBERGUE, GULARTE e 

SANTO, 2011). 

A sardinha contém elevados teores das vitaminas A e D, também é fonte de cálcio e 

fósforo. Além disso, ela possui concentrações de ácidos-graxos poli-insaturados, como o 

ômega 3. Isso confere a sardinha características atrativas para uma alimentação completa e 

saudável (COLEMBERGUE, GULARTE e SANTO, 2011). 

Para tornar o consumo de peixes mais simples e prolongar a vida de prateleira do 

produto, foram adotadas algumas tecnologias na produção como o enlatamento. A sardinha 

enlatada não necessita preparação e tem um valor acessível (LOIKO, 2011). 

No enlatamento ocorrem os processos de cozimento e esterilização da matéria 

prima. No Brasil as indústrias utilizam variados molhos de cobertura, como: salmoura, 

óleo e molho de tomate (LOIKO, 2011). Para tentar atrair novos consumidores a indústria 

vem desenvolvendo novos sabores de sardinhas enlatadas, como: ervas, limão, defumada e 

molho de tomate picante. 

O objetivo desse estudo foi realizar análises físico-químicas com sabores 

diferenciados de sardinhas enlatadas, e realizar a comparação dos resultados obtidos pelas 

análises com os valores descritos na embalagem do produto. 

 

METODOLOGIA 

O ensaio foi realizado com sardinhas enlatadas de três sabores diferentes, Limão, 

Ervas e Defumada, cuja embalagem continha 125 g. As análises físico- químicas foram 

realizadas no laboratórios da Universidade Tecnológica Federal do Paraná e consistam em 

análise de: umidade, cinzas, sólidos totais, pH, acidez, concentração de cloretos, proteína, 

lipídeos e carboidratos.  
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As análises de Potencial Hidrogeniônico (pH), acidez titulável, umidade, sólidos 

totais e cinzas foram realizadas segundo as metodologias do Instituto Adolfo Lutz (IAL, 

2008). O método utilizado para determinar concentração de cloretos foi o Mohr (IAL, 

2008), de proteínas foi o método Kjelahl, modoficado por Tedesco et al. (1995), e de 

lipídeos foi Bligh e Dyer (1959). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os dados obtidos nas análises desenvolvidas com os três tipos de sardinhas 

enlatadas estão descritos na tabela abaixo. 
Tabela I: Resultados das análises, expressas em média ± desvio padrão. 

Parâmetros  Sardinha sabor 

Limão 

Sardinha sabor 

Defumada 

Sardinha sabor 

Ervas 

pH 6,39 ± 0,00 6,24 ± 0,00 6,14 ± 0,01 

Acidez (%) 3,95 ± 0,62 5,31 ± 1,25 6,25 ± 0,72 

Umidade (%) 52,16 ± 0,74 57,89 ± 0,54 73,53 ± 0,64 

Sólidos Totais (%) 47,84 ± 0,84 42,11 ± 0,53 26,47 ± 0,64 

Cloreto (%) 1,55 ± 0,1 0,11 ± 0,015 0,076 ±0,015 

Proteínas (%) 19,56 ± 2,18 19,68 ±0,66 16,86 ± 0,87 

Lipídeos (%)  25,08 ± 0,27 19,37 ± 0,35 6,22 ± 3,47 

Carboidratos (%) 1,91 ± 0,77 1,29 ± 0,49 1,01 ± 0,40 

Valor Energético (kcal/100g) 311,6 258,21 211,76 

 

Na Tabela II são apresentados os valores de composição centesimal presente nas 

embalagens das sardinhas. 
Tabela II: Informações contidas nas embalagens das sardinhas enlatadas. 

Parâmetros Sardinha sabor 

Limão 

Sardinha sabor 

Defumada 

Sardinha sabor 

Ervas 

Carboidrato (%) 0,00 0,00 0,00 

Proteínas (%) 23,00 23,00 13,00 

Lipídeos (%) 11,00 11,00 5,90 

 

Ao comparar os dados da embalagem com os obtidos, pode-se perceber que existe 

uma pequena variação nas quantidades dos componentes principais do alimento. Na tabela 

nutricional as sardinhas do tipo limão e defumada não possuem carboidratos, mas por 

análise foi determinada a quantidade de carboidratos de cada amostra. 

A quantidade de proteínas no alimento também difere da tabela, os tipos limão e 

defumada na tabela nutricional possuem uma quantidade próxima de 23,00% de proteína, 

superior ao valor obtido em análise, já a sardinha sabor ervas possui 13,00% proteína 

conforme a tabela nutricional, o valor obtido em análise foi superior também. 

Comparando a quantidade total de gordura nos tipos de sardinha das análises feitas 

com a tabela nutricional é perceptível uma grande diferença dos valores para os sabores 
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limão e defumada, para o sabor ervas a quantidade obtida por análise se aproxima ao valor 

da tabela nutricional. 

Nos estudos de Colembergue et al. (2011) o  teor de umidade para sardinha 

enlatada com molho de tomate foi de 62,44%, para Loiko (2011) a porcentagem de 

umidade para sardinha enlatada em óleo foi de 63,91%, os valores obtidos nesse estudo 

variaram um pouco dos valores de outros estudo. 

Segundo o Decreto nº 9013, os pescados devem possuir pH inferior a 7 para ser 

considerado fresco, as amostras se encontraram dentro desse padrão. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 O consumo de sardinha enlatada vem crescendo com o passar dos anos, isso se 

deve ao valor nutricional do alimento, do custo baixo, por ser um alimento de fácil acesso e 

preparo. 

As análises físico-químicas são de suma importância na área de alimentos, através 

dela é possível verificar as condições do alimento, a forma que deve ser realizado o 

armazenado do alimento e se está conforme as especificações da legislação. Através das 

análises verificamos que os valores obtidos para os componentes do alimento encontram-se 

próximos aos valores contidos na embalagem, com diferença para o conteúdo de lipídeos. 
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AVALIAÇÃO DE INCORPORAÇÃO DE AR (OVERRUN) DE UMA 

FORMULAÇÃO DE GELATO ELABORADA COM SOJA. 
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Steffens, J8    
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INTRODUÇÃO 

  

O gelato, uma variedade de sorvete, pode ser elaborado com ingredientes 

diversificados, substituindo matérias-primas e ingredientes tradicionais por outros que tem 

finalidade similar (Rodrigues et al, 2006). O gelato de soja é livre de lactose e proteína do 

leite, proporcionando as pessoas com intolerância consumi-lo, sendo a soja um produto que 

agrega diversas propriedades ao produto e traz muitos benefícios a saúde humana.  

Varnam e Sutherland (1994) relatam que a incorporação de ar é denominada de 

overrun, sendo definido como o aumento do volume do sorvete obtido a partir do volume 

inicial da calda, expresso em porcentagem, e que seu controle é importante para obter um 

produto padronizado e com qualidade, podendo interferir no rendimento final do produto, é 

uma das etapas mais importantes da fabricação de sorvetes, pois torna o mesmo leve, 

macio e saboroso (Fernández, 2015).  

Na elaboração do sorvete o ar é incorporado na mistura, através de batimento ou 

por injeção. Enquanto a mistura é agitada para a incorporação de ar, ocorre a formação de 

pequenos cristais de gelo e de uma fase não-congelada (Rodriguez et al 2006). 

Portanto o objetivo do trabalho foi verificar a incorporação de ar em uma 

formulação de gelato elaborado com soja. 
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METODOLOGIA  

A amostra de gelato de soja foi realizada pelas acadêmicas da universidade 

comunitária da região de Chapeco- Unochapecó.  Para elaboração da formulação do gelato, 

foram adicionados os ingredientes, devidamente pesados: Extrato Hidrossolúvel de soja, 

Água, Sacarose, Glicose, Gordura Vegetal Hidrogenada, Proteína de soja. Misturaram-se 

esses componentes formando uma mistura mais conhecida como calda e em seguida esta 

foi pasteurizada por 5 min a temperatura de 90°C. 

Logo após resfriou-se a temperatura de 4°C, adicionando nessa etapa, as 

quantidades previamente pesadas de emulsificante e estabilizante. Manteve-se a calda 

nesta temperatura por 24 h, para realizar a maturação. Finalizado esta etapa do processo, 

adicionou-se o saborizante (sabor morango). Homogeneizou-se a mesma em um 

liquidificador industrial, por 5 min, e acondicionou em sorveteira industrial FortFrio, sendo 

realizado o batimento e resfriada até atingir uma temperatura de -3°C. Posteriormente foi 

armazenada em um freezer a -20°C. Foi realizada análise de incorporação de ar. 

 

Incorporação de ar (overrun) 

A análise de incorporação de ar será adaptada da metodologia de Rechsteiner 

(2009). Esta análise será realizada através do acondicionamento de cada amostra em 

béquer graduado de 100 mL levados a estufa de circulação de ar (marca: Quimis, modelo: 

0314M252), 25-30°C durante 12 h. Após este período será anotado o volume líquido 

resultante. Para o cálculo levou em consideração a diferença entre os volumes inicial (Vi) e 

final (Vf), obtendo-se o porcentual de ar incorporado. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A formulação apresentou 27,01% de incorporação de ar. Segundo BRASIL (2005), 

a porcentagem máxima de ar que se pode incorporar ao sorvete é de 110 %, isto significa 

que, um litro de sorvete deve corresponder a uma massa de 475 g, sendo assim, a 

formulação ficou com valor dentro da legislação pertinente. 

O overrun determina a quantidade de ar  incorporado  à  massa  durante  o  processo  

de  batimento,  aumentando  seu  volume  final  e  tornando-a mais leve e suave (SANTOS, 

2008).  
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Resultados similares (29%) foram encontrados por Passos et al. (2016), em 

formulações de sorvete de goiaba. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Como gelato é um produto que apresenta menor incorporação de ar que um sorvete 

tradicional, o valor encontrado no experimento foi considerável. 
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Universidade Regional do Alto Uruguai e das Missões (URI) 

 

INTRODUÇÃO 

O presente trabalho objetiva realizar um estudo acerca do livro didático 

PORTUGUÊS: CONTEXTO, INTERLOCUÇÃO E SENTIDO (2013), a partir da leitura 

dos textos discutidos na disciplina de Literatura e Ensino, ministrada pela professora 

Dra. Luana Teixeira Porto, do Programa de Pós-Graduação Mestrado em Letras, área de 

concentração em Literatura Comparada, da Universidade Regional do Alto Uruguai e 

das Missões – URI, Frederico Westphalen, Rio Grande do Sul.  

 

METODOLOGIA 

Para que a análise do livro didático torne-se possível, a metodologia do trabalho 

se dará por duas etapas: 1ª) Descrição e avaliação de aspectos formais do livro didático, 

e descrição e avaliação de aspectos conteudísticos sobre proposições de leitura literária 

no livro didático analisado; 2ª) Análise do livro didático a partir de teorias científicas.  

 

RESULTADOS 

No Brasil, anterior a compra e a distribuição dos livros didáticos pelo Ministério 

de Educação, nessa perspectiva, para que discentes e docentes disponham de materiais 

de qualidade física e psicológica, os livros didáticos passam por uma criteriosa 

avaliação dos professores, após criteriosa avaliação da Secretaria de Educação Básica. 

Esses materiais didáticos são adquiridos pelo Programa Nacional do Livro Didático – 

PNLD, por intermédio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.  

Como resultados, trabalhamos com a perspectiva de que se os professores 

ensinarem literatura em uma atitude de desenvolver a sensibilidade estética do leitor e 

ao trabalhar também com temáticas minoritárias, esse ensino formará um leitor crítico, 
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que demostra prazer pela leitura de literatura e se mostra tolerante as diferenças de cada 

cidadão. Tudo isso trabalhamos, sem retirar a importância de também se trabalhar a 

literatura com outros fins, como gramática, produção de texto, etc. 

 

DISCUSSÃO 

Segundo Silva e Fritzen (s/d), em Ensino de Literatura e Livro Didático: Uma 

abordagem a partir das pesquisas na Pós-graduação Brasileira, os autores afirmam 

que a abordagem historicista faz com que o professor leia pouco e o aluno também, 

desse modo, não priorizando a leitura do texto literário, limita a interação entre texto e 

leitor, além de limitar a sensibilidade estética do leitor, limitar o conhecimento e o 

envolvimento intenso e prazeroso do leitor com o texto literário. (SILVA ; FRITZEN, 

s/d, p. 272).   

Em contraponto, a abordagem historicista da literatura, a autora Regina 

Zilberman (1999), em A UNIVERSIDADE BRASILEIRA E O ENSINO DAS 

LITERATURAS DE LÍNGUA PORTUGUESA, propõem uma abordagem de ensino de 

literatura organizada em níveis. São eles: 1º: Viagens, Natureza e Novo Mundo; 2º: 

Identidades e Etnias; 3º Campo, Sertão e Cidade; 4º Política e Revolução; 5º Gênero e 

minorias; 6º História e Nacionalidade; 7º Metalinguagem e Leitura; 8º Memória e 

Subjetividade. Segundo a autora, o conteúdo de cada nível pode ser alterado, dessa 

forma, não é arbitrário. Além disso, não se estabelece distinção entre nacionalidade dos 

autores, e ainda, autores e obras inseridas podem pertencer ao cânone literário ou não. 

(ZILBERMAN, 1999, p. 237-243). 

Sobre as discussões acerca do ensino de literatura, sobre a abordagem do texto 

literário como pretexto para outros fins, como: análise linguística e estrutural, análise 

interpretativa, decodificação de código escrito, finalidade moral e trabalho com textos 

didáticos, Mariza Lajolo (1984) em O TEXTO NÃO É PRETEXTO, afirma que o texto 

proporciona um dialogo entre autor, texto literário e leitor. E esse diálogo no ato da 

leitura permite que o texto produza sentido e significado para o leitor.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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 A literatura, em especial a poesia quando bem aceita pelos professores, 

trabalhada de uma forma sutil e sem imposição com temas polêmicos, como: 

homossexualismo, sexo, erotismo, pornografia. A poesia tem essa competência de 

mostrar esses temas de uma maneira com que o leitor possa compreender esses sujeitos 

marginalizados, mesmo que não estabeleça identidade com os mesmos, passando a 

respeitar mais as opções sexuais dos outros. 

 A autonomia do professor e dos estudantes se apresenta na atitude de trabalhar 

com a literatura de uma maneira mais livre, criativa e lúdica. É claro que ensinar 

literatura para outros fins também tem sua importância, como ensinar gramática, leitura, 

produção de texto, entre outros, pois é melhor que os estudantes aprendam literatura 

com objetivos a fins, do que nem tenham contato com o texto literário.   

 Constatamos que o livro didático PORTUGUÊS: CONTEXTO, 

INTERLOCUÇÃO E SENTIDO (2013), de Maria Luiza M. Abaurre, Maria Bernadete 

M. Abaurre e Marcela Pontara traz fragmentos literários com diversas finalidades de 

ensino, como ensinar gramática, produção de texto, entre outros. Não queremos dizer 

que ensinar literatura dessa forma não tenha sua importância, até porque o estudante 

necessita aprender conteúdos relacionados à língua portuguesa. Mas podemos sugerir 

que se trabalhe literatura também para desenvolver o prazer estético e também para 

trabalhar com temas minoritários, tornado assim esse leitor um cidadão mais tolerante e 

respeitoso com os demais. 
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DETERMINAÇÃO DE UM MODELO DA FASE EXPONENCIAL DE Listeria 

innocua ATCC 1572 ATRAVÉS DO MODELO MALTHUSIANO DE 

CRESCIMENTO POPULACIONAL 

 

BRETSCHNEIDERa1, F. G. B.; CASTROa2, G. S; BADARÓa3, A. C. L.; MACHADO-LUNKESa4, 

A.; OLIVEIRAa5, M. S. 

a Universidade Tecnológica Federal Do Paraná (UTFPR) campus Francisco Beltrão 

 

 

INTRODUÇÃO 

A matemática está presente em todos os lugares, desde a antiguidade o ser humano usa deste 

artifício para entender os fenômenos da natureza. Em 1798 o economista político Thomas Robert 

Malthus, foi responsável por desenvolver o modelo Malthusiano de crescimento populacional 

(ZANETTE; OLIVEIRA, 2010; D’AMBRÓSIO, 2005).  

O estudo de dinâmica de populações é observado na área da microbiologia, onde a 

multiplicação das células bacterianas possui, comumente, uma curva de crescimento padrão 

(TORTORA; FUNKE; CASE, 2012). A turbidimetria monitora o crescimento da população 

bacteriana através da turvação do meio líquido observado através da utilização de espectrofotômetro. 

Contudo este método possui a ineficácia de não ser possível distinguir células mortas de células vivas 

(TORTORA; FUNKE; CASE, 2012). 

Neste sentido, esse estudo visa obter a curva de multiplicação bacteriana da Listeria innocua 

ATCC  1572, e posteriormente verificar se o modelo Malthusiano de crescimento populacional é 

aplicável na determinação de sua fase exponencial. 

 

METODOLOGIA 

DETERMINAÇÃO DA CURVA DE MULTIPLICAÇÃO 

Inicialmente foi inoculado 100 μL do microrganismo em ágar Brain Heart Infusion (BHI), 

posteriormente as placas foram incubadas em estufas do tipo BOD à 37 ºC por 48 horas. Em seguida 

foram selecionadas três colônias isoladas que foram transferidas para 100 mL de caldo BHI, onde 
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permaneceram sob agitação de 100 rpm à 37 ºC. A cada 30 minutos era retirada uma alíquota de 3,5 

mL para leitura no espectrofotômetro à 540 nm. O procedimento se repetiu até a observação de 

valores iguais de absorbância, indicando ter alcançado a desaceleração da multiplicação do 

microrganismo. 

 

MODELO MALTHUSIANO NA AVALIAÇÃO DA MULTIPLICAÇÃO BACTERIANA 

O modelo elaborado por Malthus e resolvido pelo método de separação de variáveis é descrito 

pela fórmula (1) (ZILL; CULLEN, 2014): 

 

 𝑃(𝑡) = 𝑃0𝑒𝑘𝑡 (1) 

 

Em que P é a população em dado instante t, k é a constate de proporcionalidade, em que k > 

0 e P0 é população inicial (ZILL; CULLEN, 2014). A obtenção da constate k utilizou os dados de 

absorbância da leitura de 30 minutos e 360 minutos, sendo adotada a absorbância de 30 minutos como 

P0, devido ao fato do tempo 0 possuir absorbância de 0,000. Após a análise comparativa dos dados 

foi realizado o cálculo de erro relativo percentual. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Em primeira instância utilizou-se a absorbância do tempo de 360 minutos para encontrar o 

valor da constate de proporcionalidade k. A solução é descrita a seguir. Como a absorbância inicial 

definida foi de 0,003 temos: 

 

 𝑃(𝑡) = 0,003 𝑒𝑘 𝑡 (2) 

 

Utilizando a absorbância do tempo de 360 minutos (0,826): 

 

 0,826 = 0,003 𝑒330𝑘 (3) 

 

 𝑙𝑛(275,3333333)

330
= 𝑘 

(4) 

 

Obtendo a equação particular (5): 

 

 𝑃(𝑡) = 0,003 𝑒0,01702418935𝑡 (5) 

 

A Figura 1 apresenta a comparação das absorbâncias obtidas, onde percebe-se que em alguns 

momentos ocorre a sobreposição das curvas, demostrando suma similaridade. Obtendo erro relativo 

percentual médio de 14,64%, observando proximidade entre os dados. 
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Figura 1 - Comparação do modelo de Malthus e dados obtidos experimentalmente. 

 
         Fonte: Autoria própria, 2017. 

 

Analisando a Figura 1 comprova-se que o modelo Malthusiano é aplicável a populações que 

não sofram interferências em suas populações, como no caso da fase exponencial de multiplicação 

dos microrganismos, fase que apresenta fatores favoráveis ao seu desenvolvimento e multiplicação 

celular exponencial (TORTORA; FUNKE; CASE, 2012). 

Com base nos dados obtidos da curva de crescimento da L. innocua ATCC 1572 será possível 

identificar a aplicabilidade de antimicrobianos e sua funcionalidade para este microrganismo, 

avaliando como será seu comportamento e se haverá efeito significativo. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A fase exponencial da curva de multiplicação bacteriana de Listeria innocua ATCC 1572 

apresentou-se como um conjunto de dados que atendeu as diretrizes do modelo Malthusiano de 

crescimento populacional, mostrando similaridade com os dados obtidos experimentalmente. 
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ESTUDO DO CRESCIMENTO POPULACIONAL DO MUNICÍPIO 

DE CASCAVEL - PR POR MEIO DE EQUAÇÕES DIFERENCIAIS 

ORDINÁRIAS 

S. Venturella1 

M. Schmidt2 

F. Krukoski3 

C. Di Domênico4 

UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ 

 

INTRODUÇÃO 

No século XVIII, um modelo matemático para estudo das populações foi 

desenvolvido. Thomas Malthus o desenvolveu para estudar o crescimento populacional 

mundial. Ele apresenta uma equação diferencial ordinária de primeira ordem que pode 

ser resolvida pelo método de variáveis separáveis.  

Após Malthus, outras teorias matemáticas foram elaboradas – como o modelo 

de Verhulst, e o logístico -, mas essa é uma das opções mais compreensíveis para o estudo 

de pequenas populações sem limitantes naturais (MEIRA et al., 2014). Mesmo assim, a 

teoria de Malthus ainda é utilizada para modelar populações de cidades e estados. 

Nesse sentido, esse estudo visa modelar, através do uso da equação diferencial 

de Malthus, o crescimento populacional do município de Cascavel – PR. Após isso, 

realizou-se uma projeção para a população para os anos de 2020 e 2030 usando o modelo 

criado. 

 

METODOLOGIA 

A fim de desenvolver este trabalho, foram coletados dados a partir do site do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) da cidade de Cascavel – PR e 
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utilizou-se a equação diferencial de Malthus, que Bassanezi e  Ferreira (1998) descrevem 

como: 

                                                          
𝑑𝑃

𝑑𝑡
= 𝑘𝑃                                                                 (1) 

 

E sua resolução foi feita a partir do método de variáveis separáveis. Após a resolução da 

EDO, chegou-se na seguinte fórmula:  

                                                        𝑃(𝑡) = 𝑃𝑜𝑒
𝑘𝑡                                                          (2) 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Para análise dos resultados, foi usado como valores comparativos as populações 

dos anos de 1980 a 2010. Após a coleta dos dados, foram feitas várias tentativas de cálculo 

para a constante k e, chegou-se à conclusão de que, para ter um bom resultado, a 

população usada para valor inicial seria a de 1980, e para população final a de 2010. 

Depois de calcular a constante, foi obtida a equação: 

                                          𝑃(𝑡) = 163459𝑒0,0186715𝑡                                       (3) 

 

A equação (2) foi usada para calcular a população para os todos os anos, além de 

projeções para os anos de 2020 e 2030. Foi determinada a porcentagem de erro entre os 

dados populacionais calculados e os fornecidos pelo IBGE. 

TABELA I – POPULAÇÃO REAL E POPULAÇÃO SIMULADA PARA 1980 A 2010. 

ANO POPULAÇÃO IBGE POPULAÇÃO SIMULADA     ERRO 

1980 163459 163459 0% 

1990 192990 197014 2% 

2000  245369 237458 3,22% 

2010 286205 286205 0% 

2020 --- 345006 --- 

2030 --- 415844 --- 
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Fonte: Dados do IBGE. Dados do autor. 

 

A partir da análise dos dados da tabela, é possível observar uma pequena 

diferença entre a população estimada pela fórmula de Malthus e a população da cidade. 

Assim, pode-se considerar que o modelo Malthusiano pode representar a população da 

cidade de Cascavel, já que obteve um erro máximo de 3,22%. 

No gráfico 1, é possível observar a comparação entre os dados simulados e os 

dados reais: 

GRÁFICO 1 – POPULAÇÃO IBGE X POPULAÇÃO DE MALTHUS 

 
Fonte: Dados do autor, 2017. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao finalizar esse estudo sobre a população da cidade de Cascavel, foi atingido o 

objetivo de prever as populações para os anos de 2020 e 2030 a partir da equação de 

Malthus. Obteve-se um resultado satisfatório com o cálculo das populações entre os anos 

de 1980 e 2000 por conta da pequena margem de erro. Deste modo, a análise da futura 

população para os anos de 2020 e 2030 pode ser levada em consideração. Assim, esse 

resultado pode ser usado pela Prefeitura de Cascavel para melhorias no trânsito e em sua 

estrutura urbanística, criação de empregos, e em situações como saneamento básico e 

programas sociais e, até mesmo, para uma melhor administração do seu financeiro. 
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Análises de recursos e de questões urbanas a curto prazo podem ajudar a evitar problemas 

e que eles evoluam e se tornem de difícil resolução ao passar do tempo. 
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PROCESSO DE AQUECIMENTO DA ÁGUA: ESTUDO EXPERIMENTAL E 

SIMULAÇÃO MATEMÁTICA POR MEIO DE EQUAÇÃO DIFERENCIAL ORDINÁRIA 

ROMANO, R.; MORESCHI, J. V.; OLIVEIRA, M. S.  DI DOMÊNICO, C. N. B.;  

UTFPR – UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ/FRANCISCO 

BELTRÃO. 

 

INTRODUÇÃO  

Desde os primórdios da era matemática, a modelagem é utilizada para resolver os mais 

diversos problemas. Uma área importante na aplicação das equações diferenciais é no resfriamento e 

aquecimento de materiais onde se destaca a equação de Newton.  

Sendo assim, para que esta modelagem funcione, é preciso conhecer a temperatura do objeto 

a ser estudado em pelo menos dois tempos diferentes. Além disso, a temperatura do meio tem que ser 

constante (ZILL, 2006).  

Neste sentido, esse estudo visa apresentar a aplicabilidade da Lei de Aquecimento de Newton, 

comparando os dados experimentais obtidos no processo de aquecimento da água com os simulados 

com o modelo matemático proposto pela equação diferencial ordinária.   

  

METODOLOGIA   

Foram realizados dois experimentos simultaneamente, um com um recipiente de alumínio e 

outro com um recipiente de acrílico. Água à temperatura próxima de zero foi distribuída de forma 

igual nos dois recipientes contendo 100 ml cada. Foram medidas as suas temperaturas iniciais, 

atribuído o tempo zero a elas e na sequência analisado e anotado o aumento de temperatura em cada 

um dos recipientes ao longo do tempo já que a temperatura ambiente era maior do que a do líquido. 

Utilizou-se variações de tempos aleatórias para melhor verificar a veracidade do experimento. Foi 

deixado um béquer com 100 ml de água por aproximadamente duas horas no laboratório. Durante 

esse tempo foi medida a temperatura dessa amostra, verificando-se que se mantinha constante após 

entrar em equilíbrio com a temperatura do meio, assim determinou-se a temperatura ambiente.  

Para a realização das simulações, dentre os vários métodos apresentados pela literatura, para 

este estudo foi utilizado a lei de aquecimento de Newton, que diz que a taxa de variação da 
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temperatura de um corpo (sem fonte interna de calor) é proporcional à diferença entre sua temperatura 

e a do meio ambiente (BASSANEZI, 1988). 

 A equação se apresenta da seguinte maneira:  

 

  

RESULTADOS E DISCUSSÃO   

Para o cálculo das constantes C, foram utilizadas as temperaturas iniciais para ambos os 

recipientes. Após esse procedimento, foram calculados os valores de K, que para o recipiente de 

acrílico se utilizou a temperatura de 11,9°C no tempo de 52,5 minutos. Esses resultados são mostrados 

no gráfico 1:  

Gráfico 1 – Recipiente de acrílico  

  
  Fonte: Autoria própria, 2017.  

          

 Para o recipiente de acrílico, o erro absoluto médio de temperatura foi de 0,075 °C, que é um valor 

muito pequeno considerando que foram utilizados termômetros analógicos nos experimentos. Apenas 

um resultado teve um desvio um pouco maior do que o esperado, que foi no tempo de 1,5 minutos 

onde o erro absoluto foi de 0,3 de graus Celsius com relação ao esperado.  

Para o cálculo de K no recipiente de alumínio, foi utilizada a temperatura de 16,5°C no tempo 

de 52 minutos. Neste recipiente, o erro absoluto médio de temperatura foi de 0,120 °C e o maior erro 

relativo foi no tempo de 4 minutos, atingindo 0,3 graus Celsius com relação ao esperado. Nos outros 

      (1)   

Resolvendo pelo método de variáveis separáveis obtém 

 

- -se:   

   (2)   
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pontos, pode-se observar uma aproximação muito grande entre o valor da temperatura experimental 

e o valor esperado através da equação diferencial. Os resultados são mostrados no gráfico 2: 

Gráfico 2 – Recipiente de alumínio 

  

            Fonte: Autoria própria, 2017.  

 Como expresso nos gráficos 1 e 2, os resultados obtidos no experimento foram bem próximos 

a os previstos utilizando-se a equação de Newton e, portanto, ficou clara a grande utilidade e 

fiabilidade da modelagem do aquecimento da água por esse método. Da mesma forma, aplicada ao 

experimento e com os instrumentos adequados, é possível prever as variações de temperaturas de um 

determinado corpo de forma precisa sem a necessidade de medir a temperatura ponto a ponto.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS   

Por meio deste modelo foi possível estimar o comportamento da temperatura da água ao longo 

do tempo, utilizando-se apenas a sua temperatura inicial, a temperatura do ambiente e uma 

temperatura qualquer medida em um tempo aleatório.  

Apesar de o experimento ser bem simples, apresentou resultados satisfatórios com relação às 

previsões de temperatura que foram obtidas através da modelagem matemática. Dessa forma a 

equação de aquecimento de Newton, com estudos mais aprofundados, tem grande possibilidade de 

ser aplicada aos sistemas mais complexos e de maior utilidade a estudos acadêmicos ou até mesmo 

na indústria.  

REFERÊNCIAS    
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PROJEÇÃO DO CRESCIMENTO POPULACIONAL DO MUNICÍPIO 

DE GAROPABA, SC ATRÁVES DE EQUAÇÕES DIFERENCIAIS 

ORDINÁRIAS 
 

BORGARO, F.C.   MACEDO, G.H.C.  OLIVEIRA, M.S.  DOMÊNICO, C. N.B. 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná 

INTRODUÇÃO 

A utilização da Matemática na solução de problemas do cotidiano acompanha os 

seres humanos desde os primórdios da civilização. Neste contexto, está inserida a 

modelagem matemática, que tem como objetivo equacionar problemas reais para facilitar 

seu entendimento e resolução.  

Dentre esses problemas, surgiu a necessidade de se estimar uma população em um 

determinado período de tempo. Este fator é de extrema importância para gestores 

governamentais, pois, com ele, torna-se possível um planejamento dos recursos destinados 

à essa população para o futuro e esta estimativa pode ser obtida com o uso de Equações 

Diferenciais. (BASSANEZI; FERREIRA, 1988) 

Nesse sentido, este trabalho propõe uma comparação entre os modelos de 

crescimento populacional de Malthus (1798) e Verhulst (1837) com a população real da 

cidade de Garopaba, SC, obtida através dos dados do Instituto Brasileiro de Geografia 

Estatística (IBGE), cujo nenhum estudo neste contexto havia sido realizado, para que se 

possa definir qual das projeções para os anos seguintes é mais válida. 

 

METODOLOGIA  
 Segundo Zill e Cullen (2001), a teoria de Malthus sobre o crescimento populacional 

afirma que a taxa de variação da população P é proporcional ao longo do tempo t. 

A equação diferencial que modela esse problema é descrita por: 

  
𝑑𝑃

𝑑𝑡
= 𝑘𝑃        (1) 

Através do método de separação de variáveis, obtém-se a seguinte equação:       

𝑃𝑡 = 𝑃0. 𝑒𝑘.𝑡        (2) 

No modelo de Verhulst a população P também cresce proporcionalmente à população 

ao longo do tempo t, porém possui um limite sustentável, onde se estabiliza. (ZILL; 

CULLEN 2001). A teoria pode ser descrita pela seguinte equação: 
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𝑑𝑃

𝑑𝑡
= 𝑟 (1 −

𝑃

𝐾
) 𝑃      (3) 

Assim como o modelo malthusiano, pode ser resolvida por separação de variáveis, 

nos fornecendo a equação: 

𝑃(𝑡) =
𝐾.𝑃0

(𝐾−𝑃0).𝑒−𝑟𝑡+𝑃0
       (4) 

Ambos os casos utilizaram a constante de crescimento anual entre os anos de 1991 e 

2016, obtida através da equação  

𝑘 =  √
𝑃(𝑡)

𝑃0
− 1

𝑡
                                                                      (5) 

A equação (5) foi substituída em k para Malthus e r para Verhulst. Porém, para o 

segundo modelo proposto, fez-se necessário calcular a população máxima, obtida através da 

substituição dos valores de 𝑃(𝑡), P0 e r  na equação (4). 

Após a identificação do melhor modelo, calculou-se uma projeção da população do 

município para os anos de 2020, 2025 e 2030. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Para o modelo de Malthus, encontrou-se o valor de k = 0,032 através da equação (5), 

com 𝑃0 = 9918 e P(25)= 21.573, o que gerou a equação descrita a seguir: 

𝑃(𝑡) = 9918. 𝑒0,032𝑡                                                                  (6) 

O gráfico 01 apresenta uma comparação entre o modelo de Malthus e os dados reais. 
 

Gráfico 01: Comparação entre os dados reais e os dados obtidos pelo método de Malthus. 

Fonte: Dados do autor, 2017 

 

O erro anual médio obtido foi de 0,76% e a projeção para a população nos anos de 

2020, 2025 e 2030 foi de, 25087, 29434 e 34548, respectivamente. 
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Para Verhulst o modelo de Verhulst foi encontrado um valor para a população 

máxima de 474513, com a constante r = 0,032. Através disso, temos a equação descrita por: 

           𝑃(𝑡) =
474513.𝑃0

(474513−𝑃0).𝑒−0,032𝑡+𝑃0
      (7)

    

O gráfico 2 apresenta uma comparação entre os dados reais e o modelo de Verhulst: 
 

Gráfico 2: Comparação entre os dados reais e os dados obtidos pelo método de Verhulst 

 
       Fonte: Dados do autor, 2017. 

  

 O erro anual médio é de 0,71%. A projeção da população para os anos de 2020, 2025 

e 2030 são de 25.070, 29.415 e 34.510, respectivamente. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 Apesar da pequena diferença entre o erro médio dos dois métodos, o de Verhulst 

mostrou mais eficiência, provavelmente por levar em consideração um limite para a 

população total. 

 O estudo proporcionou uma estimativa do crescimento populacional da cidade de 

Garopaba – SC, facilitando assim que o planejamento urbano seja organizado. 
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SIMULADOR CAÓTICO DE INTERAÇÕES ENTRE MUITOS CORPOS 

 

Schiavini J. L., Hellmann L., Guimarães J. R. 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná – Câmpus Francisco Beltrão  

 

INTRODUÇÃO 

      O desenvolvimento dos conceitos de dinâmica, ou lei de movimento, foi um momento 

dramático na história da ciência. Antes das leis de Newton, havia uma descrição do movimento por 

Galileu. As observações das posições dos planetas feitas por Galileu constituíram um grande feito 

científico. Entretanto, o conceito de força não era conhecido ou associado ao movimento dos corpos 

celestes. Com o avanço da mecânica newtoniana, uma descrição completa e detalhada pôde ser 

alcançada, mesmo os pequenos desvios das leis de Kepler, devido às perturbações dos planetas 

puderam ser calculados. Estas permitiram inclusive descobertas de planetas que não são observados 

a olho nu. As perturbações nas órbitas dos planetas Saturno e Júpiter permitiram a descoberta do 

planeta Urano (FEYNMAN, 2008). 

 Todavia, para calcular essas perturbações num sistema com mais de dois corpos, tem-se o 

problema dos três corpos, descrita e formulada por Newton. Conhecidas as massas dos corpos, que 

se movem governados pela gravitação mútua, e dadas suas respectivas posições e velocidades num 

determinado instante, é possível calcular suas posições e velocidades num instante futuro 

(NUSSENZVEIG, 2013).  Porém, o problema dos três corpos foi provado intrinsecamente insolúvel 

na Mecânica Clássica por Poincaré. O problema, de fato, é descrito por um sistema de equações 

diferenciais ordinárias do 18º, que, no entanto, admite apenas duas integrais de primeira forma 

fechadas (energia e áreas) (POINCARÉ, 1987). 

 Em 1963, Lorenz publicou um estudo teórico sobre a teoria do caos. O estudo de sistemas 

dinâmico altamente sensível e dependente de suas condições iniciais. Em que uma pequena 

mudança em um sistema não-linear determinista pode resultar em grandes diferenças em um estado 

posterior, o chamado efeito borboleta (GLEICK, 1987). 

 Nos estudos de sistemas dinâmicos, a estabilidade de um sistema pode ser considerada 

temporal. Sendo assim, a capacidade que um sistema possui de esquecer o seu passado conforme o 

passar do tempo tende para infinito para um tempo infinito. Mais precisamente, um sistema 

dinâmico como a orbita do sistema solar, só é estável e previsível dentro da faixa de tempo de 

Lyapunov, que é a escala de tempo que determina quando um sistema estável tende a ficar caótico. 
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O tempo de Lyapunov para o sistema solar é cerca de cinquenta bilhões de anos. Numa simulação 

após a passagem desse intervalo de tempo fica praticamente impossível determinar as trajetórias 

com precisão (LASALLE, 1961). 

Diante deste contexto, o objetivo desse trabalho é propor algumas soluções planares com a elaboração 

de um simulador para o problema dos três corpos podendo ser generalizado para N corpos e resolvê-lo 

numericamente através de método computacional. E também, por intermédio de gráficos e animações 

uma análise da estabilidade do sistema dinâmico para N corpos e sua tendência para um sistema caótico. 

 

METODOLOGIA 

O código, implementado no simulador, foi escrito com o intuito de demonstrar a partir de 

um método numérico as leis da dinâmica da física.  Determinamos a posição inicial de cada corpo e 

suas respectivas massas e velocidade e a partir disso, a taxa de variação da posição em função do 

tempo, para cada direção são obtidos. Assumimos um tempo finito muito pequeno (δt) onde a 

aceleração é considerada constante, que é calculada a partir da soma vetorial das forças 

gravitacionais devido a cada um dos corpos. Para cada partícula a sequência de equações é dada a 

seguir:  

A força entre duas partículas é dada por (1): 

𝐹𝑗𝑘⃗⃗⃗⃗  ⃗=G𝑚𝑗𝑚𝑘𝑟𝑗𝑘⃗⃗ ⃗⃗  /|𝑟𝑗𝑘⃗⃗ ⃗⃗  |³                                        (1). 

A aceleração é obtida com 𝐹𝑗𝑘⃗⃗⃗⃗  ⃗/mj. Com isso, obtemos a variação da velocidade (2): 

            δ𝑣𝑗⃗⃗⃗  =𝑎𝑗⃗⃗  ⃗                                                   (2). 

E finalmente a variação da posição vale (3): 

δ𝑟�⃗⃗� =𝑣𝑗⃗⃗⃗  δt                                              (3). 

O resultado pode ser sempre aperfeiçoado com a diminuição do valor de δt. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Simulando cálculos para o deslocamento resultante da interação entre três corpos. 

Partindo, dos dados inerciais apresentados na tabela (1). 

Tabela 1: Dados inércias da simulação. 

Corpo (i). Massa Posição (x, y, z). Velocidade (x, y, z). 

Corpo (1) 1000.0 (0.0, 0.0, 0.0) (0.0, 0.0, 0.0) 

Corpo (2) 1.0 (-30.0, 0.0, 0.0) (1.0, 2.0, 0.0) 

Corpo (3) 1.0 (30.0, 0.0, 0.0) (-1.0, -2.0, 0.0) 

Fonte: Dados desenvolvidos para a simulação (autoria própria, 2017). 
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Os resultados obtidos pela simulação para cada deslocamento são demonstrados no gráfico 

pelo programa Octave, como mostra a Figura (1). 

Figura 1: Resultados da simulação: 

 

Fonte: resultados da interação entre três corpos, descrito anteriormente; Octave, (autoria própria, 2017). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Implementamos as leis de Newton para obter a evolução temporal de N partículas 

interagindo gravitacionalmente. O foco do trabalho consiste em fornecer um ambiente 

computacional para a visualização destes sistemas. Verificamos a tendência dos sistemas dinâmicos 

a partir de 3 corpos em apresentar comportamento caótico. 
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O PAPEL DA ENFERMEIRA NA SALA DE VACINA 

Marcos Willian da Silva Santos 1 (FAMPER); Silvia Alves da Rocha2 (UNIPAR);  

Amanda Rocha Fujita 3 (UFFS); Lediana Dalla Costa4 (UNIPAR). 

 

INTRODUÇÃO 

 As vacinas existentes atualmente foram desenvolvidas em sua maioria no final do século 

XIX e meados do século XX com base em estudos com antígenos inativados, proteínas, agentes 

microbianos atenuados e polissacarídeos. Com o início do desenvolvimento da tecnologia de cultura 

de células in vitro, no inicio da década de 1960, inúmeras vacinas virais foram descobertas e foram 

sendo desenvolvidas. Entre elas, pode-se citar o surgimento das vacinas de poliomielite inativada e 

atenuada, rubéola, sarampo e caxumba. As fórmulas das vacinas foram sendo aperfeiçoadas e 

combinadas, como é o caso da tríplice bacteriana, tríplice viral e pentavalentes (HOMMA et al., 

2011).  

 Cabe à enfermagem exercer as ações de execução do Programa Nacional de Imunizações, 

sendo responsável pela orientação e assistência, bem como garantia das condições ideais para 

conservação das vacinas. A enfermagem desempenha papel fundamental na sala de vacina 

necessitando de conhecimento adequado. O objetivo dessa pesquisa foi identificar o conhecimento 

sobre as atividades cotidianas de sala de vacina e o papel da enfermeira, apontados na literatura.  

 

METODOLOGIA  

 Realizou-se uma revisão bibliográfica descritiva, qualitativa desenvolvida com produção 

científica publicada em anais e revistas, nas bases de dados biblioteca virtual SciELO, Google 

Acadêmico e Scopus, a partir da questão: O que se mostra sobre o papel da enfermeira na sala de 

vacina? Dentre os artigos publicados, foram encontrados 10 artigos, deste foi realizada uma breve 

leitura dos resumos e foram escolhidos apenas 4 artigos referentes ao assunto.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

                                                 
1 Graduando em Matemática com Ênfase em Computação na Faculdade de Ampére (FAMPER), bolsista do Programa 

Universidade Para Todos (Prouni). E-mail: marcoswilian50@outlook.com 
2 Graduanda em Enfermagem pela UNIPAR – Universidade Paranaense. E-mail: silvia_rocha1@hotmail.com. 
3Graduanda em Nutrição pela UFFS – Universidade Federal da Fronteira Sul. 
4 Mestrando Profissional em Saúde e Gestão do Trabalho pela UNIVALI; Graduada em Enfermagem e Especialista em 

Enfermagem e Obstetrícia e MBA em Auditoria em Saúde  pela UNC. E-mail: leidiana@unipar.br 
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Foram encontrados na base de dados 10 artigos, deste foi realizada uma breve leitura dos 

resumos e foram escolhidos apenas 4 (quatro) artigos referentes ao assunto.  

Quadro 1: Relação das publicações selecionadas com seus autores, ano de publicação e títulos. 

Autoria Titulo da Publicação Ano  

 

Periódico  

1.QUEIROZ S. A. 

2. MOURA E. R. F. 

3. NOGUEIRA P. S. F. 

Atuação da equipe de enfermagem na sala 

de vacinação e suas condições de 

funcionamento 

2009 Rev  Rene. Fortaleza. 

2009;10(1):126-135. 

1. VASCONCELOS K. 

C. E. 

2. ROCHA S. A. 

3. AYRES J. A. 

Avaliação normativa das salas de vacina na 

rede pública de saúde do Município de 

Marílha, Estado de São Paulo, Brasil , 2008-

2009 

2012 Epidemiol .Serv. Saúde 

2012;21(1):167-176. 

1. OLIVEIRA V. C.  

2. GALLARDO P. S. 

 

Supervisão de enfermagem em sala de 

vacina: a percepção do enfermeiro 

2013 Texto Contexto Enferm. 

2013; 24(4): 1015-21. 

1. MARINELLI N. P. 

2. CARVALHO. K. M. 

 

Conhecimento dos profissionais de 

enfermagem em sala de vacina: análise da 

produção científica 

2015 Revista Univap. 2015. 

21(8): ISSN 2237-1753. 

Fonte: Dados da pesquisa bibliográfica. Elaborado pelos autores do artigo em 2017. Francisco Beltrão/PR. 

 

 Queiroz et. al (2009) apresentam um estudo descritivo, realizado em 11 Centros de Saúde a 

Família da secretaria Executiva regional I, de Fortaleza – CE, com o objetivo de conhecer a atuação 

da equipe de enfermagem na sala de vacinação e também investigar as condições de funcionamento 

dessas salas. A equipe de enfermagem se mostrou promotora da imunização, sendo o enfermeiro 

responsável por 100% das salas. Como conclusão, indicam que merecem melhorias: distância da 

geladeira à parede; degelo; organização das vacinas na geladeira; bobinas no evaporador; uso de 

bandeja não-perfurada; manutenção da gaveta de legumes; garrafas com águas dispostas na base e 

portas isentas de partes removíveis.  

 Vasconcelos et. al. (2012) apresentam um estudo descritivo exploratório, realizado de 2008-

2009, objetivou avaliar a padronização das vacinas no Município de Marília – SP. Como resultados 

alcançados durante a pesquisa destaca-se procedimentos técnicos, sistema de informações, eventos 

adversos pós-vacinação e imunobiológicos especiais receberam o conceito ideal; já rede de frio, 

vigilância epidemiológica e educação em saúde receberam o conceito bom; e os aspectos gerais da 

sala de vacinação, atribuiu-se o conceito regular.  

 Oliveira et. al (2013) apresenta uma pesquisa quantitativa,  objetivou compreender a 

percepção do enfermeiro sobre a supervisão das atividades realizadas em sala de vacina de unidades 

de atenção primária à saúde. Os autores analisaram as melhores salas de vacina da Macrorregião 

Oeste de Minas Gerais, das quais 12 atendem 100% dos critérios estruturais. Como resultados 
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encontrados demonstraram ausência de um processo de supervisão pelos enfermeiros, o que o 

autores justificaram devido a quantidade de atividades assumidas pelos enfermeiros responsáveis.  

 Marinelli et. al (2015) apresenta uma investigação onde Realizou-se revisão integrativa, nas 

bases de dados LILACS, PubMed, CINAHL, Scopus, Cochrane e na biblioteca virtual SCIELO, a 

partir da questão: Quais os entraves apontados na literatura, sobre o conhecimento dos profissionais 

de enfermagem de sala de vacina? O objetivo da pesquisa foi identificar o conhecimento sobre as 

atividades cotidianas de sala de vacina, apontados na literatura. Como resultado, observou-se que os 

estados do Piauí tem o maior número de publicações sobre a temática e a abordagem metodológica 

mais utilizada foi a quantitativa.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Cabe a equipe de enfermagem a promoção da ação de vacinação. Sendo as salas de vacina 

de responsabilidade técnica do enfermeiro, o mesmo deve atuar com vistas a supervisão diária, 

levando em consideração que o manejo dos imunobiológicos, tais como, as indicações, contra-

indicações, lote e validade, correspondem a uma ação complexa a ser realizada pela equipe de 

enfermagem. A produção científica sobre o papel da enfermeira na sala de vacina é pouco 

significativa e mais escassa ainda quando se trata de uma abordagem levando-se em consideração o 

conhecimento referente a todos os aspectos envolvidos, que garantem o cumprimento do objetivo 

do PNI. Destaca-se a constatação como aspecto negativo, visto que uma assistência de qualidade 

deve ser essencialmente pautada na qualificação contínua dos profissionais, fato não observado na 

análise realizada.  

 Assim, produzir mais pesquisas nesta temática reflete também valorizar o cuidado e a 

orientação de enfermagem, uma vez que é o enfermeiro quem coordena essas ações de imunização.   

Na medida em que foi construindo esta pesquisa, emergiu a seguinte indagação, passível de análise 

por meio de questionário semi-estruturado: O que se mostra sobre a supervisão e a percepção do 

enfermeiro nas salas de vacina da cidade de Francisco Beltrão – Paraná? 
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MODELAGEM MATEMÁTICA ATRAVÉS DE EQUAÇÕES 

DIFERENCIAIS ORDINÁRIAS DO CRESCIMENTO DE FAMÍLIAS 

MONOPARENTAIS FEMININAS 

 

THOMAZZONI, M. M.1; TARIFA, L. M.2; OLIVEIRA, M. S.3 

 

INTRODUÇÃO 

A estrutura familiar vem transformando-se através dos tempos, acompanhando as 

mudanças religiosas, socioculturais e econômicas do contexto no qual está inserida. Um 

tipo de família que vem crescendo gradativamente é a monoparental feminina, ou seja, 

uma família formada por uma mãe ou chefe de família (com ou sem filhos).  

Com base em dados de Censos do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística), pode-se comparar o crescimento deste modelo de família a partir do ano de 

1991. Nesse sentido, as Equações Diferenciais Ordinárias surgem como base para 

fomentar os estudos de crescimento populacional à partir da teoria de Malthus, 

utilizando-se de fórmulas exponenciais para especular sobre as projeções de crescimentos 

desta nova conformação de família. Não há um limite pré-determinado do quanto a 

população crescerá, então esta teoria se adequa de forma muito positiva. 

Com isso, o presente trabalho visa verificar se o crescimento real até o ano de 

2010 seguiu a proporção indicada pela teoria e calcular o número previsto de famílias 

monoparentais femininas nos anos de 2020 e 2030. 

 

METODOLOGIA 

Segundo Malthus (1959), a taxa de variação da população P é proporcional ao 

longo do tempo t. A equação diferencial ordinária que modela o crescimento 

populacional para essa teoria é dada por: 

 

𝑑𝑃

𝑑𝑇
= 𝑘𝑃; 𝑃(0) = 𝑃0      (1) 
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Resolvendo a equação (1) através do método das variáveis separáveis, encontra-se 

a equação descrita como:  

 

𝑃(𝑡) = 𝑃0𝑒
𝑘𝑡       (2) 

 

Para a elaboração deste trabalho utilizou-se exclusivamente dados dos Censos 

Demográficos fornecidos pelo IBGE referentes aos anos de 1991, 2000 e 2010, 

estimando-se qual seria o resultado em 2010 quando comparado com 1991. Além disso, o 

cálculo do erro percentual também foi efetuado. E para finalizar estimou-se o número das 

famílias monoparentais femininas nos anos de 2020 e 2030. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Utilizando a equação (2) e os anos de 1991 como P(0) e 2000 como P(9), 

encontra-se o valor da constante como sendo k = 0,0208, o que acarreta na seguinte 

equação: 

 

𝑃(𝑡) = 6294268𝑒0,0208𝑡      (3) 

 

Através da equação (3) foi realizada uma estimativa para o ano 2010. O valor 

encontrado foi de 9.344.981 famílias (segundo a teoria de Malthus). Segundo os dados do 

Censo 2010, há 8.088.625 famílias monoparentais femininas, um número inferior ao 

obtido levando-se em conta a teoria do crescimento populacional malthusiana. Com isso, 

calculou-se as estimativas para os anos de 2020 e 2030 ainda utilizando a equação (3), 

onde obteve-se o valor aproximado de 11.505.663 famílias monoparentais femininas em 

2020 e um valor aproximado de 14.165.924 famílias monoparentais femininas em 2030 

(segundo a teoria de Malthus). Sintetizando os dados obtidos e os dados fornecidos pelo 

IBGE obtêm-se a Tabela 1: 
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Tabela 01: Famílias monoparentais femininas: comparação entre os valores fornecidos pelo IBGE e os 

propostos pela teoria do crescimento populacional de Malthus 

 1991 2000 2010 2020 2030 

Censo 6.294.268 7.589.658 8.088.625 - - 

Malthus - - 9.344.981 11.505.663 14.165.924 

Erro - - 13,4% - - 

 

O erro para 2010 foi de 13,40%. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com os resultados obtidos permite-se concluir que os dados de crescimento de 

“famílias monoparentais femininas” crescem de forma exponencial, porém o erro 

apresentado se deve, principalmente, ao fato de que o Censo do IBGE começou a realizar 

o cálculo das famílias monoparentais femininas somente a partir de 1991. Com isso, não 

foi possível realizar outras modelagens para verificar se era possível encontrar um erro 

menor. 
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CATETER CENTRAL DE INSERÇÃO PERIFÉRICA (PICC) E SEUS 

CUIDADOS DE ENFERMAGEM 

Marcos Willian da Silva Santos1 (FAMPER); Silvana Rosa Dartora 2 (UNIPAR); Jacqueline 

Vergutz Menetrier3 (UNIPAR); Franciele do Nascimento Santos4 (UNIPAR); Fernanda 

Conte5 (UFSC). 

 

INTRODUÇÃO 

A Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN) é onde são atendidos recém- nascidos 

(RN) de 0 a 28 dias de vida, seja por prematuridade, patologias congênitas ou decorrentes do 

nascimento. Esta unidade é caracterizada pela alta complexidade e por cuidados especializados 

(Johann, 2011). O RN internado está exposto a estímulos nociceptivos como o estresse e a dor 

frequente (Coelho, 2011).  

 Destaca-se a importância e a responsabilidade do enfermeiro no cuidado direto do neonato, 

em que deve atuar no plano de cuidados com orientações aos pais, supervisão dos cuidados 

prestados pela equipe de enfermagem, promoção da segurança do RN, realização de educação 

continuada, entre outras atividades que lhe competem (Vera, 2015).  

 Um dos procedimentos mais difíceis de realizar no neonato é a punção venosa, que quando 

repetitiva compromete os vasos periféricos com complicações que podem ser locais ou sistêmicas, 

optando-se, muitas vezes, por dissecção venosa. Além disso, ocorre a interrupção da terapêutica 

devido à perda constante do acesso venoso (Cavalcanti, 2012). 

 

METODOLOGIA  

                                                 
1 Graduando em Matemática com Ênfase em Computação na Faculdade de Ampére (FAMPER), bolsista do Programa 

Universidade Para Todos (Prouni). E-mail: marcoswilian50@outlook.com 
2Graduada em Enfermagem da Universidade Paranaense – UNIPAR - Unidade Universitária de Francisco Beltrão. E-

mail: silvan_rd@hotmail.com 
3Especialista em Terapia Intensiva, Enfermeira Docente do Curso de Enfermagem da Universidade Paranaense –

UNIPAR Unidade Universitária de Francisco Beltrão. 
4 Mestre em Ciências da Saúde. Enfermeira Docente do Curso de Enfermagem da Universidade Paranaense –UNIPAR 

Unidade Universitária de Francisco Beltrão. 
5Graduanda em Medicina Veterinária na UFSC – Universidade Federal de Santa Catarina. E-mail: 

fernandaconte98@hotmail.com. 
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 A pesquisa bibliográfica foi utilizada como base teórica necessária para o entendimento e o 

desenvolvimento do estudo.  A pesquisa bibliográfica, como o nome já pressupõe, é uma pesquisa 

que se utilizam um conjunto de fontes, principalmente de livros. 

 

A pesquisa bibliográfica é desenvolvida com base em material já elaborado constituído 

principalmente de livros e artigos científicos. Embora em quase todos os estudos seja 

exigido algum tipo de trabalho dessa natureza há pesquisas desenvolvidas exclusivamente a 

partir de fontes bibliográficas (GIL, 2009, p. 44). 

 

             Para a realização de uma pesquisa bibliográfica são utilizadas fontes, as quais são textos 

modelos sobre certo assunto, geralmente textos que geram uma leitura muito ampla, devido a sua 

importância na pesquisa. Esta pesquisa procura reconhecer reforços culturais ou científicos do 

passado.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os acessos venosos centrais são indicados para tratamentos de longa permanência, infusão 

de soluções vesicantes e ou irritantes na parede do vaso, sendo que um dos acessos centrais mais 

utilizados no neonato é o cateter central de inserção periférica (PICC). Este dispositivo é fabricado 

de materiais que não causam irritações, geralmente de poliuretano ou silicone, agregando maiores 

vantagens e inúmeros benefícios (Johann, 2011). 

O PICC é um cateter intravenoso, sua inserção é por meio de veias periféricas através de um 

introdutor, até chegar à porção final da veia cava superior ou inferior, dependendo do local da 

punção (Belo, 2012). 

O procedimento deve ser eletivo, não deve ser realizado em casos de urgência, levando 

sempre em consideração o estado clínico do RN. Sendo assim, o enfermeiro deve fazer uma 

avaliação minuciosa dos vasos enquanto eles ainda estão preservados, pois os hematomas 

decorrentes de outras punções dificultam o procedimento (Johann, 2011). 

 Para a manutenção e manipulação deste cateter são necessários conhecimentos de 

competência técnico-científica por parte dos profissionais de enfermagem, seja por enfermeiros ou 

técnicos de enfermagem (Vera, 2015). 

 O PICC vem sendo utilizado com frequência nas instituições de saúde, especialmente em 

UTIN e pediátricas. Tem como principais vantagens a confiabilidade de acesso seguro, menor risco 

de infecção em relação a outros dispositivos, preservação da rede vascular periférica, diminuição do 
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estresse de punções traumáticas, além de maior tempo de permanência e consequentemente de 

menor custo (Belo, 2012). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O cateter central de inserção periférica (PICC) é, sem dúvida, um avanço tecnológico nas 

Unidades de Terapia Intensiva Neonatal, pois proporciona diversas vantagens ao neonato, 

principalmente aqueles de alto risco, diminuindo o número de punções e consequentemente o 

estresse e a dor do RN, pois este cateter, na sua maioria, permanece por longos períodos.  Sendo a 

equipe de enfermagem responsável pelo manuseio e manutenção do PICC, o conhecimento em 

relação ao cateter é de extrema importância.   

O uso deste dispositivo requer conhecimento, destreza e habilidade para o seu manuseio pela 

Equipe de Enfermagem, devendo assim reduzir as ocorrências que comprometem sua permanência. 

Há, no entanto, a necessidade de treinamentos através de educação continuada, promovendo a 

disseminação do conhecimento científico na área do saber, aprimorando os cursos de qualificação, 

fundamentando as ações de enfermagem. 
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DIMENSÕES DA ECOINOVAÇÃO DE PRODUTOS, SERVIÇOS E 

GOVERNANÇA EM HABITATS DE INOVAÇÃO DO SUDOESTE DO 

PARANÁ: UMA ANÁLISE EXPLORATÓRIA E DESCRITIVA 

 

SILVA, S. T da. MOURA, J. de. CARVALHO, A. P de. ZARELLI, P. R. 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Campus Francisco Beltrão 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

 Na atualidade tem-se a necessidade de novas metodologias serem adotadas no mercado de 

trabalho, valorizando assim, empreendedores inovadores. Além disso, clientes e fornecedores se 

tornam parte do processo produtivo, e pensando neles, o cenário empreendedor se renova com 

muita frequência, acerca principalmente da valorização ecoinovadora.  

Um dos conceitos primordiais da Ecoinovação é fundamentado por Kemp & Foxon, (2007) 

e baseia-se na redução de riscos ambientais e poluição. Ou seja, desenvolver com a menor geração 

possível de impactos ambientais. Essas ideias remetem à proteção ambiental e, mais do que isso, 

procuram atrelar intrinsecamente o processo de invenção de uma ideia à melhoria de aspectos 

ambientais relacionados. 

Dentre as tipologias da Ecoinovação, fundamentados por Carrillo-Hermosilla et al., (2009), 

destacam-se a Dimensão de Produto e Serviço, que envolve a forma como é disponibilizado e 

inserido valor do produto e sua interação com os demais atores da cadeia produtiva. Atenta para o 

diferencial que a organização tem a oferecer, buscando máxima eficiência sustentável. Já a 

Dimensão da Governança é de extrema importância nas relações entre cliente e fornecedor, onde se 

busca estreitar relações através de iniciativas atrativas ao consumidor e incorporadas nos produtos, 

serviços e gestão, além de almejar a visão de mercado e, consequentemente, sustentabilidade à 

organização.  

Baseado nesses conceitos, o presente trabalho objetiva identificar e analisar qualitativamente 

as dimensões citadas acima, ambas dentro da Ecoinovação em Habitats de Inovação localizados no 

sudoeste do Paraná.  
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METODOLOGIA 

Para a análise da situação das organizações em termos de Ecoinovação, fez-se necessária a 

criação de um questionário qualitativo abrangendo os Habitats de Inovação da UTFPR, 

contemplando os campi de Dois Vizinhos, Francisco Beltrão e Pato Branco, localizados no 

Sudoeste do Paraná. Questões essas divididas nas duas dimensões da Ecoinovação fundamentadas 

por Carrillo-Hermosilla et al., (2009): Dimensão de Produto e Serviço e Dimensão da Governança.  

Após a aplicação do questionário nas organizações, analisou-se a inserção da ecoinovação 

em suas dimensões, atentando para a preocupação tanto do cliente, quanto da própria organização 

com a sustentabilidade de suas ações. 

Cabe destacar que este modelo de análise qualitativa foi baseado nos seguintes autores da 

Ecoinovação: Carrillo-Hermosilla, (2009); Kemp, Foxon, (2007); Rennings, (1998); Arundel; 

Kemp, (2010) e Andersen, (2008) 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O questionário foi encaminhado para 13 Habitats de Inovação presentes na região do 

Sudoeste do Paraná, destas, apenas três responderam. Duas fazem parte de Hotel Tecnológico e 

apenas uma considerada incubadora.  

Considerou-se as respostas mais relevantes dos Habitats de Inovação demonstradas 

separadamente conforme cada dimensão da Ecoinovação. Estas organizações foram identificadas 

como X, Y e Z, evitando assim, a divulgação da razão social de cada uma delas, partindo do 

princípio desta pesquisa estar direcionada única e exclusivamente à aprendizagem.  

No que tange à Dimensão de Produto e Serviço, o habitat de inovação Y aparenta não 

demonstrar assimilação com relação à Política Nacional de Resíduos Sólidos, dada pela Lei nº 

12.305 de 02 de Agosto de 2010. Além disso, não procuram divulgar ações relacionadas ao 

desempenho ambiental o que pode demonstrar em conjunto com as respostas anteriores que, não 

existe uma relação estreita entre cliente e fornecedor, um dos pilares da Ecoinovação. 

 Com relação aos objetivos ambientais específicos, dentro da Dimensão da Governança, 

todas possuem em suas particularidades e também pretendem implantar princípios de gestão em 

suas organizações como o Sistema de Gestão Ambiental e Política Ambiental. Isso demonstra que, 

apesar de tímida, a Ecoinovação está começando a se tornar mais presente na rotina das 

organizações 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com a realização dessa pesquisa ficou evidente a falta de informação dos entrevistados 

sobre o que é uma inovação aliada ao viés da sustentabilidade. As ações que esses habitats realizam 

voltadas para dimensões do produto e serviço e governança da ecoinovação não foram satisfatórias, 

intensificando que não há preocupação ou direcionamento para uma cadeia produtiva e seus atores 

para a eficiência sustentável, nem com as atividades de gestão desenvolvidos.  

Sendo assim, sugere-se estudos futuros para propor ações que alavanquem o potencial 

ecoinovador desses habitats de inovação. 
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AVALIAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA DE SARDINHA (Sardinella brasiliensis) ENLA-

TADA AO MOLHO DE TOMATE

GOLLNER-REIS, João P.a,1e; KESSLER, Edinaraa; BRETSCHNEIDER, Felipe G.a; TO-

NIAL, Ivane, B.a.
a UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ

INTRODUÇÃO

O consumo de pescados esta relacionado a uma dieta saudável e benefícios à saúde humana.

Comparados a produtos cárneos originados de outros animais, destacam-se pelo alto teor de vitami-

nas lipossolúveis (A e D), minerais como cálcio, fósforo, ferro, cobre, selênio e iodo (SARTORI e

AMANCIO, 2012), além do alto valor biológico de suas proteínas (PEREIRA e TENUTA-FILHO,

2005).

A produção de conservas contribui para a oferta da sardinha durante a época do defeso – no-

vembro a fevereiro – , quando a produção em cativeiro e importações não supre a demanda, garan-

tindo acesso ao pescado. A adição de molhos –oleoso, aquoso ou uma mistura desses – à conservas

aumenta a variedade de produtos do segmento no mercado e atribui valor ao mesmo (MAPA, 2011).

Mesmo com a  produção nacional  chegando  a  80.000 toneladas  em 2009 (CERGOLE e

NETO, 2011), o consumo de sardinha médio per-capita do brasileiro é de 144g/ano, não tendo vari-

ação entre habitantes da zona urbana e rural (IBGE, 2011).

Esse trabalho tem por objetivo verificar a composição centesimal e demais características

físico-químicas de interesse de sardinhas enlatadas ao molho de tomate, comercializadas no municí-

pio de Francisco Beltrão/PR.

METODOLOGIA

Para avaliação físico-química de sardinhas enlatadas em molho de tomate, foram coletadas

amostras  de três marcas  distintas  de comercialização nacional,  e posteriormente  codificadas  (T-

0814, T-1314, T-2117). Todas as amostras coletadas de uma mesma marca pertenciam a um lote úni-

co e suas embalagens não possuíam dano físico aparente. Para análise, todas as amostras foram dre-

nadas, desossadas, quaternadas e congeladas para posterior análise. 

Foram realizadas análises de: pH, segundo (IAL, 2008); Umidade (método gravimétrico),

resíduo mineral fixo (RMF) e acidez titulável segundo LANARA (1981); Proteínas pelo método

1eE-mail para correspondência: gollnereis@hotmail.com
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Kjedahl (AOAC, 1995); Lipídios, pelo método BLIGH e DYER (1959) adaptado; sendo o valor de

carboidratos estimados pela diferença entre 100% e os demais constituintes.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os valores médios obtidos pelas análises realizadas e valores de referência são apresentados 

na Tabela 1.

Tabela 1 - Resultados físico-químicos das amostras de sardinha (Sardinella brasiliensis) entaladas em molho de tomate 

e valores de referência.

Am[1] pH %Umidade %Carboidrato %Proteína %Lipídio %RMF V.C [2]

T-0814 6,19 ± 0,01 69,38 ± 0,25 0,60 ± 0,01 18,79 ± 0,46 9,09 ± 0,24 2,14 ± 0,08 159,37

T-1314 6,52 ± 0,01 76,31 ± 0,65 0,88 ± 0,02 15,89 ± 0,46 2,90 ± 0,20 4,02 ± 1,46 93,18

T-2117 6,00 ± 0,02 68,05 ± 1,26 0,95 ± 0,02 16,60 ± 0,46 12,53±0,38 1,87 ± 0,09 182,97

MP[3] ND 78,17 0,00 16,67 5,17 ND 113,33

TACO[4] ND 55,10 0,00 15,90 24,00 2,90 285,00
ND – Não disponível; [1] – Amostra; [2] – Valor calórico (kcal/100g) ; [3] – Valor de referência da Sardinha 88®  em molho

de tomate (PACHECO, 2011) ; [4] – Valor de referência de Sardinha, conserva em óleo (TACO, 2011).

Os valores de pH encontrados estão de acordo com os parâmetros estipulados para pescados

frescos pela legislação brasileira vigente (BRASIL, 2017). 

O teor  de RMF das amostras T-0814 e T-2117 convergem com o valor apresentado por

TACO (2011) e estão de acordo com os encontrados por COLEMBERGUE, GULARTE e SANTO

(2011), os teores de carboidratos dessas amostras também aproximam-se dos valores encontrados

por estes autores, não destoando significativamente dos valores apresentados por PACHECO (2011)

e TACO (2011).

O teor proteico de todas as amostras condizem com os valores de referência apresentados

por PACHECO (2011), TACO (2011) e LOIKO (2011).

A umidade das amostras T-0814 e T-2117 condizem com os valores encontrados por LOIKO

(2011) e COLEMBERGUE, GULARTE e SANTO (2011), enquanto apenas a amostra T-1314 pos-

sui teor de umidade similar ao apresentado por PACHECO (2011).

Os teores de lipídios encontrados não condizem com nenhum valor encontrado na literatura.

Sendo o valor da amostra T-2117 o mais próximo dos valores encontrados por LOIKOS (2011).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
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O consumo de sardinha (Sardinella brasiliensi) apresenta bom apelo nutricional, tanto pelo

alto valor biológico e alta concentração proteica, tanto pelo teor de minerais presentes em sua com-

posição.

As análises realizadas mostraram que há diferença na composição centesimal entre as mar-

cas analisadas, tal fato pode dever-se à diferentes tecnologias de produção e armazenagem.
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UTILIZAÇÃO DE ESCÓRIA DE ACIARIA PARA SUBSTITUIÇÃO 

PARCIAL DO AGREGADO GRAÚDO NA CONFECÇÃO DO 

CONCRETO 

1 Olivo, P. 

2 Balestrin, F. 

UNIPAR  - Universidade Paranaense 

 

1 INTRODUÇÃO 

Nas últimas décadas a questão ambiental é amplamente discutida, e o interesse em 

reciclar resíduos industriais aumentou. Segundo a estatística preliminar do Instituto aço 

Brasil a produção de aço bruto no Brasil foi de 11,1 milhões de toneladas nos quatro 

primeiros meses de 2017, teve um aumento de 14,5% quando comparada com o mesmo 

período de 2016. A produção de laminados foi de 7,3 milhões de toneladas, um acréscimo 

de 8,9% frente ao acumulado a abril de 2016. 

No trabalho em questão será substituído parte do agregado graúdo (brita) por 

agregado siderúrgico obtido através da escoria de aciaria com o objetivo compreender o 

comportamento mecânico de concreto. 

 

2 METODOLOGIA 

 

Serão moldados corpos de prova com três diferentes percentuais de 0%, 10% e 

20%. No estado fresco do concreto realizou-se: determinação da consistência pelo 

abatimento de tronco de cone através da NBR NM 67:1998, determinação do ter de ar em 

concreto fresco – Método pressométrico segundo a NBR NM 47:2002 e determinação de 

massa específica do concreto NBR 9833:2008. Foram investigadas algumas propriedades 

mecânicas do concreto no estado endurecido com o ensaio de resistência a compressão 

axial NBR 5739:2007 e determinação do módulo estático de elasticidade a compressão 

NBR 8522:2008. 

Utilizou-se como referência para o traço dos concretos o método CIENTEC DE 

DOSAGEM, o traço obtido foi 1:1,35:1,92:0,41, porém houve necessidade de correção do 
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traço devido ao baixo abatimento de 60 mm, que dificultaria a moldagem dos mesmos, 

logo o abatimento desejado de 100 mm resultou em 1:1,23:1,83:0,41 (RECENA, 2011). 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados obtidos no estado fresco e endurecido estão apresentados nas tabelas 

1, tabela 2 e tabela 3: 

Tabela 1. Ensaios no estado fresco. 

 (%) Abatimento (mm) Teor de ar (%) p (kg/m³) 

0 60 - - 

0 100 1,4 2444,6 

10 110 1,1 2482,8 

20 120 0,8 2521,0 

Fonte: Autora, 2017. 

 

Com base nos resultados pode-se observar que com o aumento da substituição do 

agregado graúdo pelo agregado siderúrgico houve um aumento no abatimento, bem como 

também da massa específica. O teor de ar com o aumento da porcentagem de substituição, 

teve um decréscimo constante. 

Tabela 2. Ensaios no estado endurecido. 

(%) Resultados σ (Mpa) (%) Resultados σ (Mpa) (%) Resultados σ (Mpa) 

20% 
Média (X) 39,8 

10% 
Média (X) 38,2 

0% 
Média (X) 39,7 

Sd 3,0 Sd 2,6 Sd 2,9 

Fonte: Autora, 2017. 

 

 Observou-se então que aos sete dias não foi possível ter parâmetro de acréscimo ou 

não de resistência a compressão. 

O ensaio de Módulo estático de elasticidade a compressão (E) está presente na 

tabela 3: 

 

Tabela 3. Módulo estático de elasticidade a compressão. 

(%) Resultados  (%) Resultados  (%) Resultados 

20 
Média (E) (Gpa) 46,2  

10 
Média (E) (Gpa) 48,7  

0 
Média (E) (Gpa) 40,3 

 Sd 2,9  Sd 3,6  Sd 5,4 
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p (kg/m³) 2495,5 p (kg/m³) 2459,3 p (kg/m³) 2419,1 

Fonte: Autora, 2017. 

 

Assim como no ensaio a compressão axial, o ensaio de módulo estático de 

elasticidade não há parâmetros de avaliação, mas pode-se observar que quanto maior a 

quantidade de agregado siderúrgico, maior é a massa específica do concreto endurecido, 

como já visto anteriormente na massa específica do concreto no estado fresco o mesmo se 

repete, porém, perdendo cerca de 1%. 

 

4 CONCLUSÃO 

Pode-se concluir com base nos resultados que aos sete dias de idade não pode-se 

avaliar a interferência do material na resistência mecânica. A massa específica do concreto 

com a substituição do agregado aumenta, devido a massa especifica da escória ser maior e 

com o aumento da substituição o teor de ar diminui e o abatimento aumenta melhorando 

então a sua trabalhabilidade. 
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EMPREENDEDORISMO SOCIAL: INSTRUMENTO PARA A INOVAÇÃO 

Otto, E. M. ¹ 

UTFPR – Campus Francisco Beltrão 

Zarelli, P. R. ² 

UTFPR – Campus Francisco Beltrão 

INTRODUÇÃO 

As definições para empreendedorismo são várias, mas sua essência se resume em fazer 

diferente, empregar os recursos disponíveis de forma criativa, assumir riscos calculados, buscar 

oportunidades e inovar (DORNELAS, 2004). Apresenta, no entanto, algumas limitações, 

particularmente no tratamento do tema em um mundo caracterizado por um vertiginoso processo de 

transformação, onde a inovação representa a mola mestra (VASCONCELOS VALE; 

WILKINSON; AMÂNCIO, 2008). 

Diante da recentidade do tema e da importância de estudos que contribuam com a sua 

definição, este estudo objetiva analisar o empreendedorismo social como instrumento para a 

inovação. 

Atualmente, o empreendedorismo social se apresenta como um conceito em 

desenvolvimento, mas com características teóricas, metodológicas e estratégicas próprias, 

sinalizando diferenças entre uma gestão social tradicional e uma empreendedora (OLIVEIRA, 

2004). 

É importante frisar que o empreendedorismo social não é responsabilidade social 

empresarial, pois esta supõe um conjunto organizado e devidamente planejado de ações internas e 

externas, e uma definição centrada na missão e atividade da empresa, ante as necessidades da 

comunidade (OLIVEIRA, 2004). 

Segundo estudo feito por Souza et al (2004), das 131 IES, das 16 unidades federativas 

brasileiras, que fizeram parte da sua pesquisa empreendedora, aproximadamente 346 (66%) estão 

trabalhando com empreendedorismo, sendo a maior parte, 54%, em IES públicas. Cerca de 69%, 

isto é, 90 das 131 IES pesquisadas, desenvolvem atividades de ensino nesta área. A maioria dessas 

IES localiza-se na Região Nordeste, sendo que a Região Sul foi a que apresentou um menor número 

de IES pesquisadas. 
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Ainda dentro das Universidades, incubadoras de empresas júniores recentemente 

reportaram, em suas pesquisas, que o principal elemento usado para a seleção de candidatos a serem 

incubados é o perfil empreendedor dos mesmos (JÚNIOR; GIMENEZ, 2004). 

  

METODOLOGIA 

 Após período de levantamento bibliográfico e adaptação do instrumento de pesquisa 

realizados, a pesquisa será realizada com os alunos de todos os períodos na Universidade 

Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), totalizando 778 alunos. A metodologia utilizada será de 

uma pesquisa quantitativa, com corte transversal, e seguirá através de um delineamento não 

experimental.  

O instrumento utilizado será um questionário online, criado a partir do aplicativo Google 

Drive, o qual possuirá quarenta e nove perguntas, pontuadas de 1 (completamente insatisfeito) até 5 

(completamente satisfeito), baseado no trabalho de Adekiya e Ibrahim (2016) sobre intenção 

empreendedora dos alunos de graduação da Universidade Bayero, Kano, Nigéria. 

Após a coleta dos dados, os mesmos serão tratados e revisados através do método de análise 

de correlação. Espera-se delimitar o perfil empreendedor por meio da análise das características 

empreendedoras, bem como da intenção empreendedora dos alunos, além de identificar possíveis 

ideias inovadoras dos acadêmicos. Adicionalmente, o estudo pretende verificar questões relativas ao 

empreendedorismo social na visão dos alunos. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Esta pesquisa ainda se encontra em andamento. Após aplicação do questionário aos alunos, 

pretende-se fazer uma avaliação estatística com os dados, e assim comparar os resultados do estudo 

aplicado no contexto brasileiro com o autor internacional. Espera-se alcançar resultados como a 

identificação de projetos com impacto social, além do diagnóstico empreendedor universitário 

dentro da UTFPR - Francisco Beltrão, incluindo possibilidades de inovação. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Quando se capacita o aluno, é possível que haja o desenvolvimento do perfil empreendedor 

do mesmo, que passa a criar novos planos, traçar metas, desenvolver negócios e ser autor da própria 

história, além de refletir esses interesses no meio em que atua. Neste sentido, este trabalho espera 

alcançar resultados satisfatórios no campus da UTFPR Francisco Beltrão, demonstrando a 

ISSN 2594-4541 377



          

IV Workshop de Ciência, Tecnologia e 

Inovação 
05 e 06 de outubro de 2017 – Francisco 

Beltrão 

 

 

 

 

importância da conscientização acerca das possibilidades existentes após a graduação, além 

daquelas já conhecidas. Posto isto, sugere-se para pesquisa futura, buscar estudos mais recentes, 

com base em Souza et al. (2004). 
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IMPLANTAÇÃO E APRIMORAMENTO DAS BOAS PRÁTICAS DE 

MANIPULAÇÃO NAS AGROINDÚSTRIAS FAMILIARES DE 

FRANCISCO BELTRÃO-PR 

 

1OLIVEIRA, T; MARTINS, R; BADARO, A.C.L. 

 

UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ – FRANCISCO  

BELTRÃO 

INTRODUÇÃO 

O projeto de extensão foi realizado em parceria com a Prefeitura do município de 

Francisco Beltrão-PR, especificamente com o Setor de Alimentação Escolar que atende a 

38 escolas e creches e as Agroindústrias que fornecem matérias-primas de origem vegetal. 

Estabeleceu-se um período de  

trabalho tendo em vista à implementação de um questionário, previamente 

elaborado, para as agroindústrias fornecedoras de frutas e hortaliças para a merenda escolar 

municipal, com o acompanhamento da equipe responsável pelo setor de alimentação das 

escolas municipais de Francisco Beltrão. 

Os procedimentos de Boas Práticas de Fabricação (BPF) são adotados com o intuito 

de controlar as possíveis fontes de contaminação cruzada e para garantir que o produto 

atenda a qualidade e segurança esperada. Os agricultores devem seguir práticas de higiene 

para que assim haja a obtenção de frutas e hortaliças com qualidade e segurança. 

Os objetivos do projeto de extensão foram: 

• Realizar um diagnóstico do nível de adoção das boas práticas de manipulação, das 

técnicas empregadas e quanto à qualidade dos produtos alimentícios produzidos e 

fornecidos para a merenda escolar do município. 

• Elaborar material didático sobre Boas Práticas de Fabricação, para cada 

agroindústria participante do projeto, para que assim haja a melhoria da situação 

encontrada nos diagnósticos anteriores; 

• Promover uma oficina com os produtores da Agricultura Familiar sobre as Boas 

Praticas de Fabricação (BPF) e controle de qualidade de alimentos permitindo melhor 
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intervenção e adequação das exigências da legislação sanitária à realidade de cada 

fornecedor; 

• Realizar análises microbiológicas dos produtos oriundos da Agricultura Familiar 

para o controle de qualidade dos alimentos. 

 
METODOLOGIA 

Como primeiro passo, elaborou-se um questionário padrão que após, aplicou-se em 

cada agroindústria fornecedora de alimentos de origem vegetal para a merenda escolar do 

município de Francisco Beltrão-PR, onde se analisou dentre outros assuntos, as condições 

higiênicas dos trabalhadores e do ambiente de trabalho, formas de transporte, produtos 

químicos utilizados na produção. Foram coletadas amostras aleatórias de água e alimento de 

alguns fornecedores e após realizou-se analises microbiológicas que determinou presença de 

microrganismo nas mesmas. 

Após, com o levantamento das informações coletadas e do resultado obtido através das 

analises, observou-se a demanda, avaliando a necessidade de capacitações com enfoque nas 

Boas Praticas de Fabricação (BPF) e no controle da qualidade dos alimentos produzidos. 

Assim, elaborou-se uma oficina com os produtores das agroindústrias com o intuito de 

capacita-los e consequentemente garantir melhor qualidade dos produtos a serem entregues 

para a merenda escolar do munícipio. 

Na oficina oferecida, foram realizadas dinâmicas e aulas práticas sobre o controle de 

qualidade sanitária dos alimentos, com análises microbiológicas de amostras dos alimentos 

fornecidos e com avaliação da contaminação de superfície e equipamentos, para melhor 

contextualização da teoria e facilitar o aprendizado. 

Com intenção de melhor fixação e aprendizagem fora elaborada uma apostila, baseada 

em manuais de boas práticas, com linguagem simplificada sobre os conteúdos e 

conhecimentos que foram abordados, para que assim os mesmos sempre que precisarem, 

recorram ao material disponibilizado. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O trabalho realizado teve como proposta a implementação das Boas Praticas de 

Fabricação nas agroindústrias a fim de garantir um alimento mais seguro e de qualidade 

mais elevada para a merenda escolar municipal de Francisco Beltrão. Realizaram-se visitas 

e aplicou o questionário, feito anteriormente, em todas as agroindústrias. Após, ocorreu 

todo o processo de elaboração das apostilas, onde todo material foi apresentado e aprovado 

à Secretaria Municipal de Educação. 

Em maio de 2017 realizou-se uma capacitação para os produtores de agricultura 

familiar de frutas e hortaliças de Francisco Beltrão, com foco principal as Boas Práticas de 

Fabricação de Alimentos. Na mesma, fora aplicada a apostila feita anteriormente, 

abordando assuntos como higiene pessoal, higiene do ambiente, e como os mesmos 

acarretam na segurança e qualidade dos alimentos, entre outros. Onde fora explanado 

desde como higienizar os alimentos produzidos pelos mesmos, até como transporta-los 

com maior segurança. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com a finalização das etapas executadas no projeto e a observação da falta de 

medidas preventivas que podem favorecer a contaminação de alimentos, entende-se a 

importância da aplicação de Boas Práticas de Fabricação de alimentos em agroindústrias, 

visto que é o primeiro local de contato do alimento com contaminação cruzada, facilitando 

assim a melhoria da qualidade do produto desde a sua colheita. Observaram-se também 

inadequações em hábitos de higiene e comportamento pessoal em manipuladores de 

alimentos, reforçando o fato de que a implementação de Boas Práticas de Fabricação é de 

extrema importância. 
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INTRODUÇÃO 

A água é um elemento finito e imprescindível à sobrevivência de todos os seres vivos. A 

maneira como o homem faz uso e a ocupação do solo em torno de uma bacia hidrográfica tem 

implicação direta na qualidade da água, podendo modificar seus padrões naturais através de 

despejos domésticos ou industriais, aplicação de defensivos, pesticidas e fertilizantes agrícolas no 

solo, entre outras fontes (SPERLING, 1996). 

A matéria orgânica presente nos corpos hídricos é uma característica muito importante, pois 

é ela a principal causadora da poluição das águas: os microrganismos através do consumo de 

oxigênio dissolvido promovem a estabilização da matéria orgânica, colocando em perigo toda a 

vida aquática a partir da diminuição do oxigênio dissolvido disponível (SPERLING, 1996). 

Desta maneira, Figueirêdo (2008) aponta que a avaliação e o monitoramento dos parâmetros 

físicos, químicos e biológicos destas águas são indispensáveis para acompanhar seu 

comportamento. Além disso, fornece informações para avaliar as condições do manancial e 

contribui para tomada de decisões em seu gerenciamento. Segundo Mizutori et al. (2009), a DBO5 é 

especialmente útil quando utilizada com a DQO porque esta relação representa a biodegradabilidade 

em relação a matéria orgânica. 

A bacia hidrográfica do Rio Marmeleiro situa-se no município de Marmeleiro no Sudoeste 

do estado do Paraná, a qual possui uma extensão de aproximadamente 47 km, contando com 14 

afluentes, onde praticamente todos estão distribuídos na zona rural do município. Esta bacia é 

considerada de extrema importância, pois é único manancial de abastecimento do município, além 

de receber ao longo do seu percurso o efluente da estação de tratamento de esgoto do município 

(THIEL et al., 2016). 
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Nesse contexto, insere-se a importância do presente estudo, onde o principal objetivo foi o 

de avaliar a biodegradabilidade do Rio Marmeleiro em relação a matéria orgânica, a partir da 

correlação entre os valores de DBO5 e DQO e assim ter conhecimento da qualidade deste 

manancial. 

 

METODOLOGIA 

Foram selecionados 6 pontos para coleta ao longo do Rio Marmeleiro, localizado no 

município de Marmeleiro no Sudoeste do Paraná, no inicio do inverno. Os pontos escolhidos foram: 

a Nascente; próximo ao Recanto Mata Nativa; próximo a ETA; próximo ao Cemitério; próximo a 

ETE e o último em sua Foz. As amostras coletadas foram armazenadas em garrafas pet a uma 

temperatura de 6 ºC no laboratório de Águas e Efluentes, da Universidade Tecnológica Federal do 

Paraná, Campus Francisco Beltrão, onde se procedeu à realização das análises.  

As análises de DBO5 e de DQO foram realizadas seguindo a metodologia descrita no 

Standard Methods (APHA, 1998). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Com base nos resultados obtidos foi utilizada a comparação apresentada por Malutta et al. 

(2013) para conhecimento da biodegradabilidade. 

 

Tabela 01 – Resultados das análises. 

Ponto DQO (mgO2/L) DBO5 (mgO2/L) 
Correlação 

DBO5/DQO 

Nascente 6,7 4,2 0,6 

Recanto Mata Nativa 107,2 16,0 0,1 

ETA 279,1 221,6 0,8 

Cemitério 288,0 68,7 0,2 

ETE 51,3 26,7 0,5 

Foz 29,2 22,1 0,8 

Fonte: Autores (2017). 

 

Observando os resultados, pode-se notar que no ponto correspondente a Nascente e a Foz do 

Rio, a relação apresentou um valor de 0,6 e 0,8 respectivamente, indicando a presença de matéria 

orgânica biodegradável, a qual poderá ser facilmente oxidada por processos biológicos.  
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Já nos pontos próximo ao Recanto Mata Nativa e ao Cemitério, esta relação apresentou-se 

em 0,1 e 0,2 respectivamente, apontando a presença de matéria orgânica de difícil degradação 

biológica, onde apenas o tratamento biológico será ineficiente, necessitando de processos físico-

químicos para sua remoção. Este resultado pode ser proveniente de contaminações difusas as quais 

representam uma significativa influência na qualidade do manancial.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os valores da relação DBO5/DQO apresentaram grandes flutuações podendo ser oriundos 

das características dos diferentes pontos analisados, os quais são afetados por distintas formas de 

intervenções antrópicas. A qualidade da água pode ser indicada através de suas características 

físicas, químicas e biológicas, as quais sofrem interferências dos diversos usos de sua bacia 

hidrográfica. Portanto serve como indicadora da situação de equilíbrio ou degradação de todo um 

ecossistema, bem como para definir seus usos preponderantes. 
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ANÁLISE DAS DIMENSÕES DA ECOINOVAÇÃO ECODESIGN E DO 

USUÁRIO NOS HABITATS DE INOVAÇÃO DO SUDOESTE DO PARANÁ 
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Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Câmpus Francisco Beltrão 

 

 

INTRODUÇÃO 

É notório no atual cenário empreendedor, a ascensão de empresas no mercado diariamente. 

Comércios dos mais variados segmentos e com os mais diversos tipos de produtos e serviços são 

criados e fornecidos aos indivíduos como opção de consumo. No entanto, cabe tanto ao consumidor 

quanto ao empreendedor conhecer a procedência de seus agentes na cadeia produtiva, sejam eles, 

produtos, serviços ou gestão.  

Dentre as tipologias da Ecoinovação, fundamentadas por Carrillo-Hermosilla et al., (2009), 

destacam-se as Dimensões do Ecodesign e do Usuário. A Dimensão do Ecodesign atenta para o 

papel e o impacto da inovação enquanto estratégia produtiva. Engloba o desenvolvimento de 

componentes visando aumentar a qualidade ambiental. Já no que se refere à Dimensão do Usuário, 

o cliente é fundamental no desenvolvimento do produto e na adoção da Ecoinovação.  

Nesse contexto de produção constante, é imprescindível que os atuais e novos 

empreendedores entendam a importância e consequentes benefícios da incorporação dos conceitos 

de Ecoinovação em suas empresas como, por exemplo, implantação de melhorias nos quesitos de 

redução de impactos ambientais atrelados ao desenvolvimento de produtos e serviços e a 

preocupação da organização com o usuário. (KEMP & FOXON, 2007). 

Portanto, o presente trabalho objetiva analisar como é a presença da Ecoinovação dentro dos 

habitats de inovação dos campi da região sudoeste da UTFPR. Além disso, o trabalho visa fornecer 

subsídios a novos estudos nessa área, incentivando a incorporação da Ecoinovação nas 

organizações. 
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METODOLOGIA 

Para a análise da situação das organizações em termos de Ecoinovação, fez-se necessária a 

criação de um questionário qualitativo abrangendo os Habitats de Inovação da UTFPR, 

contemplando os campi de Dois Vizinhos, Francisco Beltrão e Pato Branco, localizados no 

Sudoeste do Paraná. As dimensões da Ecoinovação que foram abrangidas nesse trabalho foram: 

Dimensão do Ecodesign e Dimensão do Usuário. 

 Após a aplicação de um questionário qualitativo que relacionava o desenvolvimento da 

Ecoinovação nas organizações, analisou-se como era realizada a inserção da mesma em suas 

dimensões citadas. Além disso, importante destacar que este modelo de análise qualitativa foi 

baseado nos seguintes autores da Ecoinovação: Carrillo-Hermosilla, (2009); Kemp, Foxon, (2007); 

Rennings, (1998); Arundel; Kemp, (2010) e Andersen, (2008).  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Dos habitats de inovação abrangidos na pesquisa, apenas três responderam ao questionário 

elaborado. Tais habitats foram renomeados como X, Y e Z a fim de preservar a identidade dos 

mesmos. 

Com relação à interpretação das respostas recebidas, percebeu-se que, com relação à 

Dimensão do Ecodesign e, mais especificamente com relação à Ecoinovação dos produtos, apenas o 

habitat de inovação X integra a porcentagem de organizações que se preocupam com o uso de 

material reciclável.  

No entanto, quando questionadas acerca da priorização de material audiovisual ao invés de 

físico em suas divulgações, todas apresentaram essa preocupação. Isso pode demonstrar certa 

responsabilidade ambiental das organizações. Entretanto, existe o viés econômico que também pode 

ter sido fator determinante na escolha. Analogamente, com relação ao uso racional de água, energia 

e matéria prima, todas demonstraram preocupação, reforçando o viés econômico ainda 

intrinsecamente ligado ao ambiental.  

 Outra abordagem refere-se à preocupação que a organização demonstra acerca da opinião e 

necessidade do cliente em relação ao fornecimento de produtos e serviços, englobado na Dimensão 

do Usuário. Nesse quesito, apenas o habitat de inovação Y não prioriza conhecer melhor seu cliente, 

apesar de se preocupar com sua opinião.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Por meio da análise das respostas dos habitats, percebeu-se que a Ecoinovação ainda 

caminha a passos lentos nas organizações. É necessário que a sustentabilidade esteja inserida em 

todos os âmbitos nas empresas, seja na inovação e desenvolvimento de novos produtos até 

adequação das estratégias organizacionais.  

Analogamente, também foi possível concluir que muito ainda deve ser feito em relação à 

Ecoinovação dentro dos Hábitats de Inovação. Apesar de ter havido respostas ao questionário, a 

pesquisa ficou defasada no sentido de falta de maiores informações dos outros habitats de inovação 

e isso dificultou uma análise mais precisa e consistente. 

Em um futuro próximo, é interessante reaplicar o questionário às empresas faltantes, para 

que seja possível reunir informações mais pontuais e objetivas e, além disso, que possam servir de 

modelo para outras pesquisas na área da Ecoinovação.  
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INTRODUÇÃO 

A ração animal em função da sua composição e de suas matérias-primas serem grãos e 

cereais é naturalmente contaminada por diversos fungos, os quais podem ser também produtores de 

micotoxinas, representando um risco de saúde para animais e humanos (GONÇALVES; 

CORASSIN; OLIVEIRA, 2015).  

Uma alternativa para o controle da contaminação fúngica, é o uso de ácidos orgânicos, que 

possuem um vasto campo de aplicação em alimentos, matérias-primas e rações (ALCANO et al., 

2014).  A utilização de combinações de ácidos orgânicos e sais pode propiciar a redução das 

concentrações utilizadas individualmente, garantido a eficácia no controle de bolores e leveduras. O 

trabalho teve como objetivo determinar a estabilidade de rações peletizadas com melaço externo 

através de 7 tratamentos com ácido propiônico, e suas combinações com ácido acético, lático e 

sorbato de potássio para o controle do desenvolvimento fúngico.   

 

METODOLOGIA 

Para realização do teste de estabilidade em ração peletizada com melaço externo com adição 

de combinação de ácidos orgânicos e sal, foram coletadas amostras da ração e das demais matérias-

primas que compunham a formulação em uma indústria processadora. As concentrações de ácidos 

orgânicos utilizadas foram determinadas a partir do resultado do teste de concentração inibitória 

mínima (CIM) dos ácidos combinados.  

O teste de estabilidade acelerada foi realizado por um período de 60 dias em estufa BOD. 

Nos primeiros 30 dias a estufa foi mantida a 30 °C e nos 30 dias subsequentes, a 40 ºC. No interior 
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da BOD foram adicionados recipientes com água, para aumentar a umidade relativa. Foram 

realizadas análises microbiológicas e físico-químicas nos tempos 1, 7, 14, 30, 45 e 60 dias. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As amostras de ração foram armazenadas por um período de 60 dias e analisadas ao longo 

do tempo em relação as alterações físico-químicas e microbiológicas. A Tabela 1 expressa os 

resultados das análises microbiológicas na ração ao longo do armazenamento.  

Tabela 1 - Contagem total de bolores e leveduras ração ao longo do armazenamento 

 
Tratamento (%) 

Contagem (Log UFC.g-1) 

1 dia 7 dias 14 dias 30 dias 45 dias 60 dias 

T1 Controle sem ácido (0) 2,56 ± 0,37 2,71 ± 0,05 2,05 ± 0,17 2,36 ± 0,41 1,93 ± 0,06 n.d** 

T2 AP Comercial (0,5) 2,46 ± 0,09 2,57 ± 0,21 1,84 ± 0,33 2,42 ± 0,40 1,53 ± 0,20 0,9 ± 0,85 

T3 AP (0,025) 2,32 ± 0,21 2,54 ± 0,26 1,29 ± 1,12 2,64 ± 0,40 1,62 ± 0,28 0,83 ± 0,75 

T4 AP (0,1) 2,65 ± 0,19 2,63 ± 0,09 1,74 ± 0,46 2,32 ± 0,47 1,29 ± 1,12 1,63 ± 0,59 

T5 AP + AC (0,025 + 0,25) 2,55 ± 0,06 2,55 ± 0,38 2,05 ± 0,20 2,40 ± 0,22 1,83 ± 0,08 1,10 ± 1,01 

T6 AP + SP (0,025 + 0,25) 2,41 ± 0,17 2,65 ± 0,26 2,00 ± 0,15 2,24 ± 0,81 1,74 ± 0,16 0,87 ± 0,80 

T7 AP + AL (0,1 + 0,4) 2,25 ± 0,09 2,36 ± 0,25 1,53 ± 0,40 2,29 ± 0,32 1,81 ± 0,31 n.d** 

*Os resultados acima se referem à média ± desvio padrão de três repetições analisadas em duplicata. 
AA: ácido acético; AP: ácido propiônico, AL: ácido lático; SP: sorbato de potássio. ** n.d: Não detectado.  
Fonte: Autora 
 

Os resultados da análise realizada no primeiro e sétimo dia de coleta para contagem total de 

bolores e leveduras, demonstram que a contaminação natural inicial da ração e após 7 dias na BOD 

a 30 °C variou de 2,25 a 2,71 Log UFC.g-1 para todos os tratamentos realizados. Após 14 dias de 

armazenamento, em todos os tratamentos, incluindo controle sem ácido (T1) é possível verificar 

uma redução da contagem fúngica. Os tratamentos 2, 3, 4 e 7 passaram de 2 Log UFC.g-1 para cerca 

de 1 Log UFC.g-1.  Após 30 dias de armazenamento, a contagem fúngica apresentou uma alteração 

de 1 Log para Log 2 UFC.g-1 em todas as amostras, independente do tratamento, variando de 2,29 

Log UFC.g-1 (T7) a 2,64 Log UFC.g-1 (T3). 

Após 45 dias de armazenamento, os resultados demonstram um decréscimo nas contagens 

para todas as amostras. Sem exceção, os tratamentos sofreram redução de 2 Log UFC.g-1 para 1 Log 

UFC.g-1, em contagens que variaram de 1,29 Log UFC.g-1 (T4), até 1,93 Log UFC.g-1 (T1 controle). 

No final do experimento, em 60 dias de armazenamento a contagem fúngica variou de n.d (T1 e T7) 

a 1,63 Log UFC.g-1 (T4). Os baixos valores de contagem fúngica (Tabela 1), não podem ser 

associados à efetividade dos ácidos orgânicos ao controle microbiano, visto que, o tratamento 

controle (T1) também sofreu inibição. Os fatores intrínsecos relacionados à ração, atividade de água 
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e pH, e os fatores extrínsecos, temperatura e umidade relativa durante a armazenagem foram os 

principais interferentes (PITT; HOCKING, 2009). 

A atividade de água da ração armazenada variou de 0,48 a 0,61 nos tempos 1 à 30 dias de 

armazenamento. Independentemente do tratamento ou concentração de ácido aplicada, os valores de 

atividade de água nas faixas representadas são considerados muito baixos para o desenvolvimento 

de qualquer microrganismo.  

Os resultados de atividade de água na ração armazenada influenciaram diretamente na 

contagem de bolores e leveduras. Uma vez que, valores de atividade de água inferiores a 0,80 

impedem o desenvolvimento de fungos filamentosos em matérias-primas e rações destinadas à 

alimentação animal. Assim, mesmo com o aumento dos valores de atividade de água na ração, após 

30 dias de armazenamento, próximos a 0,75 não foi suficiente para o desenvolvimento fúngico. 

As condições de armazenamento influenciam diretamente a qualidade e a estabilidade das 

rações. Para realizar um teste de estabilidade em rações, avaliando a ação de ácidos orgânicos no 

controle fúngico, os fatores atividade de água, umidade, temperatura de armazenamento, umidade 

relativa e embalagem devem ser considerados.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Devido à baixa atividade de água das amostras de ração não foi possível avaliar o efeito dos 

tratamentos aplicados na estabilidade das rações peletizadas com melaço externo para controle 

fúngico. A contagem de bolores e leveduras na ração sofreu um decréscimo de 2 Log UFC.g-1 para 1 

Log UFC.g-1 ao longo do armazenamento em todos os tratamentos testados, devido à falta de 

disponibilidade de água livre para o seu desenvolvimento.  

 

REFERÊNCIAS 

ALCANO, M.J. et al. Suscetibilidade de Aspergillus spp. a Ácidos Orgânicos Conforme o pH. In: 
12º Congresso Latino Americano de Microbiologia e Higiene de Alimentos – MICROAL, 2014. 
São Paulo. Anais. São Paulo: v.1, n.1, p. 91-92, 2014. 
 
GONÇALVES, B.L.; CORASSIN, C.H.; OLIVEIRA, C.A.F. Mycotoxicoses in dairy cattle: a 
review. Asian Journal of Animal and Veterinary Advances, v.10, p. 752-760, 2015. 
 
PITT, J.I.; HOCKING, A.D. Fungi and Food Spoilage. 3 ed. Nova York: Springer, 2009. 
 
 

ISSN 2594-4541 390



          

IV Workshop de Ciência, Tecnologia e 

Inovação 
05 e 06 de outubro de 2017 – Francisco 

Beltrão 

 

 

 

 

1 fey@alunos.utfpr.edu.br 
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INTRODUÇÃO 

 O Brasil é o 3° maior produtor de frutas com aproximadamente 42 milhões de 

toneladas produzidas em 2,2 milhões de hectares distribuídos pelo país (BRAZILIAN 

FRUIT, 2011), sendo que 47% são consumidas “in natura” e 53% processadas.  

Uma das formas de processamento destes frutos é a elaboração de farinhas. Diante 

do exposto, o presente estudo teve por objetivo elaborar farinha de pitanga, a partir de suas 

frutas desidratadas e avaliar sua composição físico-química e propriedade antioxidante, em 

comparação à fruta fresca. 

 

METODOLOGIA 

As frutas (Pitanga), foram fornecidas do pomar da Universidade Tecnológica Federal 

do Paraná- Câmpus, sendo de 3 genótipos e coloração diferentes (laranja, vermelho e 

roxo).  Foram realizadas análises para a determinação de umidade, cinzas, proteínas e 

fibras (IAL, 2008) e atividade de água (AQUALAB LITE). As análises de Antioxidantes 

foram realizadas pelos métodos de DPPH e FRAP (RUFINO, 2007) e compostos fenólicos 

(SINGLETON, 2013). Todas as análises foram realizadas em triplicata e seus resultados 

submetidos à análise de variância ANOVA e teste de Tukey (p>0,05).  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados para os parâmetros analisados são apresentados nas Tabelas 1 e 2. 

A umidade da farinha apresenta-se menor quando comparados a fruta in natura, 

porém a legislação (farinha de trigo) aponta umidade máxima de 15g/100g (VIERA, 2011). 
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Tabela 1: Parâmetros físico-químicos de pitanga in natura e farinha 

Amostras Umidade*  Cinzas*  Aw Fibra Proteína 

P
it

an
ga

 

Fr
e

sc
a 

(i
n

 

n
at

u
ra

) 

Cor Laranja 85,12±0,20a 0,27±0,03a 0,84±0,01a 6,37±0,67a 0,72±0,15a 

Cor Vermelha 83,75±0,72ab 0,37±0,02b 0,84±0,01a 8,49±0,86a 0,94±0,01a 

Cor Roxa 79,00±1,04b 0,47±0,02c 0,83±0,01a 6,94±2,04a 0,75±0,14a 

Fa
ri

n
h

a 
d

e
 

P
it

an
ga

 Cor Laranja 15,30±0,15c 2,23±0,02d 0,25±0,01b 31,52±0,08b 4,28±0,17b 

Cor Vermelha 15,58±1,28c 2,30±0,01e 0,24±0,01bc 29,91±0,89b 3,89±0,14b 

Cor Roxa 18,26±0,75c 2,33±0,01e 0,23±0,01c 30,15±2,30b 3,28±0,21c 

Aw: atividade de água. *(g/100g) 

 

Os valores de atividade de água para a pitanga in natura foi de 0,84, enquanto que na 

farinha foi menor que  0,24, devido a desidratação dos frutos para produção da farinha. 

Os resultados para compostos fenólicos totais e atividade antioxidante por DPPH e 

FRAP são mostrados na Tabela 2. 

Tabela 2: Compostos fenólicos e atividade antioxidante de diferentes genótipos da pitanga in natura e da 

farinha 

C
.F

. Amostra 
In natura 
Farinha  

A B C 

112,93±4,13a 143,95±4,98ab 202,62±5,33b 

1169,23±68,85c 2209,24±23,42d 2758,01±50,07e 

A
ti

vi
d

ad
e

 

A
n

ti
o

xi
d

an
te

 Amostra A B C 

In natura* 1879,97±11,64a 1354,54±6,40ab 748,98±3,41b 

Farinha* 327,70±1,82c 318,85±3,32d 139,40±7,43e 

Amostra A B C 

In natura** 25,82±3,26a 43,56±10,72a 78,25±1,91b 

Farinha** 458,31±17,34c 509,31±1,93d 731,5±14,5e 

A: Pitanga de coloração laranja; B: Pitanga de coloração vermelha; C: Pitanga de coloração roxa. C.F. 

Compostos fenólicos (mg/100g); *DPPH (g fruta/g DPPH); **FRAP (uM sulfato ferroso/g de fruta) 

 

A medida que intensifica a coloração do pigmento da fruta aumenta o teor de 

compostos fenólicos, assim, pode-se inferir que a pitanga roxa concentr maior quantidade 

destes compostos (DEGÁSPARI, 2004). 

Os valores obtidos para avaliar a capacidade antioxidante pelo método DPPH se 

revelaram menores nas frutas que possuem coloração mais escura, tanto para fruta in 

natura quanto para farinha, indicando que a atividade antioxidante é maior na fruta e 

farinha da pitanga roxa (NASCIMENTO, 2011). 

A capacidade antioxidante medida via FRAP, aumentou conforme intensificação dos 

pigmentos da fruta, obtendo maior valor a pitanga roxa  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A pitanga roxa apresentou melhores resultados quanto aos compostos bioativos e 

também melhor atividade antioxidante. A farinha da fruta concentrou componentes de 

importante valor nutricional e biológico e elevando sua a atividade antioxidante e valor 

nutritivo.  
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