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A ESCOLA DE MILETO: TALES, ANAXIMANDRO E ANAXÍMENES E SUA 

FILOSOFIA DA NATUREZA 

 

Daniela De MAMAN 

Unioeste/Campus de Francisco Beltrão/PR 

danielademamam@gmail.com 

 

Resumo: Com o surgimento da escola de Mileto no século séc. VI a.C, na costa do Mar Egeu, temos 

a divulgação dos primeiros pensamentos associados à natureza. Tais pensamentos foram expostos 

pelos teóricos de forma mais sistemática e racional. O objetivo do texto é caracterizar as perspectivas 

adotadas pela escola de mileto e suas contribuições para a filosofia ocidental. A metodologia utilizada 

para tal estudo foi a bibliográfica. As proposições alcançadas, mediante, a elaboração do texto, foram 

as seguintes: a escola de mileto, entre seus seguidores, proporcionou a estes buscar a essência última 

do real, aquilo que seria o fundamento do mundo e que por fim possibilitaria a forma de todas as 

coisas, a forma de todas as coisas; e o avanço extraordinário em termos de oportunidade dada aos 

cidadãos, para que substituíssem o pensamento mitológico, pelo pensamento racional representando, 

assim, o fim da proibição imposta pelos deuses, quanto a questionar suas vontades divinas sobre a 

vida cotidiana das pessoas, cidadãos gregos. 

Palavras-chave: Filosofia da natureza; escola de Mileto; origem do universo. 

 

INTRODUÇÃO 

Com o surgimento da escola de Mileto temos conhecimento de teóricos caracterizados como 

filósofos pré-socráticos, que caracterizam o agrupamento dos primeiros filósofos da tradição 

ocidental, que trilharam seus próprios caminhos para buscar entender e explicar racionalmente a 

natureza (physis). Tais teóricos demonstraram um esforço racional e contínuo em prol da busca pela 

compreensão da origem e complexidade da existência humana, mais precisamente da origem do 

universo. Uma das peculiaridades que permeiam a existência destes teóricos foram as suas visões 

sobre a natureza e seus apontamentos sobre a possibilidade metodológica de observá-la. Podemos 

ainda caracterizá-los como cosmólogos devido a sua busca por explicações por meio de observações 

e especulações sobre a origem racional do universo do cosmos. Dentre, os teóricos pertencentes a 

esta escola, temos Tales, Anaximandro e Anaxímenes, como precursores da teoria do Hilozoísmo - 

matéria e vida como inseparáveis.  Tais, teóricos são reconhecidos como os primeiros filósofos a 
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estudarem a origem das investigações acerca da natureza e de sua constituição. Ainda podemos fazer 

menção a Heráclito de Éfeso. 

DESENVOLVIMENTO 

A notoriedade do grego Tales de Mileto (624 a.C) ganha corpo, quando este teórico se 

sobressai, como o primeiro filósofo a adotar uma linguagem mais formal, ou seja, pensa e expressa 

seu pensamento em relação aos fenômenos do cotidiano. Esta forma de pensar e dialogar sobre o 

pensamento atrai para si a condição de precursor da linhagem pré-socrática. Tales nasceu na cidade 

de Mileto, uma pequena cidade grega localizada na região da Jônia (hoje, Turquia).  Tales dedicou-

se ao estudo e divulgação dos conhecimentos matemáticos e astronômicos. Também possuía a 

capacidade de negociante, talvez daí decorram as suas qualidades apreciadas pelos cidadãos de Mileto 

e disseminadas pelos pensadores gregos que o sucederam, em especial, Aristóteles: sábio, prático e 

um hábil mercador. Para Tales a origem de todas as coisas encontrava-se na água e em seu ciclo no 

universo. A água quando se mostrava densa transformava-se em terra, quando sofria aquecimento 

passaria a ser vapor e, quando exposta a condições mais baixas de temperatura retornaria ao estado 

líquido. A este ciclo em constante movimento, Tales associou o surgimento de novas formas de vida 

a evolução destas formulando a seguinte explicação: a evolução parte de um único princípio - 

aquático e unitário da realidade- que desencadeia pensamentos questionadores, que para a época, 

suscitou problematizadores sobre como se dava o início deste ciclo constante da vida e, se a água 

poderia dar origem a outras “coisas”. 

A partir de Tales chegamos na figura de Anaximandro (547 a.C.), considerado segundo 

filósofo da tradição ocidental, dedicava-se a estudos sobre astronomia e geografia, mas também 

centrava sua atenção no estudo da origem do universo, contrapondo-se, também a doutrinas 

mitológicas, mas apontando como pensamento pertinente sobre o “indefinido”, “infinito” (ápeiron). 

A partir desta inclinação de raciocínio é possível perceber que sua ideia por si só se mostrava 

complexa, pois extrapola o olhar sobre os elementos terrenos palpáveis como água ou a terra, algo 

indefinido. Com Anaximandro nos deparamos com o primeiro teórico a filosofar sobre a natureza, no 

sentido de propor a ideia sobre a existência de diversos mundos, daí decorre a tradução sobre 

indefinido e infinito como sem perímetro. Este filósofo pré-socrático sofreu influência política em 

sua época, pois sua história contada por filósofos posteriores, narra que ocupou cargos administrativos 

na cidade de Mileto (BARNES, 1997). Em termos de contribuições para a busca pelo entendimento 

da origem das coisas para além da teoria da origem da natureza (physis), se sobressaem suas 
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indicações sobre uma possível teoria referente ao formato da Terra. Para Anaximandro  o formato da 

terra poderia ser análogo ao formato de um cilindro, também promoveu a explicação sobre a 

existência e o movimento do Sol (bola de fogo que partia do furo no eixo do cilindro e movimentava-

se em torno dele),  tais analogias corroboraram para a elaboração de um mapa do mundo. A partir de 

Anaximandro temos a presença de Anaxímenes (524 a.C). O qual também buscou interpretar/ 

estudar/buscar pelo princípio originador do mundo, das coisas, sendo que este teórico, filósofo pré-

socrático debruçou-se sobre o estudo da rarefação e condensação como causadores da mudança 

material das coisas. Podemos dizer que Anaxímenes divergiu a sua teoria da proposta por seu mestre 

precursor – Anaximandro, no sentido de que apesar de concordar que o elemento originário do 

universo era algo infinito, divergia no sentido de acreditar que este elemento era algo muito bem 

definido: o ar. Para Anaxímenes, então o elemento originário era o ar, tal elemento estava presente 

em tudo, poderia transpassar tudo, e, como tal era o responsável por provocar o movimento de todos 

os seres e, ainda era infinito. Este teórico concebia o ar como o princípio de todas as coisas que 

existem, dele provêm todas as coisas e a partir dele, que as coisas, inclusive, como nossa alma. Para 

este o ar seria o princípio que nos mantém unidos, pois cerca o mundo inteiro. Algo que, ainda, hoje, 

nos chama atenção em sua elucidação teórica é sua aproximação com o conhecimento científico 

moderno, quando afirmou sobre a Terra é plana e estaria flutuando no ar e, a lua, para ele, refletia a 

luz do sol e os eclipses representavam uma obstrução planetária por outro corpo celeste. Assim, na 

sequência as figuras I, II e III ilustram cada princípio explorado pelos teóricos da escola de mileto na 

tentativa de explicar as coisas a partir de sua compreensão sobre o princípio originário das coisas 

(arché). 

  Figura I – Para Tales a água era a sua arché. 

 
Fonte: Pesquisa bibliográfica (2021). 

Figura II – Para Anaximandro o elemento denominado “ápeiron”, uma espécie de matéria 

invisível e infinita era a sua arché. 
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Fonte: Pesquisa bibliográfica (2021). 

Figura III – Para Anaxímenes o elemento ar era a sua arché. 

 
Fonte: Pesquisa bibliográfica (2021).     

        

A partir destas ilustrações sobre as archés é possível estabelecer uma reflexão, no sentido de 

considerar as contribuições dos filósofos pré-socráticos situados no período compreendido entre os 

séculos VII a.C. e V a.C.  como sendo espetaculares para a época, em que tal fato ocorreu e, também, 

afirmar que estes teóricos foram os primeiros a discursarem sobre as filosofias naturais, as quais 

podemos caracterizar como responsáveis pelas primeiras investigações do que hoje são ditas “ciências 

físicas” e, do início do que hoje temos, como as grandes construções realizadas no por Platão e 

Aristóteles. Assim, a perspectiva apontada, neste texto, indica a necessidade do reconhecimento sobre 

a discussão, mesmo que primária do ponto de vista científico moderno (séc. XVII), sobre a visão 

indutivista,  presente nos discursos deste estudiosos “das coisas” proferiram um conhecimento 

derivado dos dados da experiência, racional e filosófica.  Este conhecimento empreendido pelos 

teóricos pelos pré-socráticos constitui, magnificamente, o emergir de uma filosofia da ciência 

(SPINELLI, 2003). 
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CONSIDERAÇÕES 

As observações realizadas na escola de Mileto constituem um legado histórico valioso, 

quando nos permitimos imaginar, que tais considerações eram desenvolvidas a partir da observação 

a olho nu, ou seja, as tentativas de interpretação dos fenômenos da natureza e suas influências sobre 

a vida cotidiana dos cidadãos eram realizadas, mediante, o que dispunham, isto é, a partir do que 

dispunham, em termos de instrumentos a seu alcance. Deste modo, as interpretações realizadas a 

partir de instrumentos hoje rudimentares, tais como lunetas, por exemplo, permitiram a estes 

brilhantes filósofos formularem raciocínios com base em suas observações. Convém, no entanto, 

explicitar, que estas observações tinham um caráter, preponderantemente contemplativo, quando se 

pensa na investigação natural, pois se caracterizavam pela simples observação, com a ausência, ou a 

existência de um ou outro instrumento, culminando a seguir na teorização de caráter, praticamente, 

especulativo. A constatação estabelecida a partir das caracterizações exposta neste texto é que os 

filósofos pré-socráticos buscaram por sua arché (ἀρχή), ou seja, elemento que deveria estar presente 

em todos os momentos da existência de todas as coisas do mundo: a água, o invisível, o ar e, até 

mesmo o fogo. Sendo que estes elementos, foram tidos como um princípio único, responsáveis pela 

origem e manutenção das coisas no universo. Ë importante, também, elucidar que tais teorias - 

postulados que atrelaram a origem do universo a partir, ou de dentro da natureza - foram divulgadas 

e tomadas como ponto de partida, para os estudos de Platão e Aristóteles (384 a.C), quando estes 

buscaram por uma filosofia da natureza, e principalmente por suas reflexões sobre o mundo e 

princípio de funcionamento, seu ponto de partida. Em outras palavras, tais pensadores queriam buscar 

a essência última do real, aquilo que seria o fundamento do mundo e que por fim possibilitaria a forma 

de todas as coisas, a forma de todas as coisas. O avanço extraordinário a partir dos filósofos pré-

socráticos foi a oportunidade dada aos cidadãos, para que substituíssem o pensamento mitológico, 

pelo pensamento racional representando, assim, o fim da proibição imposta pelos deuses, quanto a 

questionar suas vontades divinas sobre a vida cotidiana das pessoas, cidadãos gregos. Tal, 

pensamento desencadeou a busca de entender a realidade sob a perspectiva das relações de causa e 

efeito. Portanto, as discussões dos filósofos Pré-Socráticos foram primordiais, tanto para a ampliação 

histórica do campo filosófico, no sentido de uma abordagem inovadora para o período, que procurava 

substituir o pensamento mitológico (mithos) pelo racional (logos) como forma de explicar a realidade 
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a partir do entendimento da natureza, contribuindo para o surgimento do científico, isto é, nos permite 

visualizar conexão entre filosofia e ciência.  

 

Referências consultadas: 

BARNES, Jonathan. Filósofos pré-socráticos. São Paulo: Martins Fontes, 1997. 

SPINELLI, Miguel. Filósofos Pré-Socráticos. Primeiros mestres da filosofia e da ciência grega. 2ª 

ed. Porto Alegre: Edipucrs, 2003. 
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A TRAJETÓRIA DAS IDEIAS CIENTIFICISTAS: CONTRIBUIÇÕES DO POSITIVISMO  

Daniela De MAMAN 

Unioeste/Campus de Francisco Beltrão/PR 

danielademamam@gmail.com 

 

Palavras-chave: conhecimento científico; positivismo; progresso. 
 

Resumo: Este, ensaio textual pretende estruturar ideias, sobre a visão científica do mundo que recuse 

misticismo e o senso comum como verdades conclusivas produzindo apontamentos sobre o período 

denominado, como o efervescente universo das ideias científicas: o positivismo. O objetivo deste 

texto é desvelar mitos sobre a natureza objetivista, apontando perspectivas futuristas propiciadas pelas 

ideias positivistas para a evolução do pensamento científico desde o século XVII. A metodologia 

utilizada foi a pesquisa bibliográfica em materiais da área afim. As considerações suscitadas foram: 

por Positivismo compreende-se, agora de modo mais amplo, a filosofia desenvolvida por Augusto 

Comte a partir da influência racionalista, que se caracteriza, conjuntamente, pela expressa confiança 

nos benefícios da industrialização, no otimismo em relação ao progresso capitalista, no culto à ciência 

e a valorização do método científico, voltados a uma reforma intelectual da sociedade. 

 

INTRODUÇÃO  

Para suscitar tal análise sobre a contribuição das ideias positivistas, parte-se da seguinte 

problemática: Em que medida, o positivismo presente na construção da história da ciência, e sua 

influência sobre esta, pode ser considerado elemento impulsionador do progresso conceitual objetivo? 

Para Chalmers (1994) a história da natureza da ciência pode ser entendida a partir do 

posicionamento dos positivistas, os quais, buscavam caracterizar a ciência universal (aplicada a todas 

as teses científicas) e a-histórica (aplicar-se tanto às teorias passadas como às contemporâneas e às 

futuras), ou seja, uma "teoria unificada da ciência"(p.15). Para se chegar a real compreensão desta 

afirmativa é necessário antes, porém entender como se processa o pensamento racionalista, que mais 

tarde é integrado/associado a corrente filosófica do positivismo. O racionalismo é uma teoria 

filosófica que se sustenta a partir da razão, conhecimento ligada aos sentidos. O racionalismo 

caracteriza-se por diferentes vertentes: metafísica, que vê a realidade como racional e o mundo 

apresenta-se ordenado de forma lógica e sujeito a leis; epistemológica ou gnosiológica, que vê a 

razão como princípio do conhecimento, mas independente da experiência; ética, que privilegia a 
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racionalidade, e a ação moral, sendo estes considerados inatos advindos do conhecimento humano, 

segundo Chlamers (1994) "lumen naturale". 

DESENVOLVIMENTO 

O pensamento racionalista surge com Descartes e princípio orientador desta corrente 

filosófica é a defesa do único caminho possível para se chegar ao conhecimento e a verdade é através 

da razão. Para Descartes existem três ideias: as adventícias (ideias que surgem através de dados 

percebidos pelos sentidos), as factícias (se originam através da imaginação e as inatas (o “eu” 

determina a ideia). Em seu Discurso sobre o método Descartes refutava o costume e a autoridade 

como território seguro para a construção do conhecimento direcionando sua atenção para o estudo 

para longe de possíveis equívocos que poderiam obscurecer a luz da natureza e a razão. Para Chalmers 

(1994): 

O principal objetivo dos positivistas lógicos, que floresceram em Viena durante as décadas 

de 20 e 30 e cuja significativa influência ainda persiste, era fazer a defesa da ciência e 

distingui-la do discurso metafísico e religioso, que a maioria deles descartava como bobagem 

não-científica. Eles procuravam construir uma definição ou caracterização geral da ciência, 

incluindo os métodos apropriados para sua construção e os critérios a que recorrer para fazer 

sua avaliação. (p. 14). 

 

Descartes pode ser considerado como o filósofo que proporcionou uma nova visão sobre a 

história do conhecimento ao socializar com a comunidade acadêmica o seu Discurso sobre o Método 

inaugurou, no século XVII, a ciência moderna. A partir do pensamento racionalista, da defesa da 

razão é que surge a ideologia do iluminismo francês que, entre outros posicionamentos diferentes, 

determinou no contexto religioso, a atitude crítica em relação à revelação, apontando para a defesa 

de uma religião natural. Partindo desta afirmativa o racionalismo convive com a existência das 

verdades inatas. O iluminismo gerou a corrente filosófica do empirismo, o qual se caracteriza pelo 

conhecimento científico, e entende o conhecimento como ideias resultantes da ação da percepção, e 

da experiência humana. A experiência humana como elemento balizador da origem, do valor, e dos 

limites do conhecimento científico.  

Segundo Chalmers (1994) o importante representante do empirismo foi o filósofo inglês John 

Locke (1632 – 1704), que afirmou que a mente humana é uma "folha em branco" ou uma 

"tabula rasa", sujeitas a percepções externas desconsiderando o conhecimento universal e a 

perspectiva de ideias inatas. Esta prerrogativa do empirismo por si só já se opõe ao racionalismo, pois 

nega a metafísica caracterizando a ação de conhecer como ligada a experiência através de tentativa e 

erro. Mas esta prerrogativa não significa dizer que o empirismo desconsidere o conhecimento em 
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favor da experiência prática. Além de John Locke, outros epistemólogos destacaram como 

representantes do empirismo: Francis Bacon, David Hume e John Stuart Mill (CARILHO, 1994). 

Assim, a filosofia das ciências busca determinar o que é específico da cientificidade e 

apontando a devida consideração sobre a inferência da indução. Sobre este último ponto os estudos 

de Popper se sobressaem ao indicar que a teoria não é explicável a partir da indução (base lógica e 

observacional). A questão está em desvelar o que torna uma teoria científica? Quais os critérios para 

torná-la científica?  Ao buscar algumas reflexões filosóficas na história da ciência contemplo os 

estudos de Bacon (XVII) o precursor da filosofia das ciências, que fez emergir a matriz empirista da 

ciência, ao se preocupar em promover o conhecimento científico alegando que este resulta da 

valorização da experiência e do domínio da técnica pelo homem. Bacon também fez menção a relação 

entre a aquisição do conhecimento e o exercício do poder.  

Hume, um século depois de Bacon (CARILHO, 1994), privilegia seus estudos, a análise da 

indução, de forma mais específica como se designa o problema da indução na filosofia das ciências 

a partir da sua justificação racional e lógica? Para este filósofo da ciência diante de um acontecimento 

natural, sem a experiência, não é possível conjecturar, ou mesmo estabelecer previsões sobe o objeto. 

Hume alegava que a teoria da ciência deveria estar atrelada aos preceitos da observação e da 

experiência. As ideias de Hume repousavam no campo do empirismo observacionalista. Para ele o 

raciocínio indutivo era o meio para conhecer o objeto e determinar a ação de causa e efeito. A 

explicação do homem sobre a realidade deriva do hábito, da experiência. Outro Estudioso da filosofia 

da ciência, após Hume é Stuart Mill (1843), que retoma em parte, as ideias de Bacon. Para Mill a 

indução é delineada pela regularidade da natureza. Todo conhecimento científico deriva da indução, 

da regularidade da natureza em termos similares. O indutivismo ganha status de concepção da 

filosofia da ciência, é uma forma de a partir da acumulação de fatos singulares, inferir enunciados 

universais, que descrevem observações e experiências (CARRILHO, 1994, p. 23). Deste modo, o 

princípio da indução permite inferir Leis e caracterizar o conhecimento científico como resultante de 

fatos, que por sua vez propiciam outros resultantes do anterior gerando assim o princípio da 

confirmação. 

No início do século XX a filosofia da ciência é objeto de grandes discussões coletivas no 

cenário europeu: em Berlim na Sociedade da Filosofia Empírica de Reichenbach e, em Viena pelo 

pela Associação Ernst Mach, o grupo de Viena, que me 1929 publica um texto sobre a concepção 

científica do mundo, que ganha o status de manifesto do círculo de Viena, que versa sobre o 
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empirismo lógico, que por sua vez busca instaurar princípios para a reformulação da compreensão do 

conhecimento humano sobre o conhecimento científico, tendo por base duas perspectivas: lançar os 

princípios para a construção do respeito a unidade da ciência, onde seja possível estabelecer relações 

entre os estudos dos cientistas e, manter a ciência e seus princípios imunes a metafísica. O círculo de 

Viena, através do manifesto almejava uma direcionalidade para a pesquisa científica. A partir destes 

preceitos a indução passa a ser vista como meio de assegurar a veracidade das hipóteses em estudo 

(se são adequadas e/ou se justificam o estudo). O conhecimento científico é tido como a matriz da 

racionalidade. O século XX traz consigo novas inspirações para a ciência. Popper em 1974 

pronunciou-se sobre o que poderia ser considerado ciência e o que poderia ser considerado não ciência, 

estava interessado em buscar elementos que denunciassem a cientificidade das teorias. O 

conhecimento humano não deriva da indução, da ilusão de óptica. Para ele as generalizações 

empíricas tinham que ser falsificáveis, para ver se poderiam ser refutadas. Somente com o fim da 

indução ilusionária poder-se ia estabelecer critérios de sinalização entre o que poderia ser considerado 

atividade científica e atividade não científica. Assim a filosofia de Popper busca a compreensão da 

ciência a partir do evolucionismo das ideias, segundo o princípio de adaptação no mundo 

contemporâneo. 

A corrente filosófica do empirismo é classificada pelo círculo de Viena como neopositivismo, 

e dividindo o mesmo em três categorias: a integral (conhecimentos frutos da experiência), a moderada 

(a experiência não é a única capaz de validar o conhecimento) e, científica (o conhecimento advindo 

da experiência ou verificando através da experiência, ou através da análise lógica). Na prática 

contemporânea da ciência, o empirismo é sinônimo de método científico tradicional, defendendo que 

as teorias científicas devem são construídas através da observação do mundo, da análise e verificação 

lógica dos fatos, não se apoiando na intuição ou da fé. A corrente filosófica do empirismo é oposta a 

corrente filosófica do racionalismo. A primeira situa seu campo de interesse nas ciências exatas e a 

segunda na experiência.  

 

CONSIDERAÇÕES 

Os empiristas contemporâneos Kuhn (2013), Lakatos (1978), e Feyerabend (1975), 

caracterizam a história da ciência como inerente a abordagem racionalista.  Para estes estudiosos as 

teorias científicas são falíveis e estão em constante modificação em busca do aperfeiçoamento ou 

substituição, o que as deixa vulneráveis a possíveis confrontos. O conhecimento emergente através do 
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desenvolvimento dos Seminários de Estudos Teóricos trouxe elementos sobre a filosofia da ciência 

abordando-a sob duas vertentes: A epistemologia da ciência e a metafísica da ciência.  

A primeira vertente diz respeito a justificação de possuímos conhecimento científico, a 

objetividade do conhecimento científico. Mas seu tema central para discussão é a indução, vista como 

problema. Para os epistemólogos da ciência, Kuhn (2013) e Feyerabend (1975) a indução é o processo 

que permite conhecer através da observação e estabelecer conclusões amplas e universais sobre ideias 

particulares e isto não garante a sua veracidade, objetividade conclusiva. Outro fator que interfere na 

objetividade da ciência, além da indução é inobservância de fenômenos, pois elementos inobserváveis 

de uma teoria não a desqualificam, pelo contrário esta característica impulsiona a geração de dados 

para previsões futuras sobre uma nova teoria por meio da subdeterminação. Ambos os autores citados 

acima veem a observação atrelada as teorias anteriores e estas são incomensuráveis, não há um 

elemento neutro que garanta o consenso, pois a verdade científica objetiva não está assegurada com 

base no observável. A sucessão de paradigmas, na história da ciência, para Kuhn (2013) guarda uma 

série de pressupostos dos cientistas que somente são substituídos através de revoluções científicas, 

mediante a mudança e evolução de crenças em uma teoria. A questão central da epistemologia é: esta 

teoria é verdadeira? A segunda vertente aborda a metafísica, trata da investigação de aspectos 

filosóficos sobre as verdades que são desveladas e defendidas no mundo da ciência. Deste modo, diz-

se que a metafísica na ciência aborda a discussão sobre aspectos filosoficamente problemáticos sobre 

a realidade. Outra questão ligada a metafísica é o reducionismo, que pode ser histórico (a ciência 

progride pela redução de teorias anteriores), ou metafísico (as áreas da ciência descrevem realidades 

diferentes, ou uma mesma realidade física pode ser descrita por diferentes explicações). A 

consideração estabelecida como respondente a trajetória do conhecimento científico, em termos de 

cientificidade é a compreensão sobre a ciência como modelo de cultura, na sociedade contemporânea, 

como uma espécie de organismo vivo que, continuamente, se autocorrige em busca da evolução 

conceitual e prática. 
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Resumo: Partindo da indagação sobre o manejo dos sonhos na prática clínica, a presente pesquisa 

visa investigar a teoria onírica construída por Freud. A metapsicologia, fundada a partir da estrutura 

dos sonhos, não forma apenas o registro teórico, constituído por um conjunto de pressupostos que 

definem o campo analítico, mas deve ser tomada como uma teoria da clínica psicanalítica. Uma das 

principais características do sonho apresentada por Freud, é seu caráter universal. Levando em conta 

esse aspecto comum a todos, pode-se afirmar que o ano de 2020 foi duramente marcado pela 

pandemia da COVID-19 e toda a humanidade sentiu seus efeitos. Neste contexto, o aspecto 

traumático desse acontecimento culminou com uma exigência suplementar de trabalho psíquico de 

que os sonhos confinados em tempos de pandemia são testemunha. Assim, torna-se fundamental 

compreendermos o que está em jogo em relação a tais sonhos atuais. Para tanto, busca-se evidenciar, 

a partir de uma pesquisa conceitual, as principais características dos sonhos como preconizada por 

Freud, além de esclarecer questões acerca dos impactos da pandemia na vida psíquica dos sujeitos, 

especialmente em relação ao processo onírico, buscando enfatizar o papel relevante da psicanálise 

freudiana e da clínica psicanalítica atualmente. Os novos problemas clínicos, além da necessidade de 

levar a escuta psicanalítica para fora do setting clássico, favoreceram inovações e expansões do 

método, da teoria e da prática psicanalítica. 

 

Palavras-chave: Sonhos; pandemia; psicanálise 

 

INTRODUÇÃO 

          O problema de pesquisa sugerido para o presente trabalho se iniciou a partir de indagações 

sobre o manejo dos sonhos na prática clínica. Assim, o objetivo desta pesquisa visa esclarecer a 

seguinte questão: Qual a teoria que Freud erigiu em relação ao trabalho do sonho?  

A metapsicologia freudiana, fundada a partir da estrutura dos sonhos, não forma apenas o 

registro teórico, abstrato e fortemente especulativo constituído por um conjunto de pressupostos que 

definem genericamente o campo analítico, como bem pontua Cardoso (2017), mas sobretudo, deve 

ser tomada como uma teoria da clínica psicanalítica. O autor acrescenta o efeito do retorno do mais 

próprio da dimensão clínica sobre a teoria ela mesma e, reconhece de que maneira a práxis analítica 

afeta a própria natureza do teorizar e de que modo a dimensão da experiência analítica incide sobre o 

sistema de suas categorias. 

Percebemos que, em nosso momento histórico, houve uma restauração do interesse na 

temática onírica, na intensidade do sonhar e no fato dos sonhos se tornarem um espaço de elaboração 
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dos traumas vividos. O interesse pelos sonhos durante a pandemia de COVID-19 não foi apenas de 

psicanalistas e pesquisadores do tema, mas se deu de forma generalizada, tornando-se objeto de 

questões de inúmeras pessoas em contextos diversos (RIBEIRO, CARVALHO, 2021). Assim, torna-

se fundamental compreendermos o que está em jogo em relação a tais sonhos atuais e o que vem 

sendo produzido no estado da arte acerca do tema. A partir de tais constatações, percebe-se que os 

sujeitos sonham mais em períodos de grandes transformações políticas e sociais, como uma tentativa 

de elaborar tudo aquilo que não é representável. Diante da pandemia do Coronavírus que se espalhou 

rapidamente e deixou grandes rastros materiais e simbólicos ao redor de todo o mundo e, levando em 

conta o impacto histórico global da doença, é relevante o registro de tal pesquisa.  

Freud escreveu alguns de seus textos fundamentais em períodos de grande transformação 

social e política, como logo após a Primeira Guerra Mundial, assim como em meio a epidemia de 

gripe espanhola. Durante eventos como este, o caráter convencional de nossa cultura e de nossa moral 

se mostra em toda sua fragilidade (DUNKER, PERRONE, IANNINI, ROSA, GURSKI, 2021). Neste 

sentido, percebemos que o recurso a teoria onírica de Freud se faz necessário, visto que podemos, 

deste modo, extrair uma compreensão aprofundada e pormenorizada do fenômeno em questão. 

 

METODOLOGIA 

A proposta do presente trabalho é de uma pesquisa conceitual, que para além de uma revisão 

bibliográfica consiste em um processo sistemático que visa produzir, ao final, conhecimento 

científico mediante o exame dos conceitos e teorias psicológicas. Entende-se que o estudo dos 

processos oníricos auxiliou Freud a responder, em termos teóricos, inúmeras questões, visto que o 

autor constrói um edifício teórico excepcional que o permitiu formalizar, em termos conceituais, as 

leis que regem o inconsciente e o consciente, assim como os mecanismos que permitem que as 

relações entre um e outro sejam efetivadas (PINHEIRO, LUSTOZA, PINHEIRO, 2020).  

Portanto, entende-se ser cabível tomarmos o percurso freudiano de construção da psicanálise 

como modelo pragmático para a condução de uma pesquisa em psicanálise atualmente, a partir dos 

impactos da pandemia da COVID-19 no psiquismo dos sujeitos. Neste sentido, Pinheiro et al. (2020) 

salientam que uma investigação que se pretenda psicanalítica deve ter como origem um impasse 

suscitado ao longo do desenvolvimento de um tratamento psicanalítico. Uma questão, portanto, que 

insere, no analista, uma dúvida em relação a teoria que sustenta sua prática e que obriga o analista 
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disposto a enfrentar tal problema a fazer um movimento de retorno à teoria, na tentativa de 

compreender melhor o impasse que a própria clínica instaurou. Nesse procedimento, uma 

investigação sucede o impasse clínico, promovendo, temporariamente, uma escansão entre teoria e 

clínica em vistas de uma formalização conceitual. Formalização esta, que de acordo com as autoras, 

promoverá, em um terceiro momento, um retorno à clínica, na medida em que o analista à clínica 

retornará munido de referenciais teóricos que lhe trarão sustentação na condução de sua práxis. Neste 

modelo tri temporal de trabalho, a presente pesquisa irá se ocupar do segundo momento. Tratando-

se, portanto, de um processo de formalização conceitual.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Freud (1996/1933[1932]), sustenta que a teoria dos sonhos ocupa papel de destaque na história 

da psicanálise e assinala o modo como esta progrediu de método psicoterapêutico para psicologia 

profunda. De acordo com o autor, os sonhos são imagens visuais, as quais traduzimos em palavras. 

Equivalem, portanto, a um fragmento da vida mental durante a noite que possui um imenso repertório 

a sua disposição, sendo capaz de tudo aquilo que a mente cria no período diurno.  

A teoria freudiana demonstrou que os sonhos não são apenas formações psíquicas fortuitas, 

mas que estes possuem sentido. Os sujeitos enunciam algo através de seus sonhos. Nesta perspectiva, 

os sonhos são produções significativas e, a construção do sentido destes é sempre fomentada pelo 

desejo que se mostra na narrativa onírica. Por este motivo, Freud enunciou que o sonho seria o 

caminho real para o inconsciente, pois este teria no desejo sua primazia.  

Neste sentido, as pesquisas recentes acerca dos sonhos se referem a narrativa onírica, ou seja, 

a possibilidade de que, ao fazer uma narrativa, uma transmissão dos nossos sonhos para um outro, 

surge a possibilidade de o sujeito construir certo sentido ao aparente absurdo do material onírico, 

tornando a angústia menos aniquiladora. Além do fato de poder tratar o momento histórico em que 

vivemos, promovendo a imaginação coletiva em busca de novos sentidos para as vivências e 

experiências.  

A pandemia da COVID-19 ainda em curso, representa o maior acontecimento sanitário 

ocorrido no mundo desde a gripe espanhola de 1918, como bem pontuado por Birman (2020). Diante 

deste contexto, todas as atividades sociais e econômicas foram postas em suspensão na totalidade dos 

países. Houve uma radical transformação das formas de vida e sociabilidade.  
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 Dunker et al. (2021) salientam que desde o início da pandemia de Coronavírus em 2020, 

começamos a sonhar mais e mais intensamente. De repente tivemos que nos familiarizar com um 

novo cenário, máscaras e ruas vazias. Uma nova realidade se instaurou, onde palavras como 

coronavírus, quarentena e lockdown passaram a ser normais. O aumento do interesse pelos próprios 

sonhos que foi acompanhado de uma súbita retomada do interesse pela temática dos sonhos em geral, 

constatada nas redes sociais logo após o início da pandemia de Covid-19 é lida pelos autores como 

um sintoma social. A mais de cem anos atrás Freud (1996/1900) já tratava o sonho como um sintoma 

neurótico. Não se trata, portanto, de atribuir poderes oraculares aos sonhos, mas de melhor localizar 

sua função em contextos homólogos ao apresentado por Freud, como o da ascensão do nazismo e da 

epidemia de gripe espanhola. 

Os novos problemas clínicos além da necessidade de levar a escuta psicanalítica para fora do 

setting clássico, favoreceram expansões do método, da teoria e da prática psicanalítica. Durante a 

pandemia, pontuam Ribeiro, Cintra e Penna (2021), a clínica tem enfrentado desafios que demandam 

mudanças no setting analítico e isso pode dar espaço para importantes inovações. Contudo, apesar 

das considerações freudianas acerca do trabalho do sonho terem sido transformadoras para a 

psicanálise, a importância do sonho permaneceu restrita a ideia do sonho como um modo de se acessar 

o inconsciente, através do universo intrapsíquico do sujeito em análise do sonho.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Desde os primórdios da psicanálise, o estudo dos processos oníricos evidenciou uma dimensão 

de investigação que se tornou propriamente objeto da psicanálise: a faculdade humana de 

simbolização e de produção das formações dela decorrentes, presentes no sintoma neurótico e nas 

demais produções da humanidade. O modelo de análise foi proveniente da análise dos sonhos, visto 

que este tornou-se o paradigma da manifestação do inconsciente e de seu poder expressivo.   

Constata-se, frente a diversas observações de autores contemporâneos que os textos 

centenários de Freud podem nos oferecer chaves de interpretação importantes para compreendermos 

nosso momento atual e a função do sonho para os sujeitos. Freud escreveu importantes textos no 

contexto da Primeira Grande Guerra e da epidemia de gripe espanhola, para enfatizar a importância 

da percepção de como o sonho daria conta dos fatores externos, seja na atualidade, seja na herança 

biológica e cultural. Percebemos que os sonhos continuam sendo um modo de elaborar o trauma, 
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continuam sendo um retorno de experiências primitivas e de angústias dos sujeitos que retornam 

frente aos acontecimentos atuais. Portanto, Freud e sua teoria centenária dos sonhos estão mais atuais 

do que nunca. Neste sentido, Ianinni et al. (2021) demonstram que conceitos freudianos como os 

gestados na sua teoria dos sonhos, conceitos centenários, podem na atualidade, nos fornecer subsídios 

para melhor compreender os efeitos atuais da pandemia. Podemos assim, efetuar analogias com tais 

textos que nos oferecem chaves interpretativas relevantes, favorecendo, assim, expansões do método, 

da teoria e da prática psicanalítica. 
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Resumo: Os diferentes tipos de manejo podem provocar alterações nas propriedades do solo. Junto 

a isso, existem diversas interações físicas, químicas e biológicas atuando sobre o solo ao longo do 

tempo. Diante disso, o trabalho avaliou diferentes características químicas e a respiração basal 

microbiana em três tipos de solo: Neossolo, Nitossolo e Latossolo da mesorregião do Sudeste do 

Paraná. Utilizando-se da metodologia de Walkley-Black, Kjeldhal e o procedimento padrão da 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – EMBRAPA, percebeu-se que o Neossolo estudado 

apresentou maiores valores de Carbono Orgânico Total e Nitrogênio, que pode ter relação com a não 

intervenção humana sobre ele. Em contrapartida, o Latossolo apresentou menor RBS e COT. Por fim, 

sendo a região do Sudoeste do Paraná uma região agrícola, estudos como esse são de interesse para 

o aprimoramento do manejo e produção agrícola.   

 

Palavras-chave: Manejo; Propriedades; Interações; Agrícola. 

 

INTRODUÇÃO 

 Diferentes tipos de uso e preparo do solo podem provocar alterações nas propriedades 

químicas, físicas e biológicas do solo, podendo requerer mudanças no seu manejo, que devem ocorrer 

de acordo com a região, com a rotação de culturas e fatores ligados ao clima e ao solo. Junto a isso, 

existem diversas inter-relações entre os atributos físicos, químicos e biológicos que influenciam nos 

processos e aspectos do solo ao longo do tempo. 

 A matéria orgânica, por exemplo, influencia positivamente as características físicas do solo, 

como a densidade e porosidade, as químicas como na liberação e fixação de nutrientes, e biológicas 

ISSN 2594-4541 18



 

 
      VI Workshop de Ciência, 

Tecnologia e Inovação 

24 e 25 de Novembro de 2021. 
Francisco Beltrão 

  

 

 

 

 

pois serve de alimento e substrato para o desenvolvimento de micro-organismos do solo (FURTADO, 

2021). 

  Já o nitrogênio é relevante no crescimento e desenvolvimento das plantas, sendo constituinte 

essencial dos aminoácidos, principais constituintes das proteínas e a respiração basal do solo (RBS), 

está diretamente envolvida com os ciclos de nutrientes no solo, a produtividade das plantas e dos 

ecossistemas, uma vez que é a medida de atividade microbiana presente nele (FERREIRA et al., 

2006). Assim, o declínio dela tem grande impacto na fertilidade natural do solo. 

 Diante disso, a avaliação das diferentes características do solo se faz necessária para um 

manejo adequado e sustentável do sistema, assim como para avaliar sua qualidade. Dessa maneira, o 

objetivo do estudo é medir atributos químicos e a respiração basal microbiana em três diferentes tipos 

de solo na mesorregião do Sudoeste do Paraná: Neossolo, Latossolo e Nitossolo. 

 

METODOLOGIA 

 O solo tipo Latossolo, foi coletado em março de 2021, no município de Francisco Beltrão, em 

uma propriedade da zona rural (UTM Latitude S 7113690.18 m e Longitude E 294641.56 m Zona 

22J). O Neossolo e Nitossolo foram coletados em uma propriedade localizada na zona rural do 

município de Marmeleiro no estado do Paraná (UTM Latitude S 7091876.24 m e Longitude E 

290880.87 m Zona 22J), entre os meses abril e maio de 2021. Foram coletadas amostras de solo em 

uma profundidade de 20 cm em cada área de estudo.  

 A metodologia utilizada para RBS foi de acordo com o procedimento padrão da Empresa 

Brasileira de Pesquisa Agropecuária – EMBRAPA (SILVA, AZEVEDO, POLLI, 2007). Assim, logo 

após a coleta, o solo foi previamente peneirado em malha 2 mm e pesado para determinação da 

respiração basal microbiana do solo (RBS), onde mediu-se a somatória de todas as atividades 

metabólicas em forma de CO2. Assim,  transferiu-se 50 gramas de solo para potes plásticos 

translúcidos, na presença de 10 ml de uma solução de hidróxido de sódio 0,988 M para a captura do 

CO2 liberado pela atividade metabólica no solo. Os recipientes foram fechados hermeticamente e as 

amostras ficaram acondicionadas por sete dias. 

 Na abertura das amostras utilizou-se uma solução de cloreto de bário 10% para cessar a reação 

sob o hidróxido de sódio, adicionou-se fenolftaleína 1,0% e titulou-se com a solução de ácido 

clorídrico 0,4861 M até o ponto de viragem (mudança de cor de rosa para incolor). 
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 A determinação de carbono orgânico total do solo foi embasada na metodologia de Walkley-

Black, conforme procedimento operacional padrão do laboratório de solo, água e planta da 

EMBRAPA (TEIXEIRA et al., 2017).  

 Assim, pesou-se aproximadamente 0,5 g de terra fina seca e peneirada, adicionou-se 10 ml de 

solução de dicromato de potássio (K2Cr2O7) 0,0667 M, aqueceu-se essa mistura até fervura branda 

visualizando-se cor amarelo-castanho. Após resfriamento, juntou-se água destilada e ácido 

ortofosfórico e titulou-se com solução de sulfato ferroso amoniacal 0,1 M. Na titulação a cor da 

amostra passa de castanho escuro (A) para verde esmeralda (B) (Figura 1). 

 A determinação de nitrogênio total do solo foi embasada na metodologia proposta por J. 

Kjeldhal, 1883, método de via úmida (TEDESCO et al., 1995). Adicionou-se 1 mL de H2O2 e 2 mL 

de ácido sulfúrico em 0,5 g de solo peneirado. Após o resfriamento adicionou-se 0,7 g da mistura de 

digestão em cada frasco, feita com a mistura e moagem de 100 g de Na2SO4, 10 g de CuSO4. 5H2O e 

1 g de selênio (metálico). Foi preparado 3 tubos sem solo, 2 tubos com solo e com padrão de cloreto 

de amônio (NH4Cl) conhecido e 2 tubos apenas com o mesmo padrão para o teste de recuperação. 

 Após todo esse processo, as amostras foram levadas para o bloco digestor com temperatura 

até que atingisse 350 °C e assim permaneceu por 4 horas. No final da digestão, as soluções passam 

de esverdeado claro (C) para incolor/esbranquiçado (D) (Figura 1). 

 

Figura 1. Ponto de viragem no estudo de carbono orgânico total: de castanho escuro (A) para verde esmeralda (B) e 
Tubos com amostras antes (C) e depois da digestão (D) 

 

Fonte: Autoria própria, 2021. 

  

 Após a digestão e resfriamento dos tubos, 15 mL de água destilada e 10 mL hidróxido de 

sódio (NaOH) foram adicionados aos tubos. Em seguida conectou-se o tubo no destilador de 
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nitrogênio, e destilou-se em um Erlenmeyr na presença do indicador e o destilado titulou-se com uma 

solução de HCl até o ponto de viragem (coloração rósea). 

  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Os resultados obtidos dos ensaios realizados neste trabalho encontram-se na Quadro 1, onde 

N é o número de amostras utilizadas em cada ensaio. 

Quadro 1. Resultados das análises microbiológica (RBS), químicas (pH, carbono orgânico, nitrogênio total) e física 

(condutividade elétrica) realizadas nos três diferentes tipos de solo (Neossolo, Nitossolo e Latossolo) com os valores 

obtidos das médias e desvio padrão. 

Atributo Neossolo Latossolo Nitossolo Branco 

RBS (mg de C-
CO2 solo hora-1) 

(N = 9) 
0,71 ± 0,31 0,31 ± 0,12 0,69 ± 0,21 0 

Carbono 
Orgânico Total (g 

kg-1)  
(N = 3) 

12,70 ± 0,02 12,28 83 ± 0,86 12,39 ± 0,76 0 

Nitrogênio Total 
(%) (N=3) 

0,33 ± 0,02 0,20 ± 0,09 0,18 ± 0,01 0 

 A quantificação da respiração basal do solo fornece informações importantes sobre a atividade 

microbiana do solo, isso porque, ela é sensível às mudanças ambientais (SANTOS et al., 2011). Foi 

observado um valor inferior no Latossolo (0,31 mg de C-CO2 solo hora-1), evidenciando uma menor 

microbiota ativa nesse solo. Além disso, maiores valores de liberação de CO2 estão geralmente 

associados com a quantidade de carbono no solo (CUNHA et al., 2011). Assim, sendo a RBS menor 

no Latossolo o COT também se apresentou reduzido (12,28 g kg-1), porém não se percebeu uma 

associação clara entre esses valores. 

 O COT foi mais elevado para o Neossolo (12,70 g kg-1), diferentemente do que se espera para 

esse tipo de solo, uma vez que são solos jovens e pouco. Isso pode ser explicado por esse ser o controle 

do experimento (solo que não teve intervenção humana). Além disso, os desvios padrões foram baixos 

(menores que 10%), o que demonstra uma homogeneidade nas análises. 

 O Nitrogênio encontrado nas amostras de Nitossolo foi o menor (0,18%), enquanto que no 

Neossolo foi o maior (0,33%). No Latossolo foi encontrado valores intermediários, porém com maior 
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desvio padrão, o que demonstra uma heterogeneidade nas amostras. Por último, o teste de recuperação 

apresentou uma recuperação média de 97,7% podendo variar 2% para mais ou para menos. 

 Por último, ressalta-se que os solos estudados estavam sob mesmo tipo de manejo (plantio 

convencional), exceto o Neossolo, sendo as diferenças encontradas também relacionadas às diversas 

características inerentes aos tipos de solo, uma vez que eles são geneticamente diferentes. Além disso, 

para maior conservação da qualidade e características do solo, o uso de plantio direto é mais 

recomendado (REIS, 2017). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 As análises de diferentes parâmetros mostraram quão variado os solos podem ser, por mais 

que tenham manejo parecido. Além disso, o Neossolo apresentou maiores valores de COT (12,70 g 

kg-1) e Nitrogênio (0,33%), que pode estar ligado ao fato de que, teoricamente, não houve manejo 

agrícola nele. Ademais, estudos como esse demostram a importância de se analisar os solos da região 

do Sudoeste do Paraná, uma vez que essa é uma região agrícola, para que seja aprimorado o manejo 

e produção agrícola. 
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Resumo: A determinação da qualidade do solo, tem sido um dos tópicos mais importantes na ciência 

do solo, discutidos nos últimos anos. O solo é o ambiente natural aonde a humanidade continua 

desfrutando e utilizando. A qualidade do solo depende da extensão em que o solo funciona para o 

benefício do ser humano, de acordo com a sua composição natural. Os insumos químicos, são 

produtos provenientes de rochas ou fabricados em laboratórios. As consequências do uso inadequado 

e desproporcional, é a baixa fertilização e o aumento da degradação do solo, que dependendo do caso, 

estes insumos podem percolar para os lenções freáticos. A importância de se fazer um estudo da física 

dos solos, é na contribuição de um maior conhecimento das características fundamentais dos solos, 

visando a redução dos impactos ao meio ambiente. Sendo assim o estudo tem por finalidade a 

determinação dos atributos físicos e químico de três diferentes tipos de solos no sudoeste do Paraná: 

Latossolo, Nitossolo e Neossolo. E para a realização dos estudos, seguiu-se os métodos do manual de 

métodos de análise de solos da Embrapa. Segundo os dados adquiridos, o solo do tipo Neossolo 

apresentou maior umidade (38,49 e 33,71%) em ambas as profundidades, apontando ter maior 

porosidade, o solo tipo Latossolo, apresentou ter maior densidade (1,20 e 1,18 g.cm-3) em ambas as 

profundidades, apontando ter menor porosidade, e o solo do tipo Nitossolo apresentou ter um 

percentual de limite de liquidez (74,8%) maior do que os outros dois solos estudados. 

 

Palavras-chave: Solo; física do solo; Francisco Beltrão 

 

INTRODUÇÃO 

 A determinação da qualidade do solo, tem sido um dos tópicos mais importantes na ciência 

do solo, discutidos nos últimos anos. (Pires, Rosa, Timm, 2011). O solo é o ambiente natural aonde 

a humanidade continua desfrutando e utilizando. (Brady, 1983). Com isso, a manutenção e a melhoria 

da qualidade do solo são essenciais para a durabilidade, sustentabilidade e produtividade de 

ecossistemas naturais e de agroecossistemas. (Silva, et al., 2008). 
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É preciso entender, que o solo pode apresentar diferentes comportamentos, dependendo do 

meio ambiente onde se encontra, tais como clima, umidade, saturação e entre outros; por isso, ele é 

divergente em cada local. (Santos, 2014). 

Dessa forma, os índices físicos intentam representar as condições físicas de um solo 

identificado em uma determinada circunstancia, podendo auxiliar na identificação e na previsão do 

comportamento mecânico do solo. Por exemplo o uso de agroquímicos e fertilizantes dependendo do 

tipo de solo podem percolar para os lençóis freáticos impactando recursos naturais. 

Contudo, a importância de se fazer um estudo da física dos solos é na contribuição de um 

maior conhecimento das características fundamentais dos solos, e de como descomplicar a 

compreensão da sua aplicabilidade visando a redução dos impactos ao ambiente. E o presente trabalho, 

tem como objetivo, a determinação especialmente dos atributos físicos de três diferentes tipos de 

solos no sudoeste do Paraná, são: Latossolo, Nitossolo e Neossolo. 

 

METODOLOGIA 

As coletas ocorreram em duas zonas rurais do Sudoeste do Paraná. A primeira amostragem 

ocorreu no mês de março de 2021, localizado no Município de Francisco Beltrão, em uma propriedade 

da zona rural (UTM Latitude S 7113690.18 m e Longitude E 294641.56 m Zona 22J), onde foram 

coletados amostra de Latossolo. As demais amostragens ocorreram, no mês de Abril e no mês de Maio 

de 2021, no Município de Marmeleiro, no estado do Paraná (UTM Latitude S 7091876.24 m e Longitude 

E 290880.87 m Zona 22J), onde foram coletadas amostras de Nitossolo e Neossolo. 

Foram coletadas amostras indeformadas com anéis volumétricos em triplicata, numa profundida 

de 0 a 5 cm e de 5 a 10 cm, em três pontos representativos, totalizando 18 amostras. As amostras coletadas 

foram enviadas ao Laboratório de Solos da UTFPR campus Francisco Beltrão – PR. 

Realizou-se os ensaios conforme disposto no Manual de Métodos de Análise de Solo da Embrapa 

(2017). O Conteúdo Gravimétrico de Água – CGA das amostras de solo foi determinado por meio  da 

seguinte equação:  

𝐶𝐺𝐴 = (
𝑎−𝑏

𝑏
)                                                                                            (1)                                                    

Onde:  

CGA – Conteúdo Gravimétrico de Água, em kg kg-1; 

a – Massa da Amostra Úmida, em g; 
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b – Massa da Amostra Seca a 105 °C, em g. 

A densidade de cada amostra foi determinada por meio da seguinte equação: 

𝐷𝑠 =
𝑚𝑎

𝑉 
                                                                                           (2)                                                                                                                                       

Onde: 

Ds – Densidade do Solo, em kg dm-3; 

ma – Massa da Amostra de Solo Seco, em g; 

V – Volume do Anel de Extração, em cm3. 

De acordo com o Manual de Métodos de Análise de Solo da Embrapa (2017) foi realizada a 

determinação do limite de liquidez, por definição marca a transição do estado plástico ao estado líquido 

do solo. Obtém-se, por meio da técnica, o teor de umidade do solo com que se unem, em um centímetro 

de comprimento, as bordas inferiores de uma canelura feita de uma massa homogênea de solo colocada 

no aparelho de Casagrande, sob a ação golpes. O ensaio foi repetido 5 vezes para cada solo. 

Seguindo o Manual de Métodos de Análise de Solo da Embrapa (2017), o pH do solo foi 

determinado utilizando uma solução de CaC2 e água deionizada, nos quais são acrescentados certa 

quantidade das amostras de solo. Após repouso, agita-se ligeiramente cada amostra e mergulha-se o 

eletrodo do potenciômetro para proceder a leitura do pH. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

De acordo com a Tabela 1, pode-se observar que a média da densidade do solo em ambas as 

profundidades de Latossolo (1,2 e 1,18 g.cm-3) e de Nitossolo (1,15 e 1,18 g.cm-3), são maiores que 

os de Neossolo (0,76 e 0,79 g.cm-3), indicando serem solos mais densos e menos úmidos. Segundo 

Ramos, 2014, a densidade do solo está vinculada aos níveis de compactação, e a atenuação da 

umidade, pois reduz o tamanho dos poros, limitando assim a infiltração de água no solo.  

Em concordância com Arshad, 1996, a densidade é a propriedade física mais dinâmica, 

diferente da textura, que é uma propriedade mais estável, isso ocorre devido as condições estruturais 

do solo, que podem ser alteradas pelo cultivo, pela compressão de máquinas agrícolas, por animais 

e/ou condições ambientais do meio 

Já a porcentagem da CGA de Neossolo em ambas as profundidades (38,49 e 33,71%), são 

superiores à média em porcentagem da CGA de Latossolo (27,14 e 30,28%) e Nitossolo (26,17 e 

30,11%). Isso pode ser explicado por meio da literatura do neossolo, onde é caracterizado por 
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apresentar somente Horizonte A e Horizonte C, e por conta disto há testemunho de fragmentos de 

Rocha Mãe, por exatamente se tratar de um “solo novo”, em outras palavras, um solo em formação. 

E por seu um solo próximo aos lenções freáticos, ele tende a ser muito mais úmido.  

De acordo com os valores obtidos de pH feitos em duplicatas em cada ponto extraído com os 

anéis volumétricos, totalizando seis repetições para cada tipo de solo, e suas medias com desvio 

padrão apresentados na Tabela 1, ambos os solos estudados, não mostraram ter grandes variações, 

tanto com a solução de CaC2 0,01 mol nas amostras de Latossolo (5,68), Nitossolo (5,54) e Neossolo 

(5,84) tanto quanto com água deionizada (6,70; 7,16 e 6,98), respectivamente. 

Os dados de porcentagem do limite de liquidez, indica que o solo do tipo Nitossolo (74,8%), 

apresentou ter maior teor de liquidez, seguindo após, o do tipo Neossolo (63,2%) e por último o de 

Latossolo (59,5%), indicando ter menos teor de liquidez. Isso significa, segundo a literatura, solos 

com maior teor de liquidez conseguem passar da condição de estado liquido para o estado plástico 

com mais facilidade, do que os com menor teor de liquidez. 

 

Tabela 1 - Média e Desvio Padrão dos atributos físicos e químico das amostras dos três tipos de solos: Latossolo, 

Nitossolo e Neossolo 

 LATOSSOLO NITOSSOLO NEOSSOLO 

Densidade do Solo (0-5) g.cm-3 1,2 ± 0,10 1,15 ± 0,12 0,76 ± 0,28 

Densidade do Solo (5-10) g.cm-3 1,18 ± 0,09 1,18 ± 0,11 0,79 ± 0,22 

CGA (0-5) % 27,14 ± 5,14 26,17 ± 2,07 38,49 ± 6,00 

CGA (5-10) % 30,28 ± 4,51 30,11 ± 2,75 33,71 ± 5,44 

pH CaC2 5,68 ± 0,26 5,54 ± 0,18 5,84 ± 0,24 

pH Água Deionizada 6,70 ± 2,74 7,16 ± 2,85 6,98 ± 2,92 

Limite de Liquidez % 59,5 74,8 63,2 

Fonte: Próprio Autor, 2021 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Neste trabalho foi observado que o uso de insumos químicos nas áreas investigadas não 

apresentou diferenças significativas dos atributos físicos entre os três tipos de solos. Segundo os dados 

adquiridos, o solo do tipo Neossolo apresentou maior umidade (38,49 e 33,71%) e menor densidade 

(0,76 e 0,28 g.cm-3) em ambas as profundidades, apontando ter maior porosidade. Diferente do solo 

tipo Latossolo, que apresentou ter menor umidade (27,14 e 30,28%) e maior densidade (1,20 e 1,18 

g.cm-3) em ambas as profundidades, apontando ter menor porosidade. 
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As características físicas e química do Nitossolo nas profundidades estudadas não 

demonstraram variações entre os dois solos, apenas no atributo limite de liquidez (74,8%), indicando 

que este tipo de solo tem mais facilidade de passar da condição de estado liquido para o estado plástico 

com mais facilidade, do que os outros dois solos estudados.  

Os dados de pH obtidos no estudo mostram que os solos estão de acordo com os valores 

encontrados na literatura, tanto com CaC2 e na água deionizada. 
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Resumo: A oferta de alimentos industrializados, especialmente os ultraprocessados, é 

desaconselhada nos primeiros anos de vida, uma vez que o consumo destes alimentos está associado 

à anemia, ao excesso de peso e a alergias alimentares. O objetivo do trabalho foi avaliar a 

conformidade dos rótulos de alimentos industrializados destinados para o público infantil frente à 

legislação brasileira vigente e analisar os teores de sódio, açúcares livres, edulcorantes e gorduras 

totais, saturadas e trans descritos no rótulo. Os nutrientes foram avaliados com base no Modelo de 

Perfil Nutricional da OPAS. Os resultados da avaliação mostraram que os rótulos apresentaram 

alguma não conformidade frente as normas exigidas pela legislação vigente sobre rotulagem de 

alimentos. Em relação ao perfil nutricional, a maioria dos produtos avaliados apresenta excesso de 

nutrientes críticos, principalmente açúcares livres, sódio e gorduras saturadas, o que torna muitos 

destes alimentos comercializados inadequados para o consumo, especialmente na alimentação infantil. 

Conclui-se que há necessidade de um maior controle por parte dos órgãos governamentais quanto ao 

cumprimento das exigências legais, para que os rótulos tenham informações fidedignas e não induzam 

os consumidores ao erro. Ressalta-se ainda a importância da implantação da nova legislação sobre 

rotulagem de alimentos que permita o consumidor ter clareza sobre a qualidade e a quantidade dos 

constituintes nutricionais nos produtos que adquire. 

 

Palavras-chave: Rótulo; Legislação; Informação nutricional; Alimentação infantil. 

 

INTRODUÇÃO 

 Nas últimas décadas ocorreram mudanças nos hábitos alimentares da população brasileira 

caracterizadas principalmente pela substituição de alimentos caseiros e in natura por alimentos 

processados e ultraprocessados (AUP) (BRASIL, 2014), sendo estes introduzidos cada vez mais 

precocemente na alimentação infantil (SANTIAGO et al. 2011; BRITO et al. 2013). Tais alimentos 

são nutricionalmente desequilibrados pois possuem alta densidade energética, alta quantidade de 

gordura, açúcar e/ou sódio, pouca fibra, além de passarem por diversas etapas de processamento e 

adição de muitos ingredientes para aumentar a durabilidade e palatabilidade. 
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Nesse contexto, o objetivo do trabalho foi avaliar a conformidade dos rótulos de alimentos 

industrializados destinados para o público infantil frente à legislação brasileira vigente e verificar o 

perfil nutricional destes produtos com base no Modelo de Perfil Nutricional da Organização Pan-

Americana de Saúde (OPAS). 

 

METODOLOGIA 

 Trata-se de um estudo descritivo transversal, de abordagem quantitativa, realizado a partir da 

análise da rotulagem de alimentos industrializados destinados para o público infantil e 

comercializados em supermercados na cidade de Santa Maria-RS. Foram incluídos neste estudo 

alimentos como cereais matinais, gelatina, suco artificial, papinhas e sopinhas infantis, empanados, 

hambúrguer, sanduíche de hambúrguer, bebida láctea, iogurte e queijo Petit suisse. Os alimentos 

foram selecionados de acordo com a definição de AUP presente no Guia Alimentar para População 

Brasileira (BRASIL, 2014). Na coleta das amostras, realizada por meio do registro fotográfico do 

rótulo, foram contempladas todas as marcas comerciais e sabores dos produtos disponíveis no 

momento da visita aos estabelecimentos.  

Para a avaliação da conformidade dos rótulos frente à legislação vigente, foi utilizado um 

formulário de múltipla escolha do tipo Check list, com 32 itens, tendo como base os itens obrigatórios 

das regulamentações relacionadas à rotulagem de alimentos embalados (BRASIL, 2002), declaração 

da informação nutricional (BRASIL, 2003a,b), além das advertências sobre a presença de glúten 

(BRASIL, 2003c), lactose (BRASIL, 2017) e dos principais alimentos que causam alergia alimentar 

(BRASIL, 2015).  

O perfil nutricional dos alimentos, avaliado pelos teores de sódio, açúcares livres, 

edulcorantes e gorduras totais, saturadas e trans expressos nos rótulos foi comparado aos valores 

estabelecidos no Modelo de Perfil Nutricional da OPAS para alimentos processados e 

ultraprocessados (OPAS, 2016). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Foram analisados os rótulos de 100 produtos destinados ao público infantil, com exceção do 

hambúrguer, todos os demais apresentaram alguma não conformidade frente as normas exigidas pela 

legislação vigente sobre rotulagem de alimentos no Brasil. Na Tabela 1 pode-se observar o percentual 

de itens do Check List em conformidade com a legislação brasileira sobre rotulagem de alimentos. 
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Tabela 1. Avaliação da conformidade dos itens do Check List analisados nos rótulos de alimentos direcionados 

ao público infantil frente à legislação sobre rotulagem de alimentos. 

Produtos  
Conforme 

% (n) 

Não Conforme 

% (n) 

Não se aplica  

% (n) 

Cereais matinais (n=4) 74,2 (24) 16,4 (5) 9,4 (3) 

Gelatina (n=22) 78,1 (25) 9,4 (3) 12,5 (4) 

Suco artificial (n=11) 74,1 (24) 13,9 (4) 11,9 (4) 

Papinhas infantis (n=3) 70,8 (23) 10,4 (3) 18,84 (6) 

Sopinhas infantis (n=3) 75,0 (24) 12,5 (4) 12,5 (4) 

Empanados (n=1) 84,4 (27) 6,3 (2) 9,4 (3) 

Hambúrguer (n=5) 81,3 (26) 0 (0) 18,8 (6) 

Sanduíche de hambúrguer (n=9) 81,6 (26) 9,0 (3) 9,4 (3) 

Bebida láctea (n=19) 86,4 (28) 4,3 (1) 9,4 (3) 

Iogurte (n=14) 79,5 (25) 8,0 (3) 11,6 (4) 

Queijo Petit suisse (n=9) 83,0 (27) 4,5 (1) 12,5 (4) 

Fonte: Autores com base nos dados da pesquisa. 

Entre as irregularidades apresentadas, a legibilidade dos textos da informação obrigatória e da 

informação nutricional obrigatória foi o item do Check list com o maior percentual de não 

conformidade. Neste caso, nas amostras analisadas havia textos ilegíveis, pois não possuíam 

caracteres de tamanho, realce e visibilidade adequados. Também foi identificada inconformidade na 

apresentação da frase “Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas 

necessidades energéticas”, que deve ser incluída como parte da informação nutricional. Como aspecto 

positivo, todos os rótulos informavam sobre a presença ou ausência de glúten, conforme determina a 

legislação. 

Os resultados da avaliação dos teores de sódio, açúcares livres, edulcorantes, gorduras totais, 

saturadas e trans, de acordo com os critérios do Modelo de Perfil Nutricional da OPAS, encontram-

se na Tabela 2. Como pode ser observado, alguns produtos apresentam inadequações na sua 

composição conforme os parâmetros estabelecidos pela OPAS, principalmente em relação aos teores 

de sódio, açúcares livres e gorduras saturadas, o que torna muitos destes alimentos comercializados 

inadequados para o consumo, especialmente para a alimentação infantil. 

Em relação à nova proposta de legislação sobre rotulagem nutricional, os alimentos devem 

receber advertências, a qual seria a inclusão de um selo indicando o excesso de nutrientes críticos 

(açúcares, sódio, edulcorantes e gorduras: totais, saturadas e trans) baseados no Modelo de Perfil 

Nutricional da OPAS. 
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Tabela 2. Avaliação da adequação de nutrientes nos rótulos de alimentos direcionados ao público infantil de acordo com 

os critérios estabelecidos pelo Modelo de Perfil Nutricional da OPAS.  

Produtos 

Nutrientes* 

Sódio 
Açúcares 

livres 

Outros 

edulcorantes 

Gorduras 

totais 

Gorduras 

saturadas 

Gorduras 

trans 

Cereais matinais 

(n=4) 

A % (n) 25 (1) 0 (0) 100 (4) 100 (4) 100 (4) 100 (4) 

I % (n) 75 (3) 100 (4) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

Gelatina (n=22) 
A % (n) 27 (6) - 0 (0) 100 (22) 100 (22) 100 (22) 

I % (n) 73 (16) 23 (5) 100 (22) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

Suco artificial 

(n=11) 

A % (n) 55 (6) - 27 (3) 100 (11) 100 (11) 100 (11) 

I % (n) 45 (5) 27 (3) 64 (7) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

Papinhas infantis 

(n=3) 

A % (n) 100 (3) 0 (0) 100 (3) 100 (3) 100 (3) 100 (3) 

I % (n) 0 (0) 100 (3) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

Sopinhas infantis 

(n=3) 

A % (n) 67 (2) - 100 (3) 0 (0) 100 (3) 100 (3) 

I % (n) 33 (1) - 0 (0) 100 (3) 0 (0) 0 (0) 

Empanados (n=1) 
A % (n) 0 (0) - 100 (1) 0 (0) 0 (0) 100 (1) 

I % (n) 100 (1) - 0 (0) 100 (1) 100 (1) 0 (0) 

Hambúrguer (n=5) 
A % (n) 0 (0) - 100 (5) 0 (0) 0 (0) 100 (5) 

I % (n) 100 (5) - 0 (0) 100 (5) 100 (5) 0 (0) 

Sanduíche de 

hambúrguer (n=9) 

A % (n) 0 (0) - 100 (9) 0 (0) 0 (0) 30 (3) 

I % (n) 100 (9) - 0 (0) 100 (9) 100 (9) 67 (6) 

Bebida láctea 

(n=19) 

A % (n) 95 (18) - 95 (18) 100 (19) 63 (12) 100 (19) 

I % (n) 5 (1) - 5 (1) 0 (0) 37 (7) 0 (0) 

Iogurte (n=14) 
A % (n) 100 (14) - 100 (14) 93 (13) 7 (1) 100 (14) 

I % (n) 0 (0) 7 (1) 0 (0) 7 (1) 93 (13) 0 (0) 

Queijo Petit suisse 

(n=9) 

A % (n) 100 (9) - 100 (9) 78 (7) 0 (0) 100 (9) 

I % (n) 0 (0) 11 (1) 0 (0) 22 (2) 100 (9) 0 (0) 

A = Adequado; I = Inadequado; VE = Valor Energético. *Sódio: aceitável <1 mg Kcal/porção; Açúcares livres: aceitável 

<10% do VE/porção; Outros edulcorantes: ausência/porção; Gorduras totais: aceitável: <30% do VE/porção; Gorduras 

saturadas: aceitável <10% do VE/porção; Gorduras trans: aceitável <1% do VE/porção (OPAS, 2016).  

Fonte: Autores com base nos dados da pesquisa. 

  

 Além dos nutrientes críticos, “outros edulcorantes” foram incluídos no modelo da OPAS, 

sendo que a justificativa para sua inclusão é que o consumo habitual de sabores doces, seja a partir 

do açúcar ou não, promove a ingestão de alimentos e bebidas doces, inclusive daqueles que contêm 

açúcares. Nos produtos avaliados foi observada uma alta inadequação em relação a utilização destes 

edulcorantes, sejam eles naturais ou artificiais, sendo observada a sua utilização em todos os produtos 

de gelatina e em 64% dos sucos. Nestes produtos foi observada a presença de ciclamato de sódio, 

aspartame, sacarina sódica e acessulfame-k. 

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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Os resultados indicam que há necessidade de adequações nos rótulos em relação à legislação 

vigente e de uma maior fiscalização, de modo que, possa garantir informações confiáveis ao 

consumidor. Na avaliação do perfil nutricional os resultados também mostraram que os alimentos 

direcionados ao público infantil apresentam níveis elevados de componentes que se consumidos em 

excesso podem trazer consequências graves à saúde. Desta forma, ressalta-se a importância da 

implantação da nova legislação sobre rotulagem de alimentos que permita o consumidor ter clareza 

sobre a qualidade e a quantidade dos constituintes nutricionais dos produtos que adquire. 
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Resumo: A utilização de folhas de batata-doce na alimentação humana é recomendada por trazer 

benefícios à saúde. Submetê-las ao processo de secagem convectiva é uma forma de prolongar sua 

conservação, facilitando o armazenamento. Entretanto, essa desidratação deve ocorrer nas condições 

adequadas para que o produto não seja afetado negativamente. Por isso, é preciso conhecer o 

comportamento das folhas de batata-doce durante a secagem e, neste sentido, foram feitos 

experimentos de secagem para as temperaturas de 40 e 70°C. O comportamento foi o esperado 

teoricamente, em que se obteve maior perda de massa no início do processo. Além disso, para a 

temperatura mais alta, a secagem ocorreu de forma mais rápida.  

 

Palavras-chave: Ipomoea batatas; Secagem; Umidade. 

 

INTRODUÇÃO 

 A batata-doce é um tubérculo que pode ser produzido em todo o Brasil, pois apresenta 

facilidade de adaptação em diferentes condições ambientais (PESTANA, 2011). A sua folha pode ser 

ingerida na alimentação humana, sendo considerada uma Planta Alimentícia Não Convencional 

(PANC), uma vez que não é consumida cotidianamente pela população (KELEN et al., 2015). 

Estudos comprovam que esse alimento é rico em nutrientes, vitaminas e minerais (ANTIA et al., 

2006), sendo indicado por Maluf (2003), como componente em multimisturas para combate à 

desnutrição. 

Na preparação de folhas para o armazenamento, é muito empregada a operação unitária de 

secagem (LORENZI; MATOS, 2008). Esse processo é bastante utilizado para a conservação de 

alimentos uma vez que, na ausência de água, microrganismos decompositores não se desenvolvem. 

Dessa forma, a secagem contribui para a preservação de alimentos, protegendo-os contra a 

degradação enzimática (MARTINS et al., 2020).    
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Como a folha da batata-doce é uma planta ainda pouco estudada, conhecer o seu 

comportamento durante o processo de secagem pode ser uma forma de valorizá-la, possibilitando o 

desenvolvimento de novos produtos e aumentando o seu período de conservação. Nesse sentido, o 

objetivo deste trabalho é o de avaliar e comparar a perda de massa da folha de batata-doce durante 

ensaios de secagem convectiva nas temperaturas de 40 e 70°C, analisando a umidade do produto ao 

final do processo.  

 

METODOLOGIA 

As folhas de batata-doce foram coletadas na zona rural do município de Francisco Beltrão-

PR, no mês de outubro entre as 09:00 h e 10:00 h, sendo armazenadas em sacos herméticos e 

encaminhadas para o laboratório. Então, separaram-se as que apresentavam melhor coloração e 

uniformidade, sendo estas padronizadas com o mesmo tamanho, conforme apresentado na Figura 1: 

Figura 1 – Padronização das folhas de batata-doce 

 

Fonte: Autoria própria (2021) 

Os experimentos de secagem foram feitos em triplicata, com 15 gramas de amostras, em 

estufas de circulação forçada de ar, para as temperaturas de 40 e 70°C. Durante o processo a massa 

era aferida periodicamente, até que atingisse o teor de água de 10% b.u. A determinação da massa 

que corresponde à esse teor foi feita através da Equação (1): 

𝑚𝑓 = 𝑚𝑖 ∗
(100 − 𝑈𝑖)

(100 − 𝑈𝑓)
 

(1) 
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Onde 𝑚𝑓   e 𝑚𝑖 correspondem à massa do produto depois de seco e à massa inicial, em 

gramas, respectivamente, 𝑈𝑖 refere-se à umidade inicial e 𝑈𝑓 é relacionada à umidade que se deseja 

alcançar.   

Determinou-se, ainda, as umidades iniciais e finais das amostras, pelo método de estufa à 

105 °C, durante 24 horas (ARNOSTI, 1997). Encerrado o período de secagem, as amostras tiveram 

sua massa aferida e o teor de umidade pôde ser determinado pela Equação (2) (CANHA, 2000): 

%𝑈 =  (
𝑚0 − 𝑚𝑓

𝑚0
) ∗ 100

 (2) 

Em que 𝑚0 e 𝑚𝑓 , representam a massa (em gramas) no início e ao final da análise, 

respectivamente. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Para as duas temperaturas avaliadas, a perda de massa das folhas de batata-doce teve um 

comportamento correspondente ao indicado por Park et al. (2014), em que durante a primeira hora de 

secagem ocorre uma redução intensa de massa. Após esse período, essa perda ocorre de forma mais 

vagarosa, tendendo à estabilização no decorrer do processo. Além disso, para a temperatura de 40°C 

as folhas atingiram a massa desejada em um período de, aproximadamente, 18 horas. Já a secagem 

para 70°C ocorreu de forma mais rápida, levando em torno de 5 horas. Na Figura 2 apresenta-se o 

comportamento da perda de massa para as duas temperaturas avaliada: 

Figura 2 – Perda de massa em folhas de batata-doce durante secagem à 40 e 70°C 

 

Fonte: Autoria própria (2021) 
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Os teores de umidade das folhas de batata-doce alcançados (Tabela 1) após o processo de 

secagem foram distintos para as duas temperaturas, embora deseja-se obter a umidade de 10% b.u. 

para ambas. Para a temperatura de 40°C, o teor de umidade não reduziu tanto quanto para 70°C, 

mesmo levando mais tempo para que fosse obtida a massa desejada. Dessa forma, não indica-se essa 

temperatura para a secagem dessa planta, pois pode afetar negativamente a conservação da mesma. 

Tabela 1 – Umidades inicial (U0) e final (Uf) médias de folhas de batata-doce após secagem convectiva em 

duas temperaturas 

Temperatura (°C) U0 (%) Uf (%) 

40 82,36 13,66 

70 82,36 9,70 

Fonte: Autoria própria (2021) 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 É importante o conhecimento das melhores condições de secagem para a conservação e 

armazenamento de plantas. As folhas de batata-doce apresentaram comportamento teórico esperado 

quando submetidas ao processo de secagem convectiva. Dessa forma, a temperatura de 70°C se 

mostrou mais promissora para a desidratação dessa planta, uma vez que atingiu menor teor de 

umidade (9,70% b.u) em menor período de tempo (em torno de 5 horas). Já para a temperatura de 

40°C, as folhas chegaram em 13,66% de umidade (b.u.) em, aproximadamente, 18 horas. 
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Resumo: As hepatites virais são um significativo problema de saúde pública que resultam 

em uma inflamação no fígado, tendo causas diversas e com ampla distribuição. Objetivou-

se avaliar o perfil epidemiológico das infecções por Hepatites Virais no período de 1986 a 

2018; Compreender a distribuição das Hepatites Virais no Paraná e avaliar o impacto das 

medidas de controle. O tipo de investigação realizada foi quantitativo, descritiva, 

documental e retrospectiva. A amostra inclui dados coletados de 1986 a 2018, diretamente 

do Sistema Nacional de Agravos e Notificações (SINAN), do Ministério da Saúde (MS). 

Nos resultados pode-se constatar que o ano de maior notificação foi o de 2018; nota-se que 

Curitiba foi a região que mais detecta e notifica casos; a faixa etária mais acometida pelas 

Hepatites Virais foi entre 40-59 anos. Em relação à classe etiológica mais prevalente, o Vírus 

da Hepatite B. Os dados obtidos mostraram-se úteis para traçar melhores estratégias de 

profilaxia e controle da doença.   

  

Palavras-chave: Notificação; Vacina; Epidemiologia; Hepatite.  

  

INTRODUÇÃO  

As hepatites virais são um significativo problema de saúde pública que resulta em 

uma inflamação no fígado, tendo causas diversas e com ampla distribuição. Ao longo dos 

anos, foi possível observar notáveis conquistas no que se refere à prevenção e ao controle 

das hepatites virais. As mais notáveis realizações foram: a identificação dos agentes virais, 

o progresso de testes laboratoriais específicos, o acompanhamento dos indivíduos infectados 
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e o grandioso surgimento das vacinas. No Brasil, as doenças transmissíveis continuando 

sendo um grande desafio para a saúde pública, sendo, as mesmas, negligenciadas e ligadas 

ao nível socio-econômico das localidades. Porém, as mesmas podemser evitadas e tratadas. 

(NOVAES, et al, 2021) 

A expansão da cobertura vacinal para Hepatite B, a efetiva detecção nos Bancos de 

Sangue do vírus C e a melhoria nas condições sanitárias (tratamento de água e esgoto) são 

alguns fatores que contribuíram para a significativa redução dos casos (FERREIRA; 

SILVEIRA, 2004). A Hepatite B (VHB) prossegue sendo um grande problema de saúde 

pública em todo o mundo. Aproximadamente 350 milhões de pessoas são portadoras, grande 

parcela desta população pertence à classe da Hepatite B de forma crônica, e não desenvolvem 

a doença hepática ativa. Após encubado pode levar de 45 a 180 dias para os indivíduos 

desenvolver hepatite aguda. Os grupos mais vulneráveis a contaminação são: profissionais 

de saúde, homossexuais, hemofílicos, profissionais de sexo, toxicômanos e 

imunossuprimidos (FERREIRA, 2000). 

 A Hepatite B é um potencial de transmissão se não tratada corretamente, colocando 

em risco os parceiros sexuais dos portadores (BORTOLUCCI et al., 2015). Os dados mais 

relevantes de contaminação de Hepatite B são em homens homossexuais e usuários de 

drogas (FERREIRA; SILVEIRA, 2004). Curitiba – PR é a cidade que mais realiza 

notificações possivelmente pelas melhorias na eficiência dos sistemas de notificação e 

equipe de profissionais mais aptos (BORTOLUCCI et al., 2015). 

O presente estudo tem como objetivos: definir a prevalência das infecções pelos vírus 

das hepatites virais no estado do Paraná, Brasil de 1986 a 2018; E como finalidade a 

conscientização da população sobres os riscos de contrair a hepatite B. Além de 

esclarecimentos referentes às infecções em apreço, junto à comunidade envolvida. 

  

  

METODOLOGIA  

Trata-se de uma pesquisa com abordagem quantitativa, descritivo, documental, 

retrospectiva. A amostra inclui dados do SINAN, abrangendo idade, etiologia, município, 

ISSN 2594-4541 39



  

  
        VI Workshop de Ciência,  

   
Tecnologia e Inovação  

24 e 25 de Novembro de 

2021. Francisco Beltrão  

   

com busca voltada para o estado do Paraná, no período de 1986 a 2018. Este Sistema objetiva 

reunir, transmitir e disseminar dados das três esferas do governo para fornecer uma base para 

que se tenha uma análise das informações epidemiológicas das patologias de notificação 

compulsória.  

Através dos dados coletados pelo Sistema de Informação de Agravos de Notificações 

– SINAN, foi possível traçar o perfil epidemiológico desta patologia no Paraná, ao passo que 

foi estabelecido também quais períodos tivemos maior prevalência; foram avaliadas as faixas 

etárias mais afetadas, além de esclarecer qual classe etiológica é mais prevalente.  

  

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Tendo em vista o perfil clinico dos quadros de Hepatites Virais, potencialmente 

transmitida por amostras biológicas ou materiais contaminados, constatou-se que entre os 

anos de 1986 a 2018 foram notificados 38.690 casos confirmados da patologia no estado do 

Paraná, segundo dados do SINAN. 

Estas notificações não seguiram um padrão, mas conseguiu-se observar que nos 

primeiros anos houveram poucos registros, como é o caso de 1986, com 0,0077% (N=3) e 

de 1993, com 0,12% (N=50). Porém, houve uma ascensão significativa após o ano de 2007, 

com 9,63% (N=3.726), mantendo-se constante até o último ano analisado, 2018 com 6,48% 

(N= 2.509). Pode-se atribuir essa significa ascensão com o fato da população-alvo ainda não 

está sendo adequadamente alcançadas por medidas preventivas, de tratamento e testagem. 

(ALMEIDA et al., 2019). 

O município paranaense com maior índice de acometidos por Hepatite foi a capital 

Curitiba com aproximadamente 25,03% (N= 795) das notificações. Números exorbitantes 

em um comparativo com outras cidades como Jussara, Palmeira e Morretes que notificaram 

0,03% (N= 1) acometidos. A capital Curitiba ter valores elevados justifica-se por ter mais 

habitantes que outros municípios, pelo percentual de habitantes nas comunidades carentes 

na zona urbana com estilo de vida e acesso a informações limitadas, ou até mesmo pela não 

notificação de outros municípios (BORGES, 2020). Além do mais, por sua elevada 
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população, procedimentos injetais também são mais frequentes, aumentando possíveis casos 

de contaminação (GORDONA, et al., 2020). 

 

No que tange a classe etiológica, os casos exprimem-se em 0,06% (N=2) do vírus 

A+B, do tipo A 1,41% (N= 45), tipo B 56,42% (N= 1792), classe C 39,32% (N=1249) 

(Ministério da Saúde, 2021). A Hepatite B é a classe etiológica desta doença com maior nível 

de transmissibilidade, o que explica seus valores de acometidos. Vale ressaltar que por este 

mesmo motivo, ainda representa um grave problema no setor da saúde pública, apesar de já 

existir vacina para este e para classe A, assim justificando os baixos níveis do tipo A, 

evidenciando a eficácia da cobertura vacinal para Hepatite A (BARBOSA, et al., 2019). O 

tipo C ainda não há vacina, por isso, junto com o tipo B, possui índices elevados; com 

acréscimo de que pode ser transmitida por relações sexuais que é uma das principais vias de 

transmissão da atualidade e ao mesmo tempo de fácil contenção com uso de preservativos, 

procedimentos tais como tatuagem, estéticos, entre outros, aumentam a possibilidade de 

transmissão (DA CRUZ SANTOS, et al., 2021. MELLO, 2019).   

Quanto a idade, os indivíduos que permeiam a faixa etária dos 40 a 59 anos foram os 

mais acometidos com 48,01% (N=1525) dos casos, valor exponencialmente maior à idades 

inferiores, como entre 20-39 anos que corresponderam a 31,17% (N= 990); (Ministério da 

Saúde, 2021).  

Indivíduos que possuem entre 40 e 59 anos possuem taxas elevadas de incidentes, 

por estes terem vivido em um período que não havia testes sorológicos para Hepatites, 

ocultando possíveis casos de contaminação durante transfusões sanguíneas (DA CRUZ 

SANTOS, et al., 2021), além disso a Hepatite C manifesta sintomas em fase mais tardia, e 

assim descoberta somente com idade mais avançada (OLIVEIRA, 2018), e também, o 

avançar da idade é outro tópico de vulnerabilidade. Concomitante a isso aparecem os agravos 

que dificultam a resolutiva do tratamento (REIS, 2019). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Através da utilização dos dados coletados pelo SINAN, foi possível realizar uma 

análise da situação epidemiológica no período de 1986 a 2018 das infecções por Hepatites 

Virais no estado do Paraná. Este estudo pode servir como base para traçar melhores 

estratégias de profilaxia e controle da doença, bem como revelar a importância da vacinação, 

sendo este um meio de reduzir o número de acometidos. Ressalta também, a relevância da 

realização de notificações, para melhor visão da evolução da patologia no Estado, 

oportunizando aos órgãos competentes a promoção da conscientização, cuidado e prevenção 

de casos de Hepatites Virais.   
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Resumo: Diante do momento vivido, de covid-19, todo o ensino tornou-se remoto, a aplicabilidade 

no curso de Formação de Docentes é fundamental, desta forma apresentou-se uma oficina teórico 

prática utilizando o bookcreator. Os objetivos propostos, realizou-se uma pesquisa de campo 

qualitativa em uma abordagem descritiva e interpretativa com alunos do 4° ano de Formação de 

Docentes em um colégio estadual no Paraná. Para fundamentar esta abordagem metodológica uma 

revisão foi realizada em Gil (2008), Marconi e Lakatos (2000), Bardin (1997), entre outros. Acredita-

se que esta proposta trouxe contribuições para alunos, professores e pesquisadores sobre ferramentas 

digitais, em especial, para a formação de docentes e em licenciaturas, pois utilizaram de ferramentas 

digitais para elaboração de livros, que antes eram elaborados apenas fisicamente. 

 

Palavras-chave: Tecnologias Ativas; Bookcreator; Elaboração de e-books. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 Vivemos atualmente uma fase de transição no meio educacional, onde grande parte dos 

professores que atuam nas salas de aula aprendeu a lecionar através de métodos centrados na figura 

do professor, tendo este como detentor do conhecimento, a única figura em evidência. Uma 

metodologia tradicional baseada no controle total do professor, com aulas expositivas e passividade 

dos estudantes, onde a ciência era inquestionável. 

Este modelo tradicional de educação, onde o professor é o centro, baseada no conteúdo, 

privilegiando a memorização, foi criada num tempo muito diferente do atual. As gerações sofreram 

transformações significativas, nas quais esse modelo tradicional não atende mais suas aspirações. 

ISSN 2594-4541 44



 

 
      VI Workshop de Ciência, 

Tecnologia e Inovação 

24 e 25 de Novembro de 2021. 
Francisco Beltrão 

  

 

 

 

 

Esta mudança se deve à quantidade de informações e à velocidade de produção do conhecimento nos 

tempos atuais, tornando pouco provável que os alunos de hoje aprendam todos esses conteúdos 

produzidos pela ciência, além de estarem disponíveis.  

Com isso, emerge a necessidade de diminuir com a educação bancária, centrada no professor 

e estimular o aluno na busca do conhecimento, assim devemos modificar nossa maneira de ensinar, 

mesmo que não tenhamos tido formação para tal. Só assim estaremos modificando a forma de os 

alunos aprenderem. 

Não se trata de abandonar por completo o ensino tradicional, mas de diversificar as aulas por 

meio de metodologias que tragam os holofotes para os alunos, tornando o professor um importante 

coadjuvante, sem o qual não há aprendizado efetivo.  

Tornam-se, assim, urgentes mudanças estruturais da educação num novo momento. Momento 

este em que os conhecimentos teóricos estão disponíveis com facilidade, no entanto, o 

desenvolvimento de novas competências e habilidades para análise desses conhecimentos precisa ter 

início. Prova disto é a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), que traz uma ampliação dos 

objetivos do ensino de Ciências para além do aprendizado de conceitos científicos, requerendo agora 

o desenvolvimento de competências e habilidades específicas para a compreensão de todo esse 

conhecimento disponível.  

Simultaneamente a essa transição, nos deparamos com a resistência de professores e alunos 

em adquirir essa nova postura. Tornar estudantes responsáveis pela sua própria atividade é um desafio, 

pois traz consigo mudanças de posicionamento, os alunos precisam sair da sua zona de conforto para 

protagonizar a construção do conhecimento. Isso tudo com o professor que será requerido apenas 

quando necessário, pois sabe que as respostas não podem ser dadas prontas e sim devem ser 

fomentadas. Os alunos precisam ser instigados, por vezes até com outros questionamentos. É preciso 

que o aluno seja mais autônomo, contribuindo com o professor na promoção da alfabetização 

científica e do protagonismo na construção desse conhecimento. 

Indubitavelmente existe a exigência de que o professor reflita sobre sua prática, 

proporcionando aos estudantes pensarem ativamente no mudo em que vivem. Nas palavras de 

Vanzella (2016), o professor como guia de aprendizagem, tornando a atividade um meio pelo qual se 

criam condições para que o conhecimento seja produzido pelos estudantes.  
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 Em consequência dessa transformação requerida no mundo educacional, muitas metodologias 

têm surgido como forma de reinventar o processo de ensino aprendizagem. As que vamos tratar neste 

artigo são as metodologias ativas que, embora bastante plurais, objetivam o papel protagonista do 

aluno através do incentivo da aprendizagem autônoma e crítica, especialmente nessa Era digital. 

 A presença das tecnologias digitais é um fator preponderante no desenvolvimento de 

metodologias ativas. Tais recursos podem auxiliar na aquisição de informações, intercomunicação 

entre pares que não estejam num mesmo ambiente, proporcionando maior interação entre professor e 

aluno e entre alunos. 

 Para Bacich; Moran (2018) é possível uma mudança na mentalidade dos docentes para serem 

mediadores, podendo utilizar os recursos dos próprios alunos, como celulares, a seu favor. É preciso 

uma mudança cultural de professores, alunos e família para aceitar esta nova proposta.  

Diante deste cenário, o objetivo deste estudo é relatar e discutir os resultados da aplicação de uma 

oficina de metodologias ativas para 20 alunos do 4º Ano de Formação de Docentes de um colégio 

estadual de Tibagi – Paraná para o trabalho com a ferramenta bookcreator pensando assim na 

contribuição para o trabalho pedagógico durante seu tempo de estágio e posteriormente como 

professores neste período de pandemia e pós-pandemia. A realidade dos alunos é que em sua maioria 

não conheciam tecnologias educacionais como meio para trabalhar com alunos, inclusive de educação 

infantil. 

  

2 METODOLOGIAS ATIVAS NA FORMAÇÃO DO PROFESSOR  

Nos últimos trinta anos no Brasil, a formação de professores tornou-se objeto de pesquisa 

acadêmica e se constituiu como um importante foco das políticas educacionais. Ao contrário do que 

ocorreu nas décadas de 1950 e 1960, período no qual a educação   brasileira   esteve   fortemente   

influenciada pelos   pressupostos   educativos   da psicologia comportamental, a produção de 

conhecimentos sobre a formação e a atuação de professores vem superando uma visão meramente 

técnica a respeito da atividade docente.  

Atualmente, a formação de professores vem sendo considerada uma atividade estratégica no 

âmbito das políticas educacionais, principalmente devido ao importante papel que   esses   

profissionais   podem   representar   nas   transformações   educativas   e   sociais (GIMENO 

SACRISTÁN, 1983; PÉREZ GÓMEZ, 1992; DEMO, 2002).  Nesse  sentido,  o oferecimento  de  
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uma  sólida  formação  científica  e  pedagógica  aos  professores  vem  se configurando  

progressivamente  como  imprescindível  para  o  desenvolvimento  dos  sistemas educativos,  sendo  

feitos  cada  vez  mais  esforços  na tentativa  de  melhoria  dos  processos  de formação inicial e 

continuada de professores no Brasil. Parece haver um consenso entre os especialistas  em  educação  

quanto  à  ideia  de  que  a  formação  inicial  é  insuficiente  para garantir  o  desenvolvimento  

profissional  (CANDAU, 1996; MIZUKAMI, 1996). Defende-se, portanto, uma formação de caráter 

permanente que valorize as práticas educativas realizadas pelos professores no dia-a-dia da escola e 

o conhecimento que provém das pesquisas realizadas na universidade, de modo a articular teoria e 

prática na formação e na construção do conhecimento profissional do professor. 

O Plano Nacional de Educação (PNE), aprovado pela Lei nº 10.172, de 09/01/2001, está em 

consonância com a Constituição Federal e com a LDBEN n° 9394/96, sendo um de seus objetivos a 

valorização dos profissionais da educação.  No entanto, ainda que nos últimos anos tenham sido 

produzidos significativos conhecimentos a respeito de práticas formativas e educativas realizadas em 

distintos contextos, ainda são evidentes as dificuldades de implementação de mudanças nas propostas 

de formação de professores de ciências, principalmente pelo fato de muitos cursos de formação 

continuarem apresentando um caráter estritamente disciplinar e essencialmente cognitivo. 

 Bacich e Moran (2018, p.2) afirmam que “em um sentido amplo, toda aprendizagem em algum 

grau é ativa”, os mesmos autores destacam ainda que aprendemos ativamente desde que nascemos e 

ao longo de nossa vida, ampliando nossa percepção, conhecimento e competências para enfrentar 

desafios complexos em todos os campos (pessoal, profissional e social).  

 As metodologias ativas não são uma inovação recente. John Dewey, no século passado, já 

havia concebido e colocado em prática um modelo de educação baseado no processo ativo de busca 

do conhecimento pelo estudante, que deveria exercer sua liberdade. Sua proposta era de que a 

aprendizagem ocorresse pela ação, ou aprender fazendo (DEWEY, 1944). 

Dewey, através da Escola Nova, propôs uma educação entendida como processo de 

reconstrução e reorganização da experiência pelo aprendiz (DEWEY, 1959), orientada pelos 

princípios de iniciativa, originalidade e cooperação com vistas a liberar suas potencialidades, além 

do desenvolvimento da autonomia. 

 Vários outros estudiosos também conceberam seus conceitos de aprendizagem ativa: 
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Moran em congruência com Dewey, evidencia que a educação não é a preparação para a vida, 

ela acompanha a própria vida, o desenvolvimento do ser humano, sua autonomia e aprendizagem por 

meio da experiência e da reflexão sobre a experiência que impulsiona estabelecer relações, tomar 

consciência, construir o conhecimento e reconstruir a experiência (BACICH; MORAN, 2018; 

DEWEY, 1950). 

Libâneo (1991) indica que o estudo ativo ocorre quando o estudo se converte numa 

necessidade para o estudante, exigindo dele condições internas e externas mediadas pelo professor. 

Ou seja, é preciso que o estudante compreenda o objetivo e tenha condições de desenvolver aquele 

estudo. 

Para Moran, “Metodologias ativas são estratégias de ensino centradas na participação efetiva 

dos estudantes na construção do processo de aprendizagem, de forma flexível, interligada e híbrida” 

(BACICH; MORAN, 2018, p.4). 

Camargo e Daros defendem que as Metodologias Ativas podem ser definidas como um conjunto de 

atividades organizadas, com a presença marcante da intencionalidade educativa, no qual o estudante 

deixa de ser um agente passivo e passa a ser um membro ativo no processo de aprendizagem por meio 

de estratégias pedagógicas que estimulam a apropriação e produção de conhecimento e análise de 

problemas (CAMARGO; DAROS, 2018). 

Farias et al. (2015) definem Metodologias Ativas como o processo em que os estudantes 

desenvolvem atividades que necessitam de reflexão de ideias e desenvolvimento da capacidade de 

usá-las. O professor deixa de ocupar um papel de destaque central perante o estudante, tornando-se 

apenas um facilitador. 

Complementarmente, Borges e Alencar definem as Metodologias Ativas de 

Ensino/Aprendizagem como um recurso didático para uma formação crítica e reflexiva (BORGES; 

ALENCAR, 2014). 

Em síntese e com base nas diferentes definições, podemos dizer que Metodologias Ativas são 

estratégias pedagógicas que, por meio do desenvolvimento de competências, visam estimular o 

protagonismo do aluno no que se refere à apropriação e construção do conhecimento, exigindo deste, 

participação efetiva e para tal deve estar inteirado dos objetivos de aprendizagem. Quanto ao 

professor, este se torna um facilitador, instigando e levando o aluno a questionamentos a fim de 

promover a verdadeira construção do conhecimento. 
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De acordo com Moran (2007, p.33), “cada vez se consolida mais nas pesquisas de educação 

a ideia de que a melhor maneira de modificá-la é por metodologias ativas, focadas no aluno [...] 

permitindo que o aluno estabeleça um vínculo com a aprendizagem, baseado na ação-reflexão-ação”. 

“As metodologias ativas de aprendizagem adquirem papel importante nas atividades de ensino, uma 

vez que proporcionam ao aluno oportunidades significativas de intervenção na realidade concreta, 

seja individualmente, com seus professores ou com os demais alunos.” (SANTOS, 2015). 

Muito embora possa parecer um trabalho simples, especialmente pela ampla variedade de 

abordagens que se possa ter, trabalhar com metodologias ativas exige mais do que parece do professor. 

Antes de tudo é exigida uma mudança de postura, tanto de professores quanto de alunos, além da 

valorização da realidade desse aluno por parte da escola. 

Importante aqui retomar as ideias de Freire (2005) sobre a educação dialógica, participativa e 

conscientizadora, que se desenvolve por meio da problematização da realidade, na sua apreensão e 

transformação.  

É preciso pensar a escola como espaços de compartilhamento do conhecimento, com 

professores planejando e trabalhando em conjunto, tendo em vista as muitas possibilidades educativas 

presentes no entorno da escola (BERSSANETTE, 2019 p.97).  

Para o mesmo autor, os alunos devem se envolver de forma direta, participativa e reflexiva, 

experimentando e criando com a ajuda do professor no seu próprio ritmo e tempo. Cabe observar que 

aprendemos pela experimentação, por questionamentos, e quanto mais próximo de nosso contexto e 

vida aprendamos, mais relevante e profunda será nossa aprendizagem quando comparada à 

aprendizagem por transmissão. 

 

(...) as Metodologias Ativas baseiam-se em formas de desenvolver o processo de aprender, 

utilizando experiências reais ou simuladas, visando às condições de solucionar, com sucesso, 

desafios advindos das atividades essenciais da prática social, em diferentes contextos 

(BERBEL, 2011, p. 29). 

 

Isso deixa pouco espaço para que os indivíduos representem a ciência como um 

empreendimento criativo, em que é possível elaborar mais de uma explicação para os mesmos 

fenômenos, e em que avaliação de qual seria a explicação aceita em determinado momento dependa 

da força das evidências (VANZELLA, 2016, p.19). 

 

3 APRENDIZAGEM BASEADA EM PROBLEMAS (PBL – Problem Based Learning) 
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Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP), que vem do termo em inglês Problem Based 

Learning (PBL), tem como objetivo estabelecer um método pedagógico focado no aprendiz, cuja 

meta é a aprendizagem ativa a partir da colaboração e motivação, fatores que intensificam o espaço 

de aprendizagem instigando maior interesse na formação (SILVA, BIEGING e BUSARELLO, 2017).  

Conforme Farias, Spanhol e Souza (2016), a aprendizagem baseada em problema inclui atividades 

projetadas para permitir que o aprendiz adquira conceitos teóricos integrados à necessidade do 

desenvolvimento de habilidades relacionadas à interação social, trabalho em grupo, liderança, 

resolução de conflito, comunicação e colaboração. 

 

3.1 Aprendizagem Baseada em Projetos (pbl – project based learning) 

 É uma metodologia ativa de aprendizagem, que além de promover a interdisciplinaridade, 

exige o trabalho em equipe, proporcionando o desenvolvimento de competências técnicas (ligadas a 

atividade profissional) e competências transversais (ligadas ao mercado de trabalho) para solucionar 

um problema concreto, sob supervisão e orientação de professores de disciplinas relacionadas com a 

proposta. Júlio César Sobral Pinto Dias p.38 Inovação e renovação acadêmica: guia prático de 

utilização de metodologias e técnicas ativas / Organizadora: Elisa F. S. Alcantara. Volta Redonda, 

RJ: FERP, 2020. p.179. 

 Bastante utilizada no ensino superior, a utilização dessa metodologia pode auxiliar no 

desenvolvimento de competências e habilidades importantes para o mercado de trabalho. Por 

envolver a interdisciplinaridade no desenvolvimento desses projetos, preconiza parcerias entre IES e 

empresas. 

 

3.2 Sala de Aula Invertida 

 Para Peixoto (2020, p.10),  a Sala de Aula Invertida é uma estratégia metodológica cujo 

objetivo é tornar a sala de aula mais atrativa para os estudantes da geração digital de maneira que 

possa auxiliá-los em “aprender a aprender”. Inovação e renovação acadêmica: guia prático de 

utilização de metodologias e técnicas ativas / Organizadora: Elisa F. S. Alcantara. Volta Redonda, 

RJ: FERP, 2020. p. 179. 

Também conhecida como Flipped Classroom, surgiu na área das ciências humanas e foi 

proposta por Walvoord e Anderson (Effective Grading, 1998) que propuseram um modelo em que os 
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estudantes têm um primeiro contato com o assunto antes da aula e que os mesmos deveriam focar em 

“processar” parte deste aprendizado (sintetizando o assunto, analisando, resolvendo um problema ou 

outras situações).   

 Resumidamente, a Sala de Aula Invertida preconiza que o estudante se aproprie dos conceitos 

teóricos através de textos, livros, estudos de caso, entre outros materiais, de forma antecipada à aula, 

a fim de construir o conhecimento durante a aula presencial. O professor, presencialmente, tem a 

oportunidade de otimizar o processo de ensino aprendizagem, das mais variadas formas, utilizando-

se das ferramentas pedagógicas que desejar, induzindo o aluno à responsabilidade pela própria 

aprendizagem através de questionamentos, resolução de problemas, etc., proporcionando feedback 

imediato aos alunos. Após a aula presencial, podem ser organizadas atividades que visam ampliar os 

conhecimentos dos alunos. 

 

3.3 Ensino Baseado em Investigação 

Busca envolver ativamente os alunos em sua aprendizagem, empregando estratégias em que 

são propostos problemas e questões que precisam ser resolvidos por meio de investigação, coleta, 

análise e interpretação de dados, que permitam a elaboração de explicações e a formulação e 

comunicação de conclusões (MELVILLE et al., 2008). 

Para Vanzella (2016, p.26) diferentes estratégias levam a diferentes resultados de 

aprendizagem. A investigação considera a prática de buscar evidências por meio de questionamentos. 

Os conceitos fazem sentido porque respondem a uma questão. 

Uma metodologia interessante para o ensino baseado em investigação é o Método POE 

(Predizer, Observar e Explicar). Aqui, os alunos são questionados sobre uma atividade proposta e 

devem “predizer” os resultados utilizando seus conhecimentos prévios e através de discussões. A 

etapa seguinte demonstra um experimento que pode ser prático ou digital que será observado pelos 

alunos. Ao final, os aluno devem confrontar o que os resultados obtidos com o que foi predito, 

comprovando ou não suas hipóteses. Helton Rodrigo de Souza Sereno Thais de Assis Pinto p. 31 

Inovação e renovação acadêmica: guia prático de utilização de metodologias e técnicas ativas / 

Organizadora: Elisa F. S. Alcantara. Volta Redonda, RJ: FERP, 2020. p. 179. 

 

3.4 Gamificação 
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Segundo Flora Alves, em seu livro Gamification: como criar experiências de aprendizagem 

engajadoras, a gamificação começou a aparecer no início do século passado, quando uma marca 

americana de biscoitos e snacks introduziu brinquedos surpresas em suas embalagens. Com essa 

dinâmica, as pessoas de diferentes idades começaram a ficar curiosas pelo que poderiam encontrar e, 

assim, as vendas dos produtos aumentaram (ALVES, 2015). 

A gamificação, em conceito geral, consiste na utilização de elementos e características dos 

jogos fora do contexto do mesmo, com a finalidade de contribuir para a resolução de algum problema, 

não necessitando obrigatoriamente do uso de tecnologias digitais para ser aplicada. (VIANNA et al., 

2013). 

Esta estratégia utiliza elementos como dinâmica, regras, estética de um jogo, sem jogá-lo 

necessariamente, pois: 

  
[...] a gamificação não é um jogo (ou processo para se transformar algo em jogo), mas sim a 

utilização de abstrações e metáforas originárias da cultura e estudos de videogames em áreas 

não relacionadas a videogames. Essa ideia é importante para a compreensão do uso da 

gameficação na educação e sua diferenciação do uso de videogames na educação (educational 

games, gamebased learning) (ALVES, 2014). 

 

Alguns exemplos são: Kahoot, Quiver, Bookcreator, dentre outros que podem ser usados 

como meios para um ensino que tenha maior significado para o professor e principalmente para o 

aluno, usando aquilo que ele conhece, aquilo que faz parte da linguagem do aluno, e principalmente 

do dia-a-dia dele, quando se fala em tecnologia, em produção e em explanação de objetos que usam 

como meio a tecnologia. 

 

3.5 Bookcreator 

 

 O Bookcreator é uma ferramenta que serve para a elaboração de e-books para professores, 

bem como para alunos e pessoas que queira elaborar seu próprio livro de maneira simples e efetiva. 

A ferramenta encontra-se na página web https://bookcreator.com/ e logo na sua primeira página 

afirma que o “Book Creator é uma ferramenta simples para criar livros digitais incríveis. Crie seus 

próprios recursos de ensino ou deixe seus alunos assumirem as rédeas.” Desta forma deixa clara a 

aplicabilidade do mesmo não apenas para professores, mas sim partindo de uma proposta que pode 

ser dada pelo professor e sua execução feita pelos alunos.  
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 O trabalho entre o aluno e o professor pode ser feito em tempo real, interagindo um com o 

outro, cada um dando suas contribuições e assim formando um material de maneira simultânea. Não 

somente professor e aluno, mas também alunos juntos podem elaborar o seu trabalho de maneira a 

um contribuir com o outro, cada qual com sua especificidade, formando assim um trabalho bem 

desenvolvido e de prático em forma de e-book. Os recursos podem ser utilizados desde a educação 

infantil até o ensino médio, com diferentes ferramentas que abordam os componentes curriculares de 

linguagens, matemática, ciências, estudos sociais, linguagens, educação especial, artes criativas, 

dentre outros.  

 Martinelli e Politi (2020), em seu artigo intitulado “Aprendizagem cooperativa e cidadania 

digital: o caso do Social Book Creator” (Apprendimento cooperativo e cittadinanza digitale: il caso 

di Social Book Creator) afirmam logo na introdução do trabalho que:  

 

o Social Book Creator (SBC), desenvolvido para ser uma ferramenta e metodologia de ensino 

de apoio a professores e educadores que atuam na escola. Os princípios fundamentais da SBC 

são a aprendizagem colaborativa e o desenvolvimento de competências digitais, de acordo 

com as Recomendações do Conselho da União Europeia. Pretende difundir a utilização de 

Recursos Educacionais Abertos nas atividades de ensino, graças à possibilidade de produzir 

materiais de elevada acessibilidade para alunos com Necessidades Educativas Especiais. O 

aplicativo consiste em um editor de e-books online e um repositório de conteúdo digital 

compartilhado. Ele estará disponível gratuitamente online e pode ser acessado através de um 

endereço de e-mail ou por meio das credenciais de um endereço de e-mail pertencente a um 

domínio credenciado ao G-Suite for Education. (MARTINELLI e POLITI, 2020).  

 

4 METODOLOGIA  

Trata-se de uma pesquisa realizada com abordagem qualitativa, de campo, do tipo 

exploratório e descritivo. A análise qualitativa é uma forma de investigação social que visa explorar 

sentidos e significados, como valores, crenças, hábitos, atitudes e opiniões dos professores, dados em 

relação às suas experiências e ao mundo em que vivem (MARCONI & LAKATOS, 2010; MINAYO, 

2015; HOLOWAY 7 WHEELER, 2010). 

A instituição de ensino pesquisada localiza-se na cidade Tibagi – Paraná, Brasil, é estadual, 

trabalha com todos os ciclos de Educação Básica, inclusive com Formação de Docentes. A pesquisa 

foi aplicada para 20 alunos do 4º Ano de Formação de Docentes que sairão com habilitação para 

atuarem com alunos de educação infantil.  

Por se tratar de pesquisa qualitativa, trabalhou-se com a seleção dos participantes por 

conveniência/intencionalidade, visando o aprofundamento, à abrangência e à diversidade no processo 
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de compreensão de uma dada representação. Sua validade está na potencialidade de analisar o objeto 

em todas as suas dimensões (MINAYO, 2015).  

Os critérios para a seleção dos participantes foram que todos os alunos do 4º Ano de Formação 

de Docentes, sem separação de gênero, idade ou condição social. Nela há o encontro entre dois 

indivíduos com a finalidade de um deles  obter  informações  acerca  de  um  determinado  assunto  

ou problema, mediante  as informações enviadas e guiadas por uma pergunta central, de iniciativa 

dos pesquisadores, que se destina a construir informações acerca do objeto e de temas pertinentes 

(GERHARDT; SILVEIRA, 2009, MINAYO, 2015).  

Utilizou-se como disparador a pergunta central contendo as seguintes questões: como foi/tem 

ocorrido seu processo de entendimento/aplicabilidade do software apresentado, ao longo de sua 

preparação do livro, até chegar na prática apresentando a seus colegas de classe e professores?  

Devido à pandemia que está em processo, decidiu-se utilizar de questionários. Os 

questionários utilizados foram enviados para os alunos, um anteriormente à oficina e outros 

posteriormente para que pudessem apresentar suas colocações após a elaboração do solicitado a eles. 

Formado de questões objetivas, decidiu-se ainda trabalhar com “questão aberta” a qual lhes permitiu 

discorrer sobre o que considerarem relevante. Existe um questionamento dentro do campo científico 

sobre a diferença entre questionário e entrevista. Para este trabalho os pesquisadores usaram Marconi 

e Lakatos (2000), pois para as autoras existe uma diferenciação. Entrevista, é o “encontro entre duas 

pessoas, a fim de que uma delas obtenha informações a respeito de um determinado assunto” 

(MARCONI; LAKATOS, 2000, p. 94). Já o Questionário, é um “instrumento de coleta de dados 

constituído por uma série de perguntas, que devem ser respondidas por escrito” (MARCONI; 

LAKATOS, 2000, p.100). Gil (2008, p. 114-115) afirma que 

 

[...] por questionário entende-se um conjunto de questões que são respondidas por escrito 

pelo pesquisado. Entrevista, por sua vez, pode ser entendida como a técnica que envolve duas 

pessoas numa mesma situação ‘face a face’ e em que uma delas formula questões e a outra 

responde. 

 

Diante disso, infere-se a diferença entre cada uma delas enquanto a entrevista se faz por meio 

de um encontro, o questionário é um instrumento de coleta que deve ser respondido por escrito, ou 

seja, pode ser enviado por e-mail e não requer a presença, o encontro do pesquisador com o 

pesquisado.  
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Para análise dos dados, utilizou-se a Análise de Conteúdo na Modalidade Temática 

(MINAYO, 2015). A autora propõe três etapas operacionais. Na pré-análise, tomou-se a decisão sobre 

o que se pretendia investigar. Determinou-se a unidade de registro e de contexto, forma de 

categorização e modalidade de codificação. Na segunda etapa, realizou-se a exploração do material, 

por meio da classificação das falas, ou seja, das unidades de registro, que são os fragmentos do texto 

transcrito. Posteriormente, foram elaboradas sínteses das falas e, por meio da compreensão dessas, 

identificou-se os núcleos de sentido. Analisaram-se os dados a partir dos referenciais de educação 

emancipadora, currículo e competência dialógica. Na apresentação dos dados, os participantes 

tiveram a sua identidade preservada, sendo as falas codificadas pelo número das respostas (A1, A2, 

A3, ...A20). 

 

5 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DE DADOS  

5.1 Percurso Metodológico 

 Foram aplicados questionários aos acadêmicos, visto que este instrumento de coleta de dados, 

foi elaborado previamente com todo o cuidado e as regras práticas que são descritas por Gil (2008, p. 

116 e117): 

a) as questões devem ser preferencialmente fechadas, mas com alternativas suficientemente 

exaustivas para abrigar a ampla gama de respostas possíveis; 

b) devem ser incluídas apenas as perguntas relacionadas ao problema proposto; 

c) não devem ser incluídas perguntas cujas respostas possam ser obtidas de forma mais 

precisa por outros procedimentos; 

d) devem-se levar em conta as implicações da pergunta com os procedimentos de tabulação 

e análise dos dados; 

e) devem ser evitadas perguntas que penetrem na intimidade das pessoas; 

f) as perguntas devem ser formuladas de maneira clara, concreta e precisa; 

g) deve-se levar em consideração o sistema de referência do entrevistado, bem como seu 

nível de informação; 

h) a pergunta deve possibilitar uma única interpretação; 

i) a pergunta não deve sugerir respostas; 

j) as perguntas devem referir-se a uma única ideia de cada vez; 

l) o número de perguntas deve ser limitado; 

m) o questionário deve ser iniciado com as perguntas mais simples e finalizado com as mais 

complexas; 

n) as perguntas devem ser dispersadas sempre que houver possibilidade de "contágio"; 

o) convém evitar as perguntas que provoquem respostas defensivas, estereotipadas ou 

socialmente indesejáveis, que acabam por encobrir sua real percepção acerca do fato; 

p) na medida do possível, devem ser evitadas as perguntas personalizadas, diretas, que 

geralmente se iniciam por expressões do tipo "o que você pensa a respeito de...", "na sua 

opinião..." etc., as quais tendem a provocar respostas de fuga; 
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q) deve ser evitada a inclusão, nas perguntas, de palavras estereotipadas, bem como a menção 

a personalidades de destaque, que podem influenciar as respostas, tanto em sentido positivo 

quanto negativo; 

r) cuidados especiais devem ser tomados em relação à apresentação gráfica do questionário, 

tendo em vista facilitar seu preenchimento; 

s) o questionário deve conter uma introdução que informe acerca da entidade patrocinadora, 

das razões que determinaram a realização da pesquisa e da importância das respostas para 

atingir seus objetivos; 

t) o questionário deve conter instruções acerca do correto preenchimento das questões, 

preferencialmente com caracteres gráficos diferenciados. 

 

Estas regras são para auxiliar na elaboração de um questionário que posteriormente possa ter 

verdadeiro significado para a pesquisa e que, quando precise, ser mensurado de maneira fidedigna ao 

descrito e respaldado em fundamentação teórica adequada. 

 

5.2 Sujeitos da Pesquisa  

 Os sujeitos envolvidos foram 20 alunos do 4º ano do curso de Formação de Docentes de um 

colégio estadual, na cidade de Tibagi – Paraná. A escolha se deu por ser um curso de formação de 

professores e estarem cursando o último ano de sua habilitação. Foi utilizada pesquisa de campo, 

embasada no que Gil (2008) afirma sobre o tema ao fundamentar que o estudo de campo:  

 

[...] focaliza uma comunidade, que não é necessariamente geográfica, já que pode ser uma 

comunidade de trabalho, de estudo, de lazer ou voltada para qualquer outra atividade humana. 

Basicamente, a pesquisa é desenvolvida por meio da observação direta das atividades do 

grupo estudado e de entrevistas com informantes para captar suas explicações e interações 

do que ocorre no grupo. Esses processos são geralmente configurados com muitos outros, 

tais como a análise de documentos, filmagens e fotografias. (GIL, 2008, p. 53). 

 

5.3 Local da Pesquisa  

 A pesquisa aconteceu em um colégio estadual da cidade de Tibagi – Paraná. Foi solicitado 

aos alunos que construíssem um e-book utilizando o bookcreator, após participarem de uma oficina 

sobre esta ferramenta e posteriormente sendo pedido a eles que respondam um questionário pré 

trabalho e pós trabalho.  

 

5.4 Formato da Pesquisa  

 Decidiu-se criar uma oficina através do google meet haja visto que estamos passando por uma 

pandemia, e por isso não poderia fazer um encontro presencial com os alunos. O trabalho/oficina com 

os alunos recebeu o nome de “O uso de ferramentas tecnológicas em aulas remotas”, vista sua forma 

de trabalho e seus objetivos. Um questionário que pudesse ser aplicado duas vezes (uma vez no 
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primeiro momento da oficina e outra no final, para ver o aprendizado dos alunos) também foi uma 

ferramenta utilizada para ver a evolução do trabalho com os alunos. 

O fundamental foi compreender qual o nível de conhecimento sobre ferramentas digitais, 

principalmente e-book, que os alunos do quarto ano de formação de docentes possuem. Para isso o 

questionário foi direcionado dentro de um campo mais subjetivo, porém, teve seu ponto objetivo onde 

os alunos tinham a opção de apenas uma resposta. 

Os dados foram obtidos entre os meses de setembro e outubro de 2020, totalizando seis 

encontros. O primeiro encontro que foi de apresentação dos objetivos teve duração de 50 minutos 

(uma aula), os demais, com duração de 100 minutos (duas aulas). 

O cronograma com as atividades desenvolvidas, Quadro 1, consta da exposição e dos 

objetivos de cada encontro, dos recursos utilizados, número de aulas e as datas que os encontros 

aconteceram.  

Quadro 1 - Cronograma das Atividades 

Data Atividades Objetivos Recursos Utilizados Nº de 

Aulas 

24/09 Apresentação da Oficina: O 

uso de ferramentas 

tecnológicas em aulas 

remotas 

Apresentar a oficina, 

esclarecer sobre as etapas 

de desenvolvimento e 

objetivos 

Google Meet 

Página do Bookcreator 

01 

01/10 Apresentação da proposta de 

trabalho 

Apresentação da proposta 

da criação de um e-book 

com o tema consciência 

negra, utilizando obras 

conhecidas, porém uma 

releitura com o tema 

apresentado. 

Google Meet 

Página do Bookcreator 

02 

08/10 Aula de orientação Ajudar os alunos em suas 

possíveis dúvidas para 

elaboração do e-book 

Google Meet 

Página do Bookcreator 

02 

19/10 Aula de orientação Ajudar os alunos em suas 

possíveis dúvidas para 

elaboração do e-book 

Google Meet 

Página do Bookcreator 

02 

22/10 Apresentação do e-book em 

meet para os colegas, 

professores, equipe pedagógica 

e convidados 

Ver os e-books dos alunos 

e analisar se entenderam a 

proposta e se souberam 

utilizar a ferramenta 

Google Meet 

Página do Bookcreator 

02 

29/10 Apresentação do e-book em 

meet para os colegas, 

Ver os e-books dos alunos 

e analisar se entenderam a 

Google Meet 

Página do Bookcreator 

02 
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professores, equipe pedagógica 

e convidados 

proposta e se souberam 

utilizar a ferramenta 
Fonte: Os Pesquisadores (2020) 

 

6 SÍNTESE DA OFICINA O USO DE FERRAMENTAS TECNOLÓGICAS EM AULAS 

REMOTAS 

 Com o intuito de evidenciar como aconteceram os encontros com os alunos, optou-se por 

fazer um breve relato das atividades realizadas e de algumas percepções obtidas no trabalho com os 

mesmos. O primeiro encontro iniciou-se no dia 29 de setembro de 2020 com a turma do 4º Ano do 

Curso de Formação de Docentes de um Colégio Público na cidade de Tibagi - Paraná.  

No primeiro dia, a pesquisa contou com a presença de 20, dos 20 alunos que estão 

matriculados no terceiro período. Neste primeiro momento foi utilizada apenas uma aula, tendo início 

as 19h 30m e término as 20h30m. O primeiro contato foi feito por meio de uma pequena apresentação 

do pesquisador e o porquê de seu desejo de trabalhar com esta turma, no presente curso. 

Num segundo momento foi repassado aos alunos um link para que pudessem responder a um 

questionário pré elaboração do trabalho proposta para que possa ser feita depois uma análise do antes 

e do depois com os alunos. Ao apresentar o questionário, esse foi feito sem explicação do tema, e 

também não foi passado nenhum ponto fundamental da pesquisa/oficina, ou que se pretende 

investigar, para que não fossem influenciados por algum comentário e/ou colocação que o 

pesquisador pudesse fazer. 

O segundo encontro (01/10/2020), aconteceu em duas aulas, das 19h30min às 21h devido a 

demanda do tema e as propostas a serem trabalhadas. O objetivo deste encontro foi a apresentação da 

proposta da criação de um e-book com o tema consciência negra, utilizando obras conhecidas, porém 

uma releitura com o tema apresentado, bem como ensinar aos alunos o uso da ferramenta Bookcreator.  

O terceiro e quarto encontros (08/10 e 19/10/2020), também aconteceram em duas aulas, 

das 19h30min às 21h. O objetivo destes encontros foi de ajudar os alunos em suas possíveis dúvidas 

para elaboração do e-book. Foram encontros muito ricos e que o debate se sobressaiu, haja visto que 

existiam diversas dúvidas, e principalmente a dificuldade que os alunos apresentaram em encontrar 

“imagens prontas” sobre os temas que haviam escolhido para seus e-books.  

O quinto e sexto encontros (22/10 e 29/10/2020), foram os momentos para que os alunos 

pudessem apresentar seus e-book depois de finalizados. A ideia foi que verdadeiramente 
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apresentassem, fizessem a leitura deles e desta forma pudessem contar a história que haviam criado 

e/ou a releitura de histórias que já existem dentro da literatura infantil, lembrando que a proposta é 

de um e-book para alunos de Educação Infantil. 

 

Figura 01 – Encontro com os Alunos 

 

Fonte – Os Pesquisadores (2020) 

 

7 DADOS COLETADOS NO INÍCIO DA OFICINA. 

Neste ponto da pesquisa serão apresentadas as respostas e tabulações das informações obtidas 

com os alunos no primeiro e no último encontro, após todas as discussões e construções feitas com 

os mesmos ao longo dos seis encontros. A apresentação dos resultados ao que os alunos responderam 

seguem dois, dos três pontos apresentados por Bardin (1977, p. 95), “a) A pré-análise; b) a exploração 

do material; c) o tratamento dos resultados, a inferência e a interpretação”, como já apresentado. 

A pré-análise aconteceu mediante uma leitura dos dados coletados, objetivando organizar as 

ideias iniciais de maneira a levar a um desenvolvimento das operações que viriam em seguida; a 

exploração do material aconteceu mediante a organização de todos os dados coletados; e o 

Tratamento dos resultados, estabeleceu-se mediante uma contagem frequencial dentro de uma 

categorização que surge de palavras temas, ou seja, dependendo da quantidade de vezes que 

determinada palavra aparece é o que determina sua importância para a interpretação. 

Decidiu-se for fazer de forma descritiva cada um dos pontos argumentados aos alunos, de 

maneira que fique claro ao leitor o perfil da turma pesquisada. A seguir, apresentamos os dados das 

respostas apresentadas na primeira vez que o questionário foi aplicado aos acadêmicos. 
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Optou-se por colocar todas as informações para que possa saber o perfil sócio cultural da 

turma em questão. Na turma pesquisada no que se trata de gênero, dos 20 alunos que fazem parte da 

sala de aula, apenas um é de gênero masculino, notando-se assim que ainda a atividade do magistério 

para educação básica é predominantemente feminina e não masculina.  

As idades predominantes nos alunos da turma é de 80% sendo de 18 a 25 anos, enquanto que 

5% de 26 a 35 anos, e por fim 10% os alunos possuem entre 36 e 45 anos de idade. Sobre possuírem 

alguma outra formação, de nível básico ou superior, apenas um aluno sinalizou que possui, os outros 

alunos, estão fazendo este curso de Formação de Docentes, como sendo seu primeiro curso para 

habilitar na docência de educação infantil. Ao ser apresentado o tema de estarem no trabalho ou não, 

75% dos alunos afirmam estarem empregados, enquanto que 25% dos alunos afirmam estarem 

desempregados. Quando questionados se trabalham na área da educação, então 70% dos alunos 

empregados afirmam trabalharem na educação, enquanto que 30% afirmam estarem trabalhando em 

outras áreas.  

Entrando mais diretamente no campo de tecnologias digitais, perguntou-se aos alunos se já 

possuíam alguma experiência utilizando mídias digitais, a resposta foi surpreendente de 90% dos 

alunos afirmando que não e 10% afirmando que sim, lembrando que estamos passando por uma 

pandemia e os alunos estão tendo aulas remotas, e mesmo tendo estas aulas remotas, eles ainda não 

têm consciência do que é uma mídia digital e não as utilizam em seu trabalho como professores, 

estagiários e alunos. Aquele 10% que respondeu que sim, que trabalha e/ou conhece mídias digitais, 

foi perguntado, quais são as mídias digitais que conhecem, e a resposta foi unânime, todos eles 

afirmam que o que conhecem é a lousa digital.  

Foi perguntado aos alunos, qual foi a sua reação com relação à proposta de trabalhar com o 

Bookcreator. As respostas foram as mais diversas, mas decidimos transcrever apenas algumas aqui 

que foram também de outros alunos:  

A1 -  “Preocupação” 

A2, A5, A7, A9, A15, A20 – “Surpresa”; “Foi uma surpresa, e acho que é uma grande 

oportunidade, pois é algo novo para se aprender e todo o conhecimento que conseguirmos adquirir 

ao longo do caminho é válido.” 
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A3, A19 – “Achei uma boa ideia”; “Achei muito maravilhoso, já que devemos trabalhar ao 

lado da tecnologia e não contra ela, e devemos mostrar para nossos alunos que além de ser utilizado 

para se divertir também podemos aprender” 

Nota-se que os alunos tiveram as mais diversas reações, desde medo e preocupação, até 

mesmo entenderem que o projeto é algo que pode servir muito para seu trabalho enquanto futuro 

professor, de maneira que estão mais confiantes e encontraram um maior significado na proposta em 

relação a outros colegas de sala de aula.  

Por fim, foi questionado aos alunos, quais são as obras que pretendem elaborar no Bookcreator. 

Alguns alunos responderam com seus temas de maneira direta, citando o título original, outros já 

colocando os títulos adaptados, porém, ainda neste momento, a maioria dos alunos ainda estão em 

dúvida sobre o tema, descrevem que precisam de um tempo maior para poderem decidir o título e o 

contexto da obra.  

 

8 DADOS COLETADOS AO FINAL DA OFICINA  

O presente capítulo apresenta a análise dos dados do material coletado durante a elaboração 

do artigo. Parte da descrição do percurso metodológico, segue para a análise dos dados coletados com 

os alunos. A análise teve como foco, a fala dos alunos sobre como foi o pós, quais foram seus 

sentimentos e reações após a conclusão de seu e-book utilizando o Bookcreator.  

As perguntas de carácter sócio cultural não foram repetidas, pois as mesmas já estavam no 

primeiro questionário e foram apresentadas no capítulo 06 do presente artigo. A primeira coisa 

perguntada aos alunos, após o conhecimento do e-book, foi se eles antes daquele primeiro momento 

que tiveram com os pesquisadores, já haviam tido algum contato com e-book. As respostas foram 

surpreendentes, pois 87,5% dos alunos afirmaram que nunca haviam tido contato com e-book e 

desconheciam a existência, enquanto que 12,5% dos alunos afirmaram que sim, já conheciam e-books.  

Após a elaboração do e-book, foi perguntado aos alunos, quais foram suas sensações ao 

elaborarem o e-book. A maioria dos alunos responderam que tiveram muita dificuldade e que os 

encontros posteriores ao início da construção do e-book, auxiliou muito no trabalho. Abaixo 

descrevemos alguns posicionamentos de alunos respondendo este questionamento.   
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Aluno 04 – “No começo achei muito difícil pra falar a verdade achei que seria impossível 

terminei de montar o livro mas conforme fui fazendo, página por página vendo o resultado eu fui 

gostando ficou um trabalho muito bonito e diferente pois nunca tinha feito.” 

Aluno 06 – “No começo desesperador pois por mais inacreditável que seja, eu não sei usar o 

computador, mas com a ajuda do meu filho de 14 anos conseguimos fazer e foi bem divertido.” 

Confirma-se com esses relatos que verdadeiramente tiveram dificuldades, mas que estas 

foram superadas e que o trabalho alcançou seu objetivo, bem como os alunos aprenderam a elaborara 

seu e-book e construíram obras muito bem feitas.  

Posteriormente foi perguntado aos alunos, qual foi o maior desafio apresentado na criação de 

seu e-book, e a resposta da maioria deles foi com relação a ferramenta Bookcreator, afirmando que 

tiveram grande dificuldade em utilizá-la. Outro ponto que nos pareceu significativo apresentar aqui 

foi a dificuldade apresentada por eles com relação a encontrar imagens de princesas, príncipes, e 

outros da literatura infantil com a cor preta.  

Aluno 08 – “Escolher as imagens e dar sentido a elas durante a história.” 

Aluno 10 – “Foi procurar as imagens para o livro ficar bem ilustrativo e criativo.” 

Dos 20 alunos, quando questionados se haviam mantido o mesmo título para o e-book que 

haviam apresentado no início do projeto, 54,2% afirmaram que sim, que mantiveram o mesmo título, 

já 45,8% acabaram mudando seus títulos, seja porque pareceu mais conveniente mudar, ou porque 

sentiram dificuldade em encontrar imagens sobre o tema que haviam se proposto na primeira vez.  

O próximo questionamento aos alunos foi com relação de qual foi a contribuição que o 

Bookcreator trouxe para seu futuro trabalho como professor em sala de aula? Essa resposta 

acreditamos que foi de grande valia par ao trabalho realizado com os alunos pois a grande maioria 

afirma que foi uma grande experiência, e de grande valia, isso porque diante do mundo tecnológico 

que vivemos, é muito importante aprender novas ferramentas tecnológicas.  

Aluno 11 – “Com a tecnologia cada vez mais avançada sem dúvidas foi mais uma ferramenta 

que dará auxílio na minha vida como futura professora, pois posso elaborar uma história própria e 

original para encaixar nas aulas que eu desejar, além de algo novo é inovador para os alunos também.” 

Aluno 18 – “Trouxe o foco e que nada é impossível porque foi disse que eu precisei, achava 

que seria impossível montar e precisei de foco pra escrever a história. E em sala de amiga essas duas 

coisas são importantes!” 
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Aluno 12 – “Achei uma grande experiência e anotei cada passo para que como professora eu 

possa utilizar tanto como auxilio para realização de aulas como também para apresentar para os alunos, 

pois é um conteúdo com grande diversidade de ferramentas e de acesso fácil e rápido.” 

Por fim, deixamos um espaço para que os alunos pudessem escrever suas considerações, 

pontos que talvez não estivessem no questionário e que acreditam que deveriam estar descritos para 

a pesquisa. A interação foi muito boa com eles, e escreveram coisas bem valiosas. Seguem algumas 

descrições.  

Aluno 13 – “A minha experiência ao elaborar o e-book foi interessante. Mesmo não tendo 

conhecimento do programa ou de como ele funcionava, fazer um e-book, ainda mais para as crianças 

é bom. Sempre é bom incentivar a leitura na educação infantil, mesmo se for em plataformas digitais, 

pois quando as crianças tomam gosto pela leitura na infância, elas estão se tornando adultos 

conscientes no futuro.” 

Aluno 16 - “A leitura na educação infantil é muito importante, é uma das formas em que eles 

conseguem imaginar, criar personagens, ações e palavras. Um livro bem apresentado chamando 

atenção com uma história que induz a criança a querer ler outras vezes desenvolve uma memorização 

de palavras e de conhecimento muito forte.” 

Aluno 02 – “Por exemplo o livro que todos da turma fizeram para poder abordar mais o 

conhecimento sobre o dia da consciência negra, é interessante fazer mais livros abordando outros 

temas para ajudar no aprendizado das nossas crianças.🙂” 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A presente pesquisa conceitualiza, de forma pontual e concreta a pesquisa desenvolvida com 

os acadêmicos do 4º ano do curso de Formação de Docentes. As aproximações entre as tecnologias 

digitais, e propriamente dito o bookcreator para com os alunos, aplicada através da oficina nos permite 

chegar a algumas considerações.  

Inicialmente, ressaltamos que a pesquisa procurou apresentar um espaço onde devido a 

pandemia existe um predomínio do ensino remoto, porém que ainda faz-se de maneira que muito 

daquilo que o aluno produz se limita a arquivos de produção de texto e não a utilização de meios que 

seja tecnológicos na produção feita pelos alunos.  
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A estrutura visual da pesquisa foi uma sequência relacional entre os capítulos, de modo a 

percorrer e conectar a parte teórica e prática da oficina, com o referencial teórico, e os alunos do curso.  

O referencial teórico apresentado na pesquisa servirá como base para futuros pesquisadores 

sobre o tema porque trata de apresentar não somente a uma ferramenta, senão que o uso da mesma 

por alunos que não a conheciam, e até mesmo não haviam tido contato em suas vidas com e-books. 

Acreditamos que a oficina apresentada aos alunos foi sim um divisor de águas para muitos 

deles, pois deixam claro no questionário que possuíam um certo medo e insegurança para com a 

ferramenta, e que posteriormente conseguiram desenvolver a proposta feita a eles de maneira que 

puderam apresentar suas obras e estavam tão orgulhosos a ponto que querer seguir trabalhando com 

a ferramenta, seja como alunos e principalmente como futuros professores. 

Cremos também que principal objetivo apresentado no artigo, de “relatar e discutir os 

resultados da aplicação de uma oficina de metodologias ativas para 20 alunos do 4º Ano de Formação 

de Docentes de um colégio estadual de Tibagi – Paraná para o trabalho com a ferramenta bookcreator 

pensando assim na contribuição para o trabalho pedagógico durante seu tempo de estágio e 

posteriormente como professores neste período de pandemia e pós-pandemia foi atingindo.  

Foram criados espaços com os alunos de comunicação que ajudaram para que eles pudessem 

chegar com êxito a realização dos trabalhos, sejam por google sala de aula, por whatsapp, google 

meet e o próprio Bookcreator. 
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Resumo: Os alimentos orgânicos são populares por seu apelo de benefícios para a saúde, bem estar 

e para o meio ambiente. O aumento pela procura de alimentos orgânicos é uma tendência mundial, 

pois proximidade das informações e conhecimento faz com que estejamos atentos as técnicas usadas 

no processo de produção, que respeitem o meio ambiente e visam manter a qualidade do alimento. 

Neste estudo, buscou-se avaliar a importância do consumo de frutas e hortaliças orgânicas, associando 

as variáveis que contribuem para tal ação. Para tanto, utilizou-se um questionário (presencial) tendo 

como abordagem o procedimento metodológico da Técnica de Associação Livre de Palavras (TALP). 

Os dados levantados na pesquisa possibilitaram identificar um perfil predominante dos consumidores 

de frutas e hortaliças orgânicas que possui preocupação com a saúde, meio ambiente, informação 

sobre o produto e fatores demográficos, como gênero feminino, idade superior a trinta anos, ensino 

superior incompleto/completo e renda elevada. 

 

Palavras-chave: Alimentos orgânicos; Consumidor; Saúde; Qualidade de vida. 

 

INTRODUÇÃO 

 Os alimentos orgânicos são constantemente estudados e seu consumo relacionado com a saúde, 

preservação ambiental, valorização da agricultura familiar, redução da contaminação dos alimentos e 

demanda de mercado. No Brasil, a produção de alimentos orgânicos ainda é considerada pequena, a 

considerar que a oferta se dá de forma incipiente nos supermercados, pequenos varejos especializados 

em alimentos orgânicos disponibilizavam esses produtos para a população e em feiras específicas 

(SAMPAIO et al., 2013). Porém, há uma tendência ao aumento de oferta pelo setor varejista de grande 

porte, alimentado pela demanda dos consumidores (Borguini e Torres, 2006).  

 A produção de alimentos orgânicos baseia-se em técnicas e procedimentos que não fazem uso 

de insumos como pesticidas sintéticos, fertilizantes químicos, medicamentos veterinários, organismos 

geneticamente modificados, conservantes, aditivos e irradiação (SOUSA et al., 2012). A produção 
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dos alimentos orgânicos está associada ao uso de práticas de gestão e manejo do solo que levam em 

conta as condições regionais e a necessidade de adaptar localmente os sistemas de produção 

(SAMPAIO et al., 2013; SOUSA et al., 2012). A produção e consumo concentra-se principalmente 

em frutas e hortaliças. O conhecimento do perfil dos consumidores de alimentos orgânicos serve 

como parâmetro nas pesquisas para e assim estimular o consumo e melhoria da produção (PONTES 

et al., 2016). Considerando as condições potenciais da produção consumo de alimentos orgânicos, 

este estudo consistiu em identificar as variáveis que contribuem na concepção do consumo de frutas 

e hortaliças orgânicas.  

 

METODOLOGIA 

Para a realização do estudo, utilizou-se um questionário (presencial) tendo como abordagem 

o procedimento metodológico de associação de palavras/sensações.  A Técnica de Associação Livre 

de Palavras (TALP) faz parte das chamadas técnicas projetivas, orientada pela hipótese de que a 

estrutura psicológica do sujeito torna-se consciente por meio de manifestações de condutas, reações, 

evocações, escolhas e criação. Permite evidenciar universos semânticos através da saliência dos 

universos comuns de palavras (COUTINHO, 2017). 

O questionário presencial foi composto por 6 perguntas, sendo 4 fechadas e 2 abertas, sendo 

aplicado junto aos consumidores de Francisco Beltrão que frequentam a feira livre realizada nas 

quartas-feiras e sábados também à consumidores de supermercados. Aspectos abordados: idade e 

sexo dos consumidores, a escolaridade, a renda familiar, município em que reside, e a opinião 

espontânea das 4 primeiras palavras, sensações ou sentimentos que vem à tona quando compra frutas 

e hortaliças orgânicas. Foram entrevistadas 100 pessoas entre feira livre e supermercados. Os 

questionários foram aplicados durante os meses de setembro e outubro de 2019. Os dados após 

levantados, na pesquisa presencial foram compilados usando o software nuvem de palavras infogram. 

A escolha em abordar os públicos escolhidos foi feita com o objetivo de avaliar os 

consumidores de frutas e hortaliças orgânicas, identificando suas preferências, o local que oferece a 

maior diversidade, e qual local disponibiliza o produto com melhor qualidade. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A maior parte da faixa etária dos entrevistados esta entre de 31 a 40 anos (39%) (dados não 

mostrados), assim como há uma predominância do sexo feminino (72%). Outros estudos, 
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Brandenburg (2003) e Neutzling et al. (2010) descrevem que a maioria dos consumidores de 

alimentos orgânicos são casados, e um número significativo destes, apresentam a faixa etária de 30 a 

60 anos de idade. 

A escolaridade corresponde a um importante indicador socioeconômico no que diz respeito a 

identificação do perfil do consumidor. Os consumidores com ensino superior incompleto e ensino 

superior completo representaram mais de 60% (dados não mostrados). Nos escritos de Lima et al. 

(2011) e Rombaldi et al. (2007) evidencia-se que a escolaridade tem se relacionado a procura e 

consumo de vegetais e principalmente aos termos orgânicos, agroecologia, saúde, bem estar e 

qualidade.  Por outro lado, a renda familiar, não demonstra ter uma relação ao consumo de alimentos 

orgânicos, pois muitas vezes, o custo para aquisição impede esta escolha (BARBOSA, 2011; 

VASQUEZ et al., 2008). 

Figura 1: Infogram das expressões e sensações quanto ao consumo de Frutas e hortaliças 

orgânicas segundo a pela metodologia TALP. 

 

Fonte: autores, 2019. 

Quando aplicamos a técnica de Associação Livre de Palavras (TALP) apontadas pelos 

consumidores (Figura 1), destacam-se como principais termos a saúde (20,5%), agrotóxico (14%), 

qualidade de vida (12,25%), saudável (10,75%), sabor (7,5%), bem-estar (6,25%), valor (6%), sabor 

(3,25%), meio ambiente (2,75%), segurança (1,75%) e valor nutricional (1,25%). Outros termos 

utilizados, embora em menor proporção, merecem destaque, pois, não se faziam presente com 

frequência há alguns anos para o consumo de frutas e hortaliças (Rombaldi et al., 2007) Vários 
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estudos já foram realizados sobre o mesmo assunto. Há evidentemente uma preocupação dos 

consumidores aos riscos que os agrotóxicos podem causar à saúde humana e acreditam que os 

alimentos orgânicos tornam-se a melhor prevenção de algumas doenças futuras, como as oriundas 

dos alimentos. Os fatores culturais, sociais, individuais e psicológicos, econômico, tecnológico e 

político, além do marketing influenciam esta tendência de procura de alimentos orgânicos 

(STEFANO et al., 2008). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O perfil predominante dos consumidores de frutas e hortaliças orgânicas demonstra a 

predominância de um público de meia idade e feminino, tendo a escolaridade e renda familiar como 

aspectos preponderantes da aquisição destes produtos. 

Em nosso estudo, o consumo de frutas e hortaliças orgânicas é principalmente motivado pela 

melhoraria da saúde, o não uso de agrotóxicos, cultivo sustentável, o sabor e qualidade de vida. 
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Resumo: A erosão costeira é um problema existente em grande parte das praias ao redor do mundo, 

resulta do aumento do nível do mar e do balanço negativo do estoque de sedimentos. O objetivo desse 

trabalho é analisar as técnicas de controle de erosão costeira na cidade de Olinda, bem como a 

possibilidade de serem consequências geradas pela ocupação urbana na orla da praia da cidade. O 

processo metodológico foi embasado na revisão bibliográfica com a temática:  urbanização, erosão 

costeira e técnicas de controle de erosão costeiras. Inicialmente as atividades econômicas do 

município de Olinda estavam diretamente relacionadas com os recursos naturais do sistema costeiros. 

Posteriormente, atraídos pela beleza cênica do local, ocorreu um aumento na procura de moradias, 

em especial para veraneio, provocando uma expansão urbana em direção à costa, de forma 

desordenada. De maneira geral, os resultados obtidos com a implantação das obras de contenção da 

erosão costeira em Olinda podem ser considerados satisfatórios, uma vez que de fato protegem a linha 

de costa do município. Ainda assim, não são as mais adequadas no que se refere a regeneração natural 

ou até mesmo em manter o equilíbrio do balanço de sedimentos. 

 

Palavras-chave: Controle de erosão; Ocupação urbana; Orla; Olinda. 

 

INTRODUÇÃO 

 A erosão costeira é um problema existente em grande parte das praias ao redor do mundo, 

resulta do aumento do nível do mar e do balanço negativo do estoque de sedimentos. Todas as praias 

são suscetíveis à erosão, em especial, em eventos de alta e baixa energia, como em tempestades 

tropicais e extratropicais, que provocam ações erosivas e acrescidas (RUDORFF e BONETTI, 2010). 

A ocorrência de erosões costeiras advindas de ocupações urbanas sem planejamento aumentou 

devido ao aumento populacional e ao alto interesse econômico na região litorânea (SANTOS, 2010). 

O objetivo desse trabalho é analisar as técnicas de controle de erosão costeira na cidade de 

Olinda, bem como a possibilidade de serem consequências geradas pela ocupação urbana na orla da 

praia da cidade. 
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METODOLOGIA 

O município de Olinda localiza-se na Região Metropolitana de Recife, limita-se ao norte 

com o município de Paulista, ao leste com o Oceano Atlântico, e à oeste e ao sul com o município 

de Recife, pertencentes ao litoral do estado de Pernambuco (Figura 1). Tem população estimada de 

393.115 pessoas (IBGE, 2020), está a poucos metros de altura acima do nível do mar, com extensão 

de Costa Aberta de 10,5km caracterizada por depósitos arenosos, compreendendo as praias de: 

Istmo, Milagres, Carmo, São Francisco, Farol, Bairro Novo, Casa Caiada e Rio Doce (CARNEIRO, 

2013). Sua vegetação é composta de parcelas descaracterizadas de manguezais e restingas, 

provenientes de remanescentes nativo de Mata Atlântica. 

  
Figura 1- Mapa de localização do município de Olinda, Litoral de Pernambuco, Brasil 

 

Fonte: Autoria própria - base de dados Google Earth, 2021. 

 

  O processo metodológico foi embasado na revisão bibliográfica com a temática:  

urbanização, erosão costeira e técnicas de controle de erosão costeiras. Buscou-se analisar as técnicas 

de controle de erosão costeira utilizadas no município de Olinda, bem como, relacionar o processo de 

urbanização e a ocorrência ou intensificação da erosão costeira no município. Para as aquisições de 

imagem das obras de controle de erosão utilizou-se o Google Earth. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Urbanização e ocorrência de erosão costeira em Olinda 

Inicialmente as atividades econômicas do município de Olinda estavam diretamente 

relacionadas com os recursos naturais do sistema costeiros, principalmente ao extrativismo (extração 

de madeira ou pesca). Posteriormente, atraídos pela beleza cênica do local, ocorreu um aumento na 
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procura de moradias, em especial para veraneio, provocando uma expansão urbana em direção à 

costa, de forma desordenada (PONTES, 2008).  As construções advindas dessa urbanização 

desordenada, e ações antrópicas sem o planejamento adequado, intensificaram e intensificam o 

processo de erosão natural, uma vez que impermeabilizam os estoques de areia, fato este que interfere 

diretamente no equilíbrio da praia. Olinda possui 80% de sua orla classificada como “com 

urbanização consolidada”, e apenas 20% encontram-se “sem urbanização”, este trecho sem 

urbanização localiza-se em uma estreita faixa de areia no extremo sul da cidade (ARAÚJO et al. 

2003) 

Registra-se em meados de 1920, danos nas edificações construídas sobre a costa olindense. 

Porém os processos erosivos na cidade advêm principalmente da construção e ampliação do Porto de 

Recife (entre 1909 e 1917) em conjunto com obras realizadas para a implantação da Base Naval do 

Recife (1948) e ao aterramento de uma área de manguezal para a construção da Escola de Aprendizes 

de Marinheiro e de rodovias que interligassem as cidades de Olinda e Recife (PEDROSA, 2007). 

 

Obras de controle de erosão em Olinda 

As obras rígidas mais utilizadas para contenção do avanço do mar ao longo do litoral de Olinda 

(Figura 2) são as estruturas longitudinais do tipo quebra-mar, muros verticais ou enrocamento e as 

transversais representadas por espigões (PEDROSA, 2007). 

 

Figura 2- Algumas obras de controle de erosão do município de Olinda, Litoral de Pernambuco, Brasil ¹ 

 
Fonte: Google Earth, 2021. Legenda: ¹ A) Enrocamento e espigões na praia do Rio Doce; B) Conjunto de espigões 

ligados com enrocamentos aderentes entre as praias São Francisco e Bairro Novo; C) Quebra-mares em frente da praia 

dos Milagres e Carmo; D) Interação entre a urbanização da orla da praia da Casa Caiada e de enrocamentos. 
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Em 1962 foram concluídas as primeiras obras de controle de erosão em Olinda, dois quebra-

mares semi-submersos, em frente à praia dos Milagres, do Carmo e do São Francisco, associados a 

três espigões ao norte do trecho protegido pelos quebra-mares. Posteriormente, foram construídos 

mais 35 espigões com espaçamentos de 50m, ligados por um enrocamento aderente, entre as praias 

de São Francisco e Bairro Novo (PONTES, 2008).  

No ano de 1978, iniciou-se a construção de mais sete quebra-mares com espaçamentos da 

costa variando entre 180 e 250m, entre a praia de Casa Caiada até a foz do rio Doce. Na Praia do 

Istmo, ao sul da cidade, foi construída uma muralha de concreto com extensão de aproximadamente 

1,3 km. Posteriormente a conclusão das obras, em 1985, realizou-se aterros hidráulicos e mecânicos 

na praia de Casa Caiada, onde construiu-se uma rua e um calçadão, com aproximadamente 5 m de 

largura. Em 1999 construiu-se um quebra-mar semi-submerso na praia dos Milagres. No ano de 2000 

realizou-se um engordamento nas praias dos Milagres e de São Francisco. A prefeitura do município 

tem realizado a manutenção dessas obras e a construção de novas obras de menor porte (PONTES, 

2008). 

Efetividade das obras de controle de erosão em Olinda 

A muralha, que se estende do Istmo até próximo ao espigão de Casa Caiada, associada a três 

quebra mares nas praias dos Milagres e do Carmo e ao sistema de espigões da praia do Bairro Novo, 

garantiram a estabilidade do Istmo, favorecendo um pequeno desenvolvimento da praia e impediram 

o recuo da linha costa, porém eliminaram as trocas sazonais de areia na praia. Portanto, esse sistema 

de defesa não foi suficiente para promover a regeneração da praia. O mesmo ocorre com os espigões 

da praia do Bairro Novo (PEDROSA, 2007). 

Ao longo da praia da Casa Caiada ainda ocorre erosão, o calçadão encontra-se desgastado por 

causa do avanço do mar. Já o trecho recuperado por engordamento na praia dos Milagres 

proporcionou a sociedade um trecho da orla recuperado apto a utilização para atividades recreativas 

e lazer (CARNEIRO, 2013).  

De maneira geral, os resultados obtidos com a implantação das obras de contenção da erosão 

costeira em Olinda podem ser considerados satisfatórios, uma vez que de fato protegem a linha de 

costa do município. Ainda assim, não são as mais adequadas no que se refere a regeneração natural 

ou até mesmo em manter o equilíbrio do balanço de sedimentos (PEDROSA, 2007). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O avanço da urbanização na orla implica em prejuízo econômico uma vez que edificações 

próximas a zona de marés acabam por vezes destruídas em decorrência de erosões e outros fenômenos 
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naturais ou decorrentes da ação humana. Portanto o planeamento urbano se faz necessário e 

configura-se como uma importante ferramenta para que o desenvolvimento do município ocorra da 

forma mais ordenada possível, associando as esferas econômicas, social e ambiental. 

As técnicas de controle de erosão costeira da cidade de Olinda têm-se mostrado efetivas na 

proteção das edificações ao longo de sua orla, no entanto, por se tratarem em sua maioria, de obras 

estruturais, necessitam de intensa manutenção para assegurar sua efetividade, além de serem técnicas 

que modificam o perfil natural da praia. São obras que protegem as construções e não o ambiente 

praial. 
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Resumo: Este trabalho mostra a realização de um curso de curta duração para estudantes do ensino 

médio da cidade de Bagé-RS. O objetivo do curso foi de modelar sólidos geométricos, a fim de formar 

um Tangram em 3D que é um jogo chinês composto de 7 figuras planas. Para a viabilização do curso 

os cursistas modelaram no software CAD/ONSHAPE as 7 figuras em formato tridimensional. Deve-

se enfatizar que, durante o processo de representação gráfica de um produto e/ou objetos podem-se 

utilizar diversas ferramentas que auxiliam na visualização, na representação e na fabricação do 

produto e/ou equipamento. A geometria está presente no nosso cotidiano de várias formas como 

elementos da natureza, construções, objetos, etc. Nas escolas a aprendizagem da geometria é na 

maioria das vezes trabalhada de forma superficial, sem um elo entre geometria e o cotidiano do aluno. 

O curso promove então uma atividade integradora onde conseguimos articular de forma pratica a 

construção de figuras, para que o aluno perceba as semelhanças e diferenças entre elas e, a partir 

dessa exploração, reconheça figuras tridimensionais e bidimensionais, bem como a identificação de 

suas propriedades. A troca e a construção de um elo entre professores da escola, alunos e 

pesquisadores, foi primordial, pois a atividade como um todo teve vários desafios com o intuito de 

despertar motivação e interesse por parte dos participantes. 3D. 

 

 

Palavras-chave: Geometria plana 1; Geometria espacial 2; Modelagem 3D 3; Prototipagem 4. 

 

INTRODUÇÃO 

 Este projeto tem por objetivo desmistificar o estudo e compreensão da geometria plana e 

espacial, facilitando o aprendizado dos componentes de um sólido geométrico a partir da criação de 

figuras no plano 3D com o auxílio do software Onshape.  

 O curso foi ministrado remotamente, via google meet por conta da pandemia COVID-19, 

porém, segundo Aymone “dentre as novas tecnologias disponíveis para o ensino de engenharia, os 
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cursos a distância são de grande importância, pois tanto podem servir como complementação ao 

ensino presencial ou substituí-lo completamente” (2006, p.7.59). O curso à distância serviu como 

ponte para uma aproximação entre a Universidade Federal do Pampa e a comunidade, visto que um 

dos objetivos do projeto de extensão é minimizar as distancias entres esses dois polos, viabilizando 

um contato com o curso de Engenharia e a Modelagem 3D. C. Ferreira e D. Ferreira, apontam que “a 

inclusão de tecnologias no ensino provoca relevantes mudanças na prática docente, corroborando para 

novos desafios e possibilidades, tornando os alunos mais estimulados a aprender e pesquisar” (2019, 

p. 44).  

 O curso teve duração de 6 semanas, com 2 encontros semanais de 2h/aula cada, para 15 alunos, 

o planejamento das aulas foi organizado a partir de vídeos tutoriais, materiais em PDF, jogos e 

apresentações em Power Point, disponibilizados para os cursistas a cada etapa. Optamos por trabalhar 

com o Tangram, pois este possuí 7 figuras geométricas já conhecidas pelos estudantes semelhante a 

pesquisa de Ribeiro e Cardoso, onde os autores apontam que “utilizou-se o Tangram como recurso 

didático, objetivando demonstrar, de maneira lúdica e simples, as fórmulas utilizadas para o cálculo 

de áreas dos principais polígonos” (2013, p.534). 

  

METODOLOGIA 

 O curso teve duração de 6 semanas, com 2 encontros semanais de 2h/aula cada, para 15 alunos 

de uma escola particular da cidade de Bagé-RS. O software ONSHAPE serviu de ferramenta auxiliar 

para estruturar, conectar e construir sólidos geométricos regulares como por exemplo: prismas de 

base triangular, prismas de base quadrada, prismas de base paralelogramo, cubo e esfera. Deve-se 

enfatizar que a representação gráfica desenvolvida nesse tipo de software permite a geração de 

volumes, áreas, bem como, a definição de arestas visíveis e invisíveis a fim de gerar uma posterior 

análise de uma determinada região e até mesmo da estrutura como um todo. Essa técnica pode ser 

incorporada no dia a dia dos estudantes, que conseguem, com esses softwares, capturar e representar 

facilmente diferentes geometrias. Sendo assim, é importante difundir e ampliar o uso destes recursos 

para que mais estudantes usufruam das potencialidades dessa ferramenta. 

A representação gráfica oriunda do Onshape permite que seja feita a construção de protótipos 

em diferentes escalas por meio da impressora 3D.  

ISSN 2594-4541 79



 

 

 

      VI Workshop de Ciência, 

Tecnologia e Inovação 

24 e 25 de Novembro de 2021. 
Francisco Beltrão 

 

 

 
 

 

 

As etapas de desenvolvimento do curso foram as seguintes: a primeira refere-se à revisão de 

teórica das figuras e sólidos geométricos, com a utilização de vídeos tutoriais e jogos interativos para 

estimular o aprendizado e a memorização dos elementos como vértices, arestas e faces. Nessa fase 

foi feita também o lançamento do desafio que será a construção de um Tangram a partir de prismas 

com vértices já prototipados em impressoras FDM e palitinhos de churrasco. Vale ressaltar que o 

desafio foi feito em grupo. 

A segunda etapa, representou o momento em que os alunos puderam praticar os conceitos da 

fase anterior fazendo uso do software ONSHAPE, ou seja, o modelaram e construíram o tangram 3D 

conforme figura 1 (A,B)  

Por último, a terceira fase marcou o momento em que os grupos puderam construir os seus 

tangrans de forma física. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A seguir, a figura 1(a) mostra a face frontal do Tangram produzido pelo grupo 1, a figura 1(b) 

mostra a  montagem dos polígonos e a figura 1(c) a montagem da estrutura a partir do planejamento 

feito através da montagem no software Onshape, utilizando vértices já prototipados e palitinhos de 

churrasco . 

   

(A) (B) (C) 

 

Figura 1: Figuras geométricas construídas pelos alunos utilizando o software Onshape formando o Tangram 
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A troca e a construção de um elo entre professores da escola, alunos e pesquisadores, foi 

primordial, pois a atividade como um todo teve vários desafios com o intuito de despertar motivação 

e interesse por parte dos participantes. 3D. 

 O estudo da geometria a partir da utilização do Tangram está apresentando resultados 

positivos conforme Ribeiro  

demonstrou algebricamente e mostrou através do Tangram, as fórmulas partindo do fato de 

que a área de um triângulo é a metade da área de um quadrado e, com base nisso e nas 

construções dos demais polígonos a partir das peças triangulares, foram desenvolvidas as 

demonstrações das demais fórmulas. (RIBEIRO, 2013, p. 537) 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Através desse projeto foi possível atuar na área de geometria de forma prática, proporcionando 

um conhecimento amplo e dinâmico. Dessa forma, foi possível mostrar para os alunos do ensino 

médio, um método de aprendizado mais atrativo e interativo.  

Diante disso, acredita-se que essa ação extensionista irá melhorar as condições de aprendizado 

dos conteúdos e trazer, aos envolvidos, outras perspectivas e conhecimentos, de modo a refletir frente 

à tomada de decisões. 

Deve-se destacar também que esse projeto se apresenta como um meio de qualificação 

importante para a região da Campanha do Rio Grande do Sul, pois abre oportunidades para que 

estudantes e futuros profissionais de engenharia trabalhem com estas tecnologias.  
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Resumo: O consumo de adoçantes artificiais no mundo tem aumentado consideravelmente nos 

últimos anos, com o objetivo principal de reduzir a ingestão calórica, concomitantemente o aumento 

global de doenças crônicas relacionadas com a ingestão de açúcar, especialmente a obesidade e a 

diabetes, é também uma razão para o aumento do consumo de adoçantes artificiais. Os adoçantes são 

produtos à base de edulcorantes, aditivos alimentares de sabor extremamente doce, utilizados em 

alimentos e bebidas industrializados com a finalidade de substituir total ou parcialmente o açúcar. 

Diversos motivos levam à utilização e à escolha dos adoçantes pelos consumidores. Assim, o presente 

estudo teve como objetivo investigar as razões envolvidas para o consumo de adoçantes. Trata-se de 

uma revisão bibliográfica, fundamentada em produções científicas indexadas nas bases de dados 

SciELO, MEDLINE e LILACS e publicadas a partir do ano de 2010. Embora os adoçantes tenham 

sido elaborados para atender a grupos específicos, como pessoas com diabetes ou obesas, atualmente, 

o perfil dos consumidores é diversificado. Dentre os motivos apontados para o consumo, os estudos 

trouxeram o controle do peso corporal por razões estéticas e/ou preocupação com a saúde, e para o 

controle de doenças que necessitem da restrição de açúcares. Com base nos resultados, recomenda-

se que os usuários busquem orientação profissional para que os adoçantes sejam utilizados de maneira 

adequada e segura para a saúde. 

 

Palavras-chave: Adoçantes artificiais; Edulcorantes; Consumo; Ingestão Calórica. 

 

INTRODUÇÃO 

Atualmente, existe um grande interesse em reduzir o teor de açúcar dos alimentos para 

controlar a ingestão alimentar e reduzir as taxas de obesidade (EDWARDS et al., 2016).  

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), a má alimentação e a falta de 

atividade física estão entre as principais causas para o desenvolvimento de doenças crônicas não-

transmissíveis, como a obesidade, sendo que, dentre os fatores que contribuem para a má alimentação, 

destaca-se o elevado consumo de açúcar pela população (WHO, 2015). Neste sentido, a 

recomendação da OMS é a redução do consumo de açúcar por crianças e adultos de forma a contribuir 

com menos de 10% (preferencialmente 5%) da ingestão total de calorias (WHO, 2015). 

Para que seja possível atingir esse objetivo, diversas estratégias têm sido propostas. O uso de 

edulcorantes, aditivos alimentares definidos como substâncias diferentes dos açúcares que conferem 
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sabor doce ao alimento (BRASIL, 1997), também pode ser considerado uma ferramenta útil na 

redução de calorias de alimentos. No Brasil, de acordo com a Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (ANVISA), 16 edulcorantes estão autorizados para emprego em alimentos e bebidas que 

são indicados para o controle de peso, para dietas com ingestão controlada ou reduzida de açúcares e 

em alimentos e bebidas com substituição parcial ou total de açúcares para fins de uso de informação 

nutricional complementar no rótulo (BRASIL, 2008). 

 Desta forma, esse trabalho buscou identificar os motivos alegados para o consumo de 

adoçantes, de acordo com um levantamento bibliográfico. 

 

METODOLOGIA 

Trata-se de uma revisão bibliográfica, fundamentada em oito produções científicas indexadas 

nas bases de dados SciELO, MEDLINE e LILACS, e dois regulamentos técnicos da ANVISA. Para 

a busca das publicações foram utilizadas as palavras: consumo de adoçantes e adoçantes artificiais. 

Foram selecionados os trabalhos publicados em periódicos disponíveis na íntegra gratuitamente, a 

partir do ano de 2010, em português e inglês, e que abordassem a temática da pesquisa.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O estudo de Marques et al. (2012), que avaliaram a utilização de adoçantes e o conhecimento 

desse produto por consumidores em supermercados, apontou que 74,24% dos entrevistados faziam 

uso do produto, entre os motivos para o consumo, 40,82% informaram usar o adoçante com a 

finalidade de perda de peso e 36,73% para controlar a diabetes. 

Com o objetivo de caracterizar o perfil e analisar a atitude em relação ao consumo de 

adoçantes e sua relação com o excesso de peso corporal, Geraldo (2015) observou que a maioria dos 

consumidores era do sexo feminino (62,7%) e o controle de peso também foi o motivo prevalente 

para a utilização do adoçante. De acordo com este estudo, entre os motivos para o consumo, 41,4% 

dos participantes relatou que usa para não ganhar peso, 26,7% para diminuir calorias, 24,5% porque 

querem emagrecer, 23,6% por recomendação de médico ou nutricionista, 22,6% para terem hábitos 

saudáveis e 8% porque não gostam de açúcar, além disso foi observado que a motivação do consumo 

de adoçante para economizar calorias é mais frequente em indivíduos não diabéticos (97,9%). 
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Na pesquisa realizada para avaliar a ingestão de adoçantes e alimentos dietéticos por adultos 

de 20 a 60 anos, o controle de peso foi o principal motivo para o uso de adoçantes (61%), seguida da 

recomendação de médico ou nutricionista (30,5%), pelo gosto (22%) e tratamento do diabetes 

mellitus (6,8%). Entre os critérios utilizados para a escolha dos adoçantes, a maioria dos entrevistados 

considera o sabor o fator mais importante (62,7%), já 15,3% escolhe o produto de acordo com o preço 

(CANAL, 2014). 

No estudo de base populacional, realizado por Zanini, Araújo e Martínez-Mesa (2011) a 

prevalência de uso de adoçante dietético na população com idade igual ou superior a 20 anos foi de 

19%. A utilização foi maior, principalmente, entre as mulheres, indivíduos idosos e de maior nível 

econômico, assim como para aqueles de maior escolaridade e com excesso de peso. O estudo 

evidenciou ainda que, quase 98% da amostra utilizou adoçantes na forma líquida, sendo os mais 

consumidos (89,2%) aqueles constituídos por sacarina e ciclamato de sódio. Grande parte dos 

usuários de adoçante dietético (54,3%) referiu consumir tais produtos sem ter havido qualquer 

recomendação por um profissional de saúde.                                                                                          

Resultados semelhantes foram observados no estudo de Del Bianchi (2012), onde o maior 

motivo para o consumo de adoçantes foi a preferência em relação ao açúcar (42,6%), seguido da 

indicação médica ou de nutricionista (36,8%). Cabe ressaltar que, nesse estudo a maioria das pessoas 

que utilizavam adoçantes não apresentavam patologias, tais como diabetes mellitus e obesidade, mas 

visavam a diminuição da ingestão calórica. 

Na pesquisa de Queiroz (2020) a maioria dos participantes (66,5%) consomem adoçantes, 

entre os motivos pelos quais os participantes decidiram optar pelo uso do adoçante, a presença de 

diabetes mellitus foi o mais citado (58,3%) seguido da recomendação recebida de um profissional da 

saúde (26,5%), apenas 2% dos participantes, e na totalidade mulheres, justificaram o uso para perda 

de peso. No entanto, quando questionados sobre a composição do adoçante que consumiam, 82,1% 

dos participantes não souberam responder. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Embora os adoçantes tenham sido elaborados para atender a grupos específicos, como pessoas 

com diabetes ou obesas, atualmente, o perfil dos consumidores é diversificado. Os estudos indicam 

que os motivos que levam ao consumo de adoçantes são diversos, mas claramente podemos observar 
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que as principais motivações são o controle ou a perda de peso corporal por razões estéticas e/ou 

preocupação com a saúde, e para o controle de doenças que necessitem de restrição de açúcares. 

É importante que os usuários busquem orientação profissional para que os adoçantes sejam 

utilizados de maneira adequada e segura para a saúde.  
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Resumo: A necessidade de aumento na qualidade pós-colheita demanda novas tecnologias para 

conservação. Uma alternativa é a aplicação de revestimentos comestíveis com potencial 

antimicrobiano. Estudos com antimicrobianos naturais, a exemplo, o carvacrol (geralmente 

reconhecido como seguro) estão ocorrendo. A intenção desta pesquisa foi avaliar parâmetros físico-

químicos de morango revestido com uma solução polimérica a base de amido de mandioca e gelatina 

com carvacrol nanoencapsulado com vistas a contribuir para o entendimento das respostas da análise 

sensorial do fruto. Não houve diferença significativa para todos os parâmetros de cor, pH e sólidos 

solúveis. Apenas a acidez apresentou diferença significativa entre os tratamentos. Conclui-se que o 

revestimento auxiliou no armazenamento do morango mantendo o atributo de uniformidade. 

 

Palavras-chave: Morango; Pós-colheita; Conservação; Físico-química. 

 

INTRODUÇÃO 

A necessidade de aumento na qualidade pós-colheita dos alimentos frescos, em especial frutas, 

verduras e legumes demanda novas tecnologias para conservação e aumento da vida útil dos mesmos 

(VAN LONG, JOLY, DANTIGNY, 2016). Uma alternativa seria a aplicação de revestimentos 

comestíveis incorporados com compostos antimicrobianos (RESENDE, 2015). Nesse caso, existe a 

necessidade destes compostos serem eficientes contra os microrganismos, e seguros ao consumo 

humano (VAN LONG, JOLY, DANTIGNY, 2016). 

O carvacrol, antimicrobiano classificado como seguro pelo Food and Drugs Administration 

(FDA), tem sido utilizado como composto ativo na composição de embalagens de frutos, legumes e 

carnes (FDA, 2018; REQUENA, VARGAS, CHIRALT, 2018). Porém, a aplicação deste 

antimicrobiano apresenta algumas desvantagens, como migração deste antimicrobiano para os 
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alimentos favorecendo o desenvolvimento de odores desagradáveis em diferentes alimentos 

(PASSARINHO et al., 2014).  

Muitos estudos têm avaliado a ação de antimicrobianos naturais (BRANDELERO, 

BRANDELERO FERREIRA, 2016; REQUENA, VARGAS, CHIRALT, 2018) associados a 

coberturas comestíveis (CHIUMARELLI, FERREIRA, 2006; JÍMENEZ et al., 2012; VAN LONG, 

JOLY, DANTIGNY, 2016) a fim de prolongar a vida útil de frutas e hortaliças (ACOSTA, 2016; 

OLIVAS, BARBOSA-CÁNOVAS, 2005; ZILLO et al., 2018). Dentre eles, um estudo se beneficiou 

da técnica de emulsificação para incorporação do carvacrol em uma matriz hidrofílica (amido de 

mandioca e gelatina) e análises microscópicas comprovaram que na estrutura contínua e homogênea 

do filme havia a presença de partículas esféricas de carvacrol encapsulado na matriz polimérica 

(ROMIO et al., 2017). Esta encapsulação do carvacrol possibilitou que a matriz polimérica 

expressasse uma maior ação antifúngica in vitro e in vivo contra Colletotrichum sp e Botrytis cinerea 

(BRETSCHNEIDER et al., 2016; BRETSCHNEIDER et al, 2019).  

Como os morangos são consumidos preferencialmente in natura torna-se promissora a sua 

utilização para avaliar o impacto sensorial do revestimento comestível incorporado com carvacrol. 

Na aplicação do revestimento ativo faz-se necessário um controle dos parâmetros de qualidade do 

fruto. Assim, o objetivo deste trabalho foi avaliar alguns parâmetros físico-químicos de morango 

revestido com uma solução polimérica a base de amido de mandioca e gelatina com carvacrol 

nanoencapsulado com vistas a contribuir para o entendimento das respostas da análise sensorial do 

fruto. 

  

METODOLOGIA 

A solução filmogênica para revestimento e o revestimento dos morangos seguiu os protocolos 

descritos por Romio et al. (2017) e Bretschneider et al. (2019). Foram utilizados quatro tratamentos 

de morangos revestidos com diferentes concentrações de carvacrol em sua formulação, sendo: Branco 

(revestimento sem adição de carvacrol) (B); 0,15 mg carvacrol.g-1 de revestimento (E) e 0,3 mg 

carvacrol.g-1 de revestimento (D). O morango sem revestimento foi usado como controle (C) e um 

morango coletado no dia das análises físico-quimicas e sensórias nomeado como morango fresco (F) 

foi usado para avaliar o impacto do revestimento no fruto após 4 dias de estocagem. 
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As análises físico-químicas ocorreram no 40 dia de incubação dos morangos revestidos em 

estufas do tipo B.O.D. a 8 ºC quando as análises sensoriais foram conduzidas (LOPES, 2021). Esse 

tempo de armazenamento foi pré definido devido a análise de contagem de bolores e leveduras 

realizadas anteriormente, onde até o 4° dia de armazenamento as amostras não apresentavam 

podridões. 

A cor foi determinada em   colorímetro (Minolta CR 300). Foram avaliados os parâmetros de 

luminosidade L* que varia de 0 à 100, para o branco, significando zero de absorbância e 100% de 

transmitância, Chroma a* [cromaticidade do verde (-60) a vermelho (+60) e Chroma b* 

[cromaticidade do azul (-60) para amarelo (+60)].   

O pH foi aferido com potenciômetro Digimed DM20. Sólidos solúveis totais (SST) foi 

verificado após as amostras estarem trituradas e homogeneizadas, em refratômetro portátil (A.O.A.C., 

2005). A acidez foi determinada pelo método oficial da AOAC (2005) n° 942.15. O resultado foi 

expresso em g de ácido cítrico 100/ g do produto.  

Os resultados foram submetidos à análise da variância (ANOVA) e posteriormente quando 

significativos foi aplicado teste de comparação de médias de Tukey a 5% de probabilidade de erro 

utilizando o software livre RStudio.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados estão apresentados na Tabela 1 e não houve diferença significativa para todos 

os parâmetros de cor, pH e sólidos solúveis. Apenas a acidez apresentou diferença significativa entre 

os tratamentos (P <0.05).  

 

Tabela 1 – Médias ± desvio padrão dos parâmetros físico-químicos avaliados no dia análise sensorial dos 

morangos revestidos 

Parâmetros 
Tratamento 

B C D E F 

 L 39,57 ± 3,06a 37,08 ± 3,28a 38,56 ± 1,84 a 38,72 ± 1,57 a 36,26 ± 0,98 a 

 a* 33,23 ± 1,27a 35,27 ± 0,18a 35,35 ± 1,79a 34,32 ± 1,70a 35,61 ± 4,28 a 

 b* 21,88 ± 6,20a 21,18 ± 2,48a 23,58 ± 2,79a 23,89 ± 2,31a 20,76 ± 6,02 a 

5,17 ± 0,29a 5,33 ± 0,58 a 5,17 ± 0,29a 5,33 ± 0,29 a 5,83 ± 0,29a 
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Sólidos Solúveis 

Totais (%) 

pH 3,56 ± 0,29a 3,48 ± 0,08a 3,61 ± 0,17a 3,57 ± 0,23a 3,60 ± 0,03a 

Acidez (%) 5,27 ± 0,15 b 6,07 ± 0,21a 5,97 ± 0,06a 6,03 ± 0,06a 5,83 ± 0,29a 

Letras minúsculas diferentes nas linhas indicam diferença estatística pelo teste Tukey (p < 0,05) 

Fonte: Autoria própria (2021). 

 

Os resultados demonstram homogeneidade entre os morangos durante o período de 

armazenamento. De fato, o carcavrol teve a capacidade de auxiliar no armazenamento do morango 

mantendo o atributo de uniformidade. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Entre os parâmetros físico-químicos avaliados, apenas a acidez apresentou diferença 

significativa entre os tratamentos (P <0.05). O trabalho trouxe como contribuição a informação de 

que o revestimento comestível contendo carvacrol contribuiu de modo significativo, durante o 

período de armazenamento dos morangos, com o atributo uniformidade. 
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Essa pesquisa se origina a partir da experiência clínica dos atendimentos online devido ao 

Covid-19, mais especificamente, no período em que alguns atendimentos presenciais no consultório 

foram retomados e provocaram diferentes reações nos pacientes. Identificou-se em alguns pacientes 

uma recusa ao retorno ao atendimento presencial no consultório, o qual, até então era o único a ser 

experimentado por eles, expressando o desejo de permanecerem sendo atendidos no modelo online. 

Também se observou nos pacientes que optaram por retornar ao consultório, relatos de 

constrangimentos ao falar na presença física do analista e preocupações com a aparência física, velada 

durante o atendimento online. Tais manifestações clínicas construíram a intenção dessa pesquisa 

conceitual sobre os efeitos subjetivos produzidos no atendimento presencial no consultório e no 

atendimento online, no qual, a presença física do corpo se dá à distância. A partir de tais evidencias, 

fomos conduzidos para a hipótese de que o encontro entre dois corpos produz uma qualidade 

específica de material psíquico, emocional, que pode estar sendo evitado pelos pacientes ao optarem 

pelo atendimento online. Para tal, a teoria de S. Freud, e o pensamento de D.W. Winnicott, nos 

auxiliam a elucidar essas manifestações clínicas ao trazerem conceitos fundamentais sobre a dinâmica 

das relações pessoais, o início da vida psíquica e a função do corpo para a edificação desses processos.   

 

Palavras-chaves: atendimento online; presença física; corpo; psicanálise. 

 

 

INTRODUÇÃO 

Este trabalho é derivado de uma pesquisa desenvolvida atualmente no Programa de Doutorado 

em Psicologia na Universidade Federal do Paraná, na linha de pesquisa Psicologia Clínica. O referido 

tema surgiu a partir da experiência clínica pessoal vivenciada no ano de 2020 com a pandemia do 

Covid-19. Os atendimentos presenciais foram suspensos em março de 2020 e o atendimento online 

apresentou-se como um recurso para dar continuidade aos tratamentos dos pacientes.  

No meio do segundo semestre/20 a pandemia estava mostrando estabilidade no aumento do 

número de casos na cidade de Curitiba e as medidas sanitárias permitiam maior circulação de pessoas. 

Foi sugerido, então, para alguns pacientes que retornassem ao atendimento presencial no consultório. 
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Neste convite ao retorno presencial, algo de surpreendente aconteceu e os pacientes responderam das 

mais variadas formas. Para uma parcela de pacientes o retorno ao consultório provocou manifestações 

de angústia e constrangimentos diante da possibilidade do encontro com a presença física da analista. 

Já uma outra parcela de pacientes aceitou prontamente e sentiram-se aliviados com o retorno às 

sessões no consultório. Em alguns casos, os pacientes foram à algumas sessões presenciais e pediram 

para intercalar com as sessões online. Houve ainda os que preferiram manter as sessões no modo 

online, mesmo tendo retomado outras atividades presenciais no cotidiano, indicando querer evitar o 

encontro físico. 

Diante das diferentes respostas sobre o convite de retorno às sessões presenciais no 

consultório, a questão dessa pesquisa emergiu fazendo-se necessário um estudo mais aprofundado, 

tornando-se um projeto de Doutorado. Tais manifestações clínicas nos fizeram considerar que, ao nos 

encontrarmos no campo do atendimento online, estamos afastados da dimensão do encontro físico 

corporal, dimensão tal que alguns pacientes indicaram querer evitar. Essas evidências destacadas dos 

atendimentos clínicos nos propiciaram hipotetizar que há uma qualidade de produção psíquica e 

emocional que ocorre no encontro entre os corpos, a qual, o atendimento online, com distanciamento 

físico, pode estar modificando. 

  

METODOLOGIA 

Para a sustentação teórica dessa pesquisa, buscamos o referencial teórico da Psicanálise, 

abordando a teoria freudiana e também as contribuições da teoria winnicottiana. De acordo com 

Pinheiro, Lustoza & Pinheiro (2020) uma investigação que se pretenda psicanalítica deve ter como 

origem um impasse despertado ao longo do desenvolvimento de um tratamento psicanalítico. Por 

impasse, as autoras definem como uma situação clínica, na qual, o analista não encontrou respostas 

no arcabouço teórico já existente. Desse modo, instaura-se a necessidade de tensionar a teoria a fim 

de construir uma resolução para a questão clínica encontrada.  

Para tal, apresenta-se um movimento de retorno à teoria, na tentativa de compreender melhor 

o impasse que a própria clínica instaurou, objetivando uma formalização conceitual. O retorno à teoria 

está sendo compreendido por nós como Garcia-Roza (1994) nos apresenta ao afirmar que uma 

releitura teórica não se trata de uma mera repetição ou uma duplicação do discurso encontrado no 

texto, mas de uma postura tomada pelo pesquisador. Postura essa que deve permitir a existência do 
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espaço para a criação a partir desse retorno aos conceitos teóricos. É poder se utilizar do texto, 

produzindo um diferente discurso, que implique em algo novo, composto pela singularidade do 

pesquisador combinado ao rigor teórico, visando assim responder ao problema proposto. 

Para uma maior apropriação do campo a ser estudado, realizamos uma pesquisa em diferentes 

bases de dados acadêmicas sobre os atendimentos online e sua relação com a presença física.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Para alguns estudiosos os aparelhos eletrônicos e as plataformas de acesso, Skype, Zoom, 

WhatsApp, adquirem uma função transicional. O analista e o paciente conectados inauguram uma 

área intermediária de experiência que é virtual. (WINOCUR, apud NÓBREGA, 2015).  

Para Gondar (2020) os atendimentos virtuais estariam trazendo uma diferenciação nos modos 

de estar presente e de sentir a presença. A autora corrobora com a ideia de uma nova forma de 

presença existente nesses atendimentos, a qual se estabeleceria pela voz, pelo olhar e pela área 

compartilhada.  

Para Figueiredo (2020), mesmo as sessões presenciais no consultório contam com uma parcela 

de virtualidade. Contudo o autor faz um apontamento para a necessidade do setting e da presença 

física do analista ao se tratar dos conteúdos que não alcançaram o campo da linguagem.  

Extraímos como dado dessa pesquisa das produções teóricas atuais que o tema da 

comunicação por cartas tem sido trazido para contextualizar o debate sobre o contato à distância, 

sendo comparado a uma primeira modalidade virtual de comunicação e relação não presencial.  

Para Belo (2020) os efeitos das cartas de amor são capazes de movimentar as moções afetivas, 

mobilizando afetos de amor, de excitação sexual, entre outros, mesmo à distância.  

Também na outra face pulsional, mortífera, a comunicação à distância exerce seus efeitos, 

pois pode-se apresentar o ódio, o ataque, de modo mais deliberado como o que tem sido observado 

nas redes sociais, de uma vez que há uma distância entre quem ofende e quem é ofendido. Contudo, 

sublinha-se que a distância é elemento capaz de mobilizar forças pulsionais e que estas estarão em 

cena na análise online, tanto para o amor, quanto para o ódio, compondo a transferência nessa 

modalidade. (BELO, 2020). 

No entanto, Quinet (2021) demarca uma diferença importante na comunicação por cartas em 

relação ao atendimento online, tal como acontece nas transmissões por lives, a interação entre as 
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pessoas está acontecendo ao vivo e este é o fator diferencial. Durante o atendimento online não é 

possível estender a mão e tocar o paciente, porém estão presentes o olhar e a voz que presentifica o 

analista e são emanações pulsionais pertencentes ao corpo.  

De acordo com a teoria psicanalítica, o modelo de relação estabelecido com as figuras materna 

e paterna ao longo da constituição psíquica é o que vai orientar o modo como o paciente irá se 

relacionar ao longo de sua vida. De acordo com Freud (1912), é pela ação conjunta das disposições 

inatas do indivíduo somadas às experiências infantis, que as diretrizes para a condução da vida 

amorosa são estabelecidas. O autor indica que esses dois fatores atuando juntos, e não em oposição, 

irão produzir os efeitos observados na vida dos pacientes. Freud (1912, p.134) assinala que 

“Disposição e Acaso determinam o destino de um ser humano; raramente, talvez nunca, apenas um 

desses poderes”. Dessa maneira, o autor nos propõe que a constituição inata é acrescida da experiência 

factual vivida na infância e que essa combinação produzirá um arranjo singular da vida psíquica do 

indivíduo.  

De acordo com Winnicott (1968) os desenvolvimentos mental e físico da criança estão 

diretamente relacionados com o ambiente que ela vive. O autor assinala um ambiente facilitador para 

que os processos maturacionais possam ocorrer e esse ambiente é oferecido desde o início pela mãe. 

O ambiente oferecido coincide com os cuidados realizados para com o bebê, até mesmo no modo 

como é segurado e manipulado.  

Desse modo, Winnicott está nos indicando que a experiência factual dos cuidados recebido 

tem influência na possibilidade de organização e desenvolvimento emocional que está em processo 

desde períodos primitivos. Refere-se à experiência sensória do bebê, o gosto, o cheiro, a experiência 

sensual da amamentação com o seio ou quando o seio é substituído pela mamadeira, o contato com o 

bico de borracha também trará uma ligação forte ao seu uso na amamentação. As diferentes texturas 

dos tecidos, se mais macio ou mais áspero, se mais quente ou gelado, todas essas sensações são 

percebidas pelo bebê e irão nortear inclusive sua escolha para o objeto transicional. (WINNICOTT, 

1968). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

De acordo com as teorias de Freud sobre a constituição subjetiva e de Winnicott sobre o 

desenvolvimento emocional primitivo, o contato físico corporal é imprescindível para que os 

processos subjetivos se realizem. O modo como o bebê é cuidado e conduzido nas fases psicossexuais 
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se entrelaçarão com a qualidade da formação do Eu, refletindo na dinâmica das suas relações 

interpessoais. 

 A experiência do encontro físico entre paciente e analista pode suscitar lembranças infantis 

que se reatualizam na sessão, pela via da transferência, bem como, as experiências sensoriais do 

período primitivo do desenvolvimento emocional.  Porém, também consideramos que há progressos 

nos casos clínicos atendidos online, com o distanciamento dos corpos.  
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Resumo: A implantação de rodovias traz muitas vantagens aos municípios brasileiros. No 

entanto, alguns riscos podem se elevar com isso, como é o caso dos atropelamentos. Assim, 

na hipótese que ao longo das rodovias, a localização e distribuição de atropelamentos não 

acontecem de maneira desordenada, o trabalho visou espacializar e analisar esse tipo de 

sinistro, ao longo das rodovias federais presentes no estado do Paraná. Com o banco de dados 

vetorial formado e o software QGIS, além da consulta do Google Earth, percebeu-se uma 

concentração desses sinistros sobre grandes cidades como Curitiba, Cascavel, Maringá e 

outros. No entanto, quando feito a cada 100 mil habitantes, outros locais se tornam 

significativos, como é o caso de Virmond e Santa Mariana. Os principais fatores 

contribuintes identificados foram: concentração em números absolutos no entorno de 

cidades maiores, a falsa sensação de segurança em trechos de reta e pista duplicada e as 

cidades entrecortadas por rodovias, independentemente do tamanho da sua população. Dessa 

forma, percebeu-se não só problemas de infraestrutura (alto fluxo e BR entrecortando 

municípios), mas também problemas de condução (sensação de segurança). 

 

Palavras-chave: Distribuição; QGIS; Infraestrutura. 

 

INTRODUÇÃO 

 A implantação de rodovias não só integra regiões como também tem a capacidade de 

possibilitar o desenvolvimento de novos centros urbanos. Prova disso é o caso da rodovia 

Belém-Brasília, que após a sua criação, 126 novos municípios surgiram, sendo que 34 deles 

têm sua sede atravessada pela rodovia (CHEIN, ASSUNÇÃO, LEMOS, 2009). Dessa forma, 

muitas dessas novas cidades que surgem em meio a uma rodovia naturalmente formam seu 

núcleo urbano junto às margens da mesma.  

 Com isso, a passagem por um município pela rodovia, a malha viária e o trânsito 

municipal são influenciados, assim como a vida cotidiana (MARANDOLA JR, HOGAN, 

2009). A população que reside nas áreas limítrofes das rodovias e realizam atividades nos dois 
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lados da rodovia, por exemplo, precisam cruzá-la, se sujeitando aos riscos ligados ao tráfego 

(SILVA JÚNIOR, FERREIRA, 2008). 

 Assim, na hipótese que ao longo de rodovias, a localização e distribuição de 

atropelamentos não acontecem de forma aleatória, o presente trabalho visa espacializar e 

analisar quantitativamente os sinistros de trânsito registrados, do tipo atropelamentos, com 

vítimas fatais ou não, ao longo das rodovias federais presentes no território do estado do Paraná.

  

METODOLOGIA 

 Os dados foram obtidos junto a Polícia Rodoviária Federal (PRF, 2021), através dos 

cadastros de acidentes de trânsito disponíveis no site do órgão. Os dados estão organizados em 

uma tabela especificando cada ocorrência de sinistro identificado, incluindo as coordenadas 

geográficas do local. Pelas coordenadas de cada sinistro, filtrou-se apenas aqueles 

correspondentes a atropelamentos, transformando-os em um banco de dados vetorial cadastral 

pontual, que permitiu espacializar os mesmos ao longo do território do estado do Paraná. Já as 

camadas vetoriais de eixos viários e limites territoriais foram obtidos juntamente ao site do 

Ministério de Infraestrutura (MInfra, 2020). E os dados de população municipal foram obtidos 

junto ao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) (2021).  

 A pesquisa se realizou a partir de dados de atropelamentos de trânsito, de todos os meses 

dos anos de 2020, ocorridos em trechos rodoviários federais no estado do Paraná e foi realizado, 

por meio de ferramentas de análises espaciais do QGIS, versão 3.16.5, a geocodificação e a 

associação dos dados tabulares aos arquivos vetoriais do MInfra e os dados do IBGE. 

Por último, foi consultado o Google Earth (GOOGLE, 2021) e suas imagens de satélite 

para mais informações sobre os municípios, se estavam no entorno das rodovias ou adjacentes 

a elas, e as condições da pista (duplicada ou simples).  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Após a espacialização dos sinistros do tipo atropelamento ao longo dos eixos de 

rodovias federais (Figura 1), percebe-se uma concentração de maior quantidade de 

atropelamentos no entorno e sobre os perímetros urbanos de grandes cidades como Curitiba 

e região metropolitana, Cascavel, Maringá, Foz do Iguaçu e Ponta Grossa. Essas áreas, 
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correspondem a trechos de rodovias que atravessam perímetros urbanos com adensamento 

populacional que certamente requer constantes travessias da rodovia no seu cotidiano.  

Figura 1. Atropelamentos em rodovias federais em 2020 no estado do Paraná 

 
Fonte: Autoria própria, 2021. 

Com o resultado da análise espacial dos atropelamentos ilustrados na Figura 2, onde 

se relacionou o número absoluto de atropelamentos a cada 100 mil habitantes, percebeu-se 

que os adensamentos surgiram em outros municípios, com elevada concentração de 

atropelamentos por 100 mil habitantes e não mais no entorno de grandes centros urbanos.  

Figura 2. Atropelamentos em rodovias federais em 2020 no estado do Paraná 

 
Fonte: Autoria própria, 2021.  
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 Como pode-se observar na Figura 2, existe um adensamento na BR 277 entre as 

cidades de Cascavel e Guarapuava, nos municípios de Condói, Virmond, Cantagalo e Nova 

Laranjeiras. Outro ponto de interesse é nos municípios de Toledo e Marechal Cândido 

Rondon, na rodovia BR 467. Também pode-se destacar os municípios de Santa Mariana, na 

região Nordeste do estado, Ortigueira e Imabú, na BR 376, entre Ponta Grossa e Maringá, 

além de Quatro Barras e Contenda nas BR 116 e 476, no entorno da capital Curitiba.  

 Na BR 277, existe um grande fluxo pois essa BR interliga Foz do Iguaçu até o litoral 

paranaense no município de Paranaguá, passando por cidades importantes como Cascavel e 

Guarapuava. Portanto, existe um fluxo muito grande de veículos nessa rodovia, e sendo 

Condói, Virmond, Cantagalo e Nova Laranjeiras todas cidades com menos de 25 mil 

habitantes (IBGE, 2021), os atropelamentos que em números absolutos podem ser 

considerados baixos, quando comparados à população, se tornam expressivos. Isso também 

pode explicar o trecho de Santa Mariana.  

 Já na BR 467, nos municípios de Toledo e Marechal Cândido Rondon, a população 

é maior (com 142645 e 53495, respectivamente (IBGE, 2021)). O que pode estar 

influenciando neste caso, é a pista simples no segundo município que se duplica próximo à 

Toledo e se mantém com muitas retas. Assim, em locais de retas e/ou pista duplicada, se cria 

uma falsa ideia de segurança, seja para o condutor ou para o pedestre, os tornando menos 

cuidadosos (FERRAZ et. al, 2012). 

 A concentração de atropelamentos por 100 mil habitantes em Ortigueira, entre Ponta 

Grossa e Maringá, mais Laranjeiras do Sul, entre Guarapuava e Cascavel, outro fenômeno 

pode estar associado, que é a presença de comunidades indígenas nas respectivas regiões, 

onde os moradores procuram caminhar sobre a rodovia e vender artesanatos nas margens da 

rodovia, necessitando realizar travessias constantes. 

Já nos municípios próximos à Curitiba, o fluxo de veículos é maior, pois fazem 

conexão com a capital do estado, havendo também pessoas que compõem a população 

flutuante de Curitiba, que se deslocam entre as cidades com maior frequência e a urbanização 

ao longo das rodovias é mais expressiva, como as cidades de Contenda, Fazenda Rio Grande 

e Quatro Barras têm suas cidades no entorno das rodovias, o que também pode estar 

contribuindo para o aumento de sinistros (SILVA JÚNIOR, FERREIRA, 2008).  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Muitos são os fatores que influenciam nos atropelamentos em rodovias. Os mais 

relevantes encontrados no trabalho são: concentração em números absolutos no entorno de 

cidades maiores, a falsa sensação de segurança em trechos de reta e pista duplicada e as 

cidades entrecortadas por rodovias, independentemente do tamanho da sua população. 

 Assim, além de um problema de infraestrutura (alto fluxo e BR que passa por 

cidades), existe o problema de condução (sensação de segurança), sendo necessário então o 

uso de mais dispositivos de contenção viária, de proteção ao pedestre e de alerta aos 

condutores, aliado a priorização de remoção das rodovias do contexto urbano das cidades. 
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Resumo: Os termos síndrome urológica felina (SUF) e doença do trato urinário inferior dos felinos  

(DTUIF), descrevem qualquer alteração que afetam a bexiga urinária ou uretra de gatos: urólitos,  

tampões uretrais, infecções bacterianas. Os sinais clínicos da DTUIF incluem periúria, micção em  

locais incomuns, hematúria, polaquiúria ou micção frequente em pequenas quantidades. O presente 

trabalho teve como objetivo descrever um relato de caso, adordando o tema doença do trato urinário 

inferior de felinos em um felino, macho, SRD, castrado, atendido no Hospital Veterinário da 

UNIJUÍ, em Ijuí, Rio Grande do Sul, Brasil. A queixa principal era que o paciente não estava 

urinando a dois dias, além de apresentar diminuição da alimentação e ingestão de água. No exame 

físico, durante a palpação abdominal demonstrou desconforto abdominal e foi possivel observar a 

vesicula urinária severamente distendida. A sondagem uretral foi realizada assim que o animal foi 

internado, por ser um animal calmo não precisou ser anestesiado. Durante o procedimento ocorreu a 

ruptura da vesícula urinária, então no dia posterior, o paciente foi encaminhado para o bloco 

cirúrgico onde foi realizada a cistorrafia. Após 7 dias correspondentes ao período de internação o 

animal recebeu alta em boas condições. 

 

Palavras-chave: DTUIF, sondagem uretral, cistorrafia. 

 
 

INTRODUÇÃO 

Doença do trato urinário inferior dos felinos é um termo abrangente usado para descrever 

qualquer desordem que afete a bexiga ou uretra dos gatos. Diversos fatores como o excesso de peso, 

castração, tipo de alimentação, locais com diversos gatos e o próprio estresse estão associados a 

expansão dos riscos na DTUIF. As causas mais comuns são urolitíase, tampões uretrais, estenoses, e, 

raramente, corpo estranho ou neoplasia. Urólitos, cristais ou microcálculos irritam o epitélio urinário 

e causam inflamação do trato urinário (DIBARTOLA & WESTROPP, 2015). 

Independente da causa base, os sinais clínicos são muito similares e incluem hematúria, disúria, 

estrangúria, polaciúria e periúria. Além disso, está síndrome pode ser classificada como não 

obstrutiva ou obstrutiva, em virtude da ausência ou presença de obstrução uretral (KAHN, 2013; 
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O diagnóstico da doença do trato urinário inferior de felinos deve ser realizado pelo o histórico 

do animal, exame físico e urinálise, onde a mesma preferencialmente deve ser obtida por cistocense. 

E por fim exames de radiografia, ultrassonografia ou uretrocistografia (GRAUER, 2010). 

O tratamento consiste no reestabelecimento do fluxo urinário, correção de anomalia 

eletrolíticas, uso de medicações, manejo dietético e manejo ambiental para a redução de estresse, 

além de exigir abordagem cirúrgica. O prognóstico da doença é favorável (TILLEY e SMITH, 2008). 

Dessa forma, o objetivo deste relato é descrever um caso de DTUIF em um felino, macho, SRD, 

acompanhado durante do Estágio Final Supervisionado no Hospital Veterinário da UNIJUÍ, na 

cidade de Ijuí/RS. 

 
METODOLOGIA 

Foi atendido no HV-UNIJUÍ um felino, macho, SRD, com seis anos e oito meses de idade, 

pesando 6,8 Kg. A principal queixa era que o paciente não estava urinando há dois dias, além de 

apresentar diminuição da alimentação e ingestão de água. No exame físico, o animal apresentou-se 

em decúbito esternal devido a dor, com temperatura retal de 38ºC, a frequência cardíaca e frequência 

respiratória não foi aferida, mucosas rosadas e tempo de perfusão capilar de 3s. Durante a palpação 

abdominal, demonstrou desconforto abdominal e foi possível observar a vesícula urinária 

severamente distendida. Foi realizado exames complementares e no hemograma foi observado 

eritrocitose, aumento de hemoglobina, aumento do hematócrito, leucocitose por neutrofilia e desvio 

a esquerda regenerativo, monocitose, trombocitopenia; e na bioquímica sérica creatinina aumentada. 

Para realização do tratamento foi instituído fluidoterapia com ringer lactato de 600 ml/24h e 

anestesia para a realização da sondagem uretral. Durante o procedimento ocorreu a ruptura da vesícula 

urinária, então no dia posterior, o paciente foi encaminhado para o bloco cirúrgico onde foi realizada 

a cistorrafia. Durante a internação o felino recebeu alimentação pastosa três vezes ao dia (TID), 

metadona 0,1 mg/kg SC (QID); dipirona 25 mg/kg que poderia ser administrada IV ou SC (BID); 

cefalotina 30 mg/kg IV (TID), além de ser realizado lavagem vesical com solução fisiológica e 

drenagem da urina duas vezes ao dia. No quarto dia foi realizado hemograma e creatinina e aferido o 

volume urinário do paciente. Após 7 dias correspondentes ao período de internação o animal recebeu 

alta em boas condições, além de prescrição de meloxicam 0,5 mg/kg, VO/SID por dois dias, 

amoxicilina com clavulanato de potássio VO/BID por dez dias, Cobavital VO/BID por cinco dias e 

retorno em sete dias. 

Além disso, considerando a chance de ocorrerem recidivas, foi recomendado ao tutor manter 

vários potes de água pela casa e aumentar o número de caixas de areia. No retorno, tutor relatou que ISSN 2594-4541 104
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o paciente estava urinando sangue nos primeiros dias, estava se alimentando e ingerindo água 

normalmente e estava mais ativo. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A DTUIF constitui um grande desafio diagnóstico e terapêutico para o clínico veterinário por 

não ser uma doença específica, e sim um grupo heterogêneo de enfermidade do trato urinário inferior, 

induzidas por diversos fatores e que apresentam os mesmos sinais clínicos (DIBARTOLA e 

WESTROPP, 2015; BUFFINGTON et.al., 2014). De acordo com Oliveira et al. (2017), na maioria 

dos felinos que apresentam esse perfil de sinais clínicos não se identifica a causa especifica e, desta 

forma, é conhecida como cistite idiopática felina, DTUIF e, recentemente, Síndrome de Pandora. 

No presente caso, o paciente era um felino macho, SRD, informação que corrobora com Kahn 

(2013), a urolitíase felina é uma doença comum que ocorre com a mesma frequência em machos e 

fêmeas. Porém, segundo um estudo realizado por Balbinot et al. (2006), nos casos de obstrução uretral, 

machos tem mais chance de apresentar a doença. Waki e Kogica (2015) explicam que este fato ocorre 

devido às características anatômicas da uretra ser mais longa, estreita e menos distensível quando 

comparada a das fêmeas. 

A DTUIF pode ocorrer em gatos de qualquer sexo e idade, mas na maioria dos casos ocorre 

entre dois a seis anos, sendo incomum em animais com menos de um ano e com mais de dez anos 

(RECHE JR E CAMOZZI, 2015). A idade do paciente relatado é de seis anos e oito meses de idade, 

estando em concordância com a literatura. 

Segundo Junior e Camozzi (2015) os sinais clínicos de DTUIF raramente indicam uma doença 

em particular. Indiferente da sua causa base, os sintomas geralmente são muito similares, incluindo 

manifestações clínicas como: hematúria, disúria, estrangúria, obstrução uretral completa e incompleta, 

vocalização, lambedura excessiva na região perineal, fraqueza, anorexia, desidratação e tentativas de 

micção. Coincidindo com a literatura o animal se apresentou bastante fraco, anoréxico, desidratado, 

exibindo ensaios constantes de micção e uma obstrução completa. 

Segundo Junior e Camozzi o diagnóstico de DTUIF baseia-se na anamnese, incluindo tempo 

de evolução da doença, epidemiologia e manifestações clinicas, exame físico e exames 

complementares. Esses últimos devem ser realizados após a estabilização do quadro do paciente e 

incluem exames de urina com avaliação de sedimento, cultura e antibiograma da urina e exames de 
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diagnóstico por imagem, como radiografia do trato urinário ou ultrassonografia. Dentre os exames 

complementares, citados acima, foi executado o hemograma, análise do bioquímico da enzima 

creatinina. A realização do hemograma é recomendada na identificação de possíveis processos 

infecciosos sistêmicos e detecção de doenças intercorrentes, sendo ele o exame de sangue mais 

solicitado na rotina laboratorial devido à sua praticidade, economia e utilidade na prática clínica. 

Para o manejo da dor o animal recebeu dipirona e metadona. Segundo Corgozinho e Souza 

(2003), a utilização de analgésicos e anti-inflamatórios é fundamental na terapia de gatos com DTUIF. 

A dipirona é um analgésico e um antipirético indicado para o tratamento de dores agudas, dores 

viscerais de intensidade leve a moderada, dor pós-operatória, e no controle de febre. A metadona é 

um opiáceo derivado da morfina, contudo, apresenta efeito analgésico mais duradouro que a mesma 

e tem a vantagem de produzir menor grau de sedação. 

Como forma de prevenção a DTUIF é essencial garantir que os felinos sejam poupados de 

situações de estresse desnecessárias, habitem lugares com enriquecimento ambiental e disponham de 

uma alimentação balanceada. Além disso, deve- se estimular os felinos a ingerir maior quantidade de 

líquidos e rações pastosas, fazer exercícios periodicamente e corrigir a obesidade quando a mesma 

está presente (COSTA, 2009). Nesse caso foi recomendado ao tutor manter vários potes de água pela 

casa e aumentar o número de caixas de areia. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com relação ao caso exposto, foi possível concluir que o atendimento e tratamento clínico 

corretos são fundamentais para recuperação da saúde e bem-estar do animal. Os cuidados com 

alimentação, estimulação da ingestão de água, e enriquecimento ambiental também são pontos-

chave para evitar e tratar o animal contra essa doença. 
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Resumo: O cátodo das pilhas zinco-carbono é composto principalmente pelos elementos zinco e 

manganês, o que torna possível a síntese do composto manganita de zinco (ZnMn2O4), um potencial 

catalisador para degradação de corantes. O objetivo deste trabalho foi sintetizar o ZnMn2O4 e utilizá-

lo na degradação dos corantes têxteis azul reativo 5G e vermelho reativo 4B. Foram realizados ensaios 

de comparação entre os processos de fotólise, catálise e fotocatálise, além de ensaios para a avaliação 

de parâmetros de síntese do catalisador e variáveis operacionais. Foi realizado um delineamento 

composto central rotacional (DCCR) 22 com posterior análise da superfície de resposta, análise de 

variância (ANOVA) e teste t de Student (5% de significância). Por meio dos ensaios cinéticos, 

constatou-se o potencial do tratamento por catálise, sendo favorecido em meio ácido (pH ≈ 2). Os 

dados obtidos para o corante azul reativo 5G pelo planejamento experimental indicaram que os termos 

lineares das variáveis pH e dosagem do catalisador foram significativos, enquanto que para o corante 

vermelho reativo 4B, apenas o pH (termo linear e quadrático) apresentou-se significativo. A partir 

das condições ótimas apontadas pela análise estatística, a porcentagem de degradação chegou a cerca 

de 94 % para o corante azul reativo 5G e 98 % para o vermelho reativo 4B. Dessa forma, há indicação 

de uma estratégia com benefícios no tratamento de água e o gerenciamento de resíduos sólidos.   

 

Palavras-chave: Catálise; Corante têxtil; Pilhas; Zinco. 

 

INTRODUÇÃO 

 As pilhas são materiais descartados em grande quantidade em todo o mundo, muitas vezes 

sem o reaproveitamento dos seus componentes (PALISOC et al., 2020).  A composição química das 

pilhas é abundante em metais, o confere a elas uma periculosidade quanto ao risco de contaminação 

do solo e da água (REBEHY et al., 2019). Outro problema ambiental crítico é a contaminação de 

água por corantes têxteis oriundos de efluentes líquidos industriais (WU et al., 2020; JUCHEN et al., 

2018). A estrutura química dos corantes pode gerar prejuízos a processos naturais, apresentando 

toxicidade a todos os seres vivos (MARIMUTHU et al., 2020).  

Buscando uma solução para este problema, podem ser empregados catalisadores para auxiliar 

na degradação de corantes (AKRAM et al., 2021). Dentre eles, a manganita de zinco (ZnMn2O4) é 
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uma opção particularmente atrativa, devido a sua menor toxicidade e ótimas propriedades estruturais, 

químicas e físicas (SENTHILKUMAR et al., 2019). Por apresentar alta atividade catalítica em 

diferentes condições operacionais (FARDOOD; MORADNIA; RAMAZANI, 2019; NETO, 2015), 

torna-se pertinente a investigação das propriedades desse catalisador em outros sistemas de 

degradação de corantes. Portanto, o presente estudo teve como objetivo sintetizar o catalisador 

ZnMn2O4 a partir de pilhas zinco-carbono exauridas e aplicá-lo na degradação de corantes têxteis.

  

METODOLOGIA 

Para a síntese do catalisador, foram utilizadas pilhas zinco-carbono obtidas em postos de 

coleta da cidade de Francisco Beltrão/PR. Inicialmente, as pilhas foram desmanteladas, buscando 

remover a pasta eletrolítica (sólido negro que se encontra no interior do invólucro de metal). Em 

seguida, a pasta eletrolítica foi lavada em solução de ácido sulfúrico (H2SO4 P.A Anidrol 98 %) com 

concentração de 0,01 e 0,1 mol L-1 (NETO, 2015). A solução foi filtrada a vácuo e o sólido disposto 

em estufa a 80 ºC até massa constante. Por fim, o material passou para a calcinação por 5 h na mufla, 

em diferentes temperaturas: 250, 300, 400 e 500 °C. 

As soluções de corantes (azul reativo 5G e vermelho reativo 4B, marca: Texpal®) foram 

preparadas adicionando-se o corante em pó em água destilada, com concentrações de 100 mg L-1. A 

determinação da concentração dos corantes foi feita por meio da leitura das amostras nos 

comprimentos de onda de maior absorção dos corantes (614 nm para o azul reativo 5G e 518 nm para 

o vermelho reativo 4B) pela técnica de Espectroscopia de Absorção no Ultravioleta e Visível (UV-

Vis). A relação entre as leituras de absorbância e a concentração dos corantes foi feita a partir das 

curvas de calibração, construídas num intervalo de 0 a 100 mg L-1 de corante.  

Para avaliar a influência da luz ultravioleta (UV) no processo, foram realizados testes 

preliminares de comparação da cinética de degradação do corante azul reativo 5G por fotólise (luz 

UV), fotocatálise (luz UV + catalisador) e catálise (catalisador). Além disso, foram testadas as 

diferentes condições de síntese do material ZnMn2O4. Para isso, ajustou-se o pH inicial da solução 

aquosa para 2, com uma dosagem de catalisador de 1 g L-1 e um volume reacional de 300 mL. Para a 

fotólise e a fotocatálise utilizou-se uma lâmpada UV de vapor de mercúrio de alta pressão de 250 W 

(Marca: Osram®) sem bulbo de vidro. Em todos os ensaios, utilizou-se um reator de vidro, com 

sistema batelada, temperatura ambiente (≈ 25 °C) e agitação magnética constante. Pelo processo de 
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catálise, avaliou-se a cinética de degradação dos corantes durante 180 min, investigando o 

desempenho do catalisador para valores de pH da solução de corante de 2, 4, 6 e 8 e variando a 

dosagem de catalisador em 0,5, 1 e 1,5 g L-1. O efeito que essas duas variáveis exercem sobre a 

porcentagem de degradação do corante ainda foi avaliado ainda por um planejamento experimental 

com o método do delineamento do composto central rotacional (DCCR) 22, tendo como ponto central 

o pH 2 e a dosagem de catalisador de 1 g L-1. Os resultados do planejamento foram analisados no 

programa RStudio e estatisticamente validados pela análise de superfície de resposta, análise de 

variância (ANOVA) e teste t de Student (5% de significância). Além disso, foi realizada a cinética de 

degradação empregando-se as condições identificadas como ótimas pelo delineamento experimental. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As curvas de calibração para os corantes azul reativo 5G (R2 = 0,9966) e vermelho reativo 4B 

(R2 = 0,9995) relacionam a absorbância medida (Abs) com a concentração de corante (Conc), sendo 

respectivamente correspondentes a: Conc = 44,627 Abs e Conc = 54,643 Abs. Nos testes preliminares 

de comparação entre a fotólise, catálise e fotocatálise, foram alcançadas porcentagens de degradação 

de 76 %, 95 % e 86 %, respectivamente. Portanto, uma vez que somente a ação do catalisador já 

apresenta grande potencial no processo de degradação, o uso da luz UV foi considerado dispensável 

e os ensaios seguintes foram baseados no processo de catálise. Avaliando-se os parâmetros de síntese 

do catalisador, constatou-se que as concentrações distintas de H2SO4 na etapa de lavagem não 

interferiram nos resultados dos ensaios catalíticos, optando-se pela solução de concentração 0,01 mol 

L-1 pela economia desse reagente. Já os catalisadores sintetizados em temperaturas intermediárias de 

calcinação obtiveram um melhor desempenho de degradação para ambos os corantes. Para minimizar 

o gasto energético definiu-se como padrão a temperatura de 300 ºC (86 % de degradação para o azul 

reativo 5G e 97% para o vermelho reativo 4B). 

Na avaliação do impacto do pH inicial da solução de corante, constatou-se que os valores 4, 

6 e 8 não promoveram degradação significativa dos corantes estudados (<10 %). Porém, os ensaios 

indicaram boa eficiência em pH 2, com 87 % de degradação para o azul reativo 5G e 97 % para o 

vermelho reativo 4B. Em relação à dosagem de catalisador, optou-se pela dosagem de 1 g L-1 pelo 

balanço entre a melhor eficiência (86 % de degradação para o azul reativo 5G e 97% para o vermelho 

reativo 4B) e a menor demanda de catalisador. A partir do delineamento experimental, os parâmetros 
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estatisticamente significativos pelo teste t de Student (ao nível de 5% de significância) foram os 

termos lineares relativos às variáveis pH (q1) e dosagem de catalisador (q2) para o corante azul reativo 

5G (R = 85,4933 – 12,9770 q1 + 4,5428 q2) e os termos linear e quadrático da variável pH para o 

corante vermelho reativo 4B (R = 91,1370 – 23,8392 q1 – 17,8938 q1
2), onde a resposta experimental 

(R) é a degradação dos corantes (%). Os modelos matemáticos apresentados foram validados pela 

ANOVA (ao nível de 95% de confiança) com F de Fisher obtido (Fcalculado) de 35,72 e 61,30 para os 

corantes azul reativo 5G e vermelho reativo 4B, respectivamente, sendo estes maiores que o F de 

Fisher tabelado (Ftabelado = 5,79). Na análise da superfície de resposta, percebe-se que para o corante 

azul reativo 5G (Fig. 1a) nos valores de pH inferiores a 2 e para o vermelho reativo 4B (Fig. 1b) na 

faixa de pH entre 1,5 e 2, para qualquer dosagem de catalisador acima de 0,6 g L-1, se tem altas 

porcentagens de degradação, superiores a 90 %. 

 

Figura 1 – Superfície de resposta para a porcentagem de degradação do: (a) corante azul reativo 5G e (b) corante 

vermelho reativo 4B em função do pH e da dosagem de catalisador 

 

Fonte: Autoria própria (2021) 

 

A combinação das variáveis independentes em estudo que maximiza a degradação do corante, 

foi indicada estatisticamente como sendo o pH inicial de 1,29 e 1,54 e a dosagem de catalisador de 

1,37 e 1,58 g L-1 para o corante azul reativo 5G e vermelho reativo 4B, respectivamente. No ensaio 

cinético nas condições do ponto ótimo, chegou-se à porcentagem de degradação superior a 93 % para 

o corante azul reativo 5G (tempo de equilíbrio ≈ 120 min) e 98 % para o vermelho reativo 4B (tempo 

de equilíbrio ≈ 60 min). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

No presente estudo foi possível sintetizar o composto ZnMn2O4 e empregá-lo como 

catalisador na degradação dos corantes azul reativo 5G e vermelho reativo 4B (100 mg L-1) por 

catálise heterogênea, chegando-se a porcentagens de degradação superiores a 90 %. Com a união 

entre a síntese do catalisador a partir de pilhas zinco-carbono exauridas e o potencial catalítico do 

material na degradação de ambos os corantes, pôde-se chegar a uma estratégia sustentável de gestão 

dos resíduos sólidos e líquidos, com vantagens ambientais e econômicas. 
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Resumo:  O carvacrol é um dos principais constituintes do óleo essencial  do orégano, tem sido
amplamente estudado e aplicado devido a sua excelente atividade antimicrobiana e propriedades
antioxidantes. Porém o uso de óleos essenciais como conservantes de alimentos é limitado por seu
sabor forte, mas uma estratégia é a incorporação em uma matriz polimérica representando um meio
alternativo de reduzir seu impacto sensorial. Morangos são muito apreciados, entretanto é um fruto
muito perecível apresentando curta vida pós-colheita. Sendo de interesse alternativas promissoras
para a  conservação pós-colheita, o objetivo do trabalho é investigar o impacto na aceitabilidade
sensorial do uso de revestimentos comestíveis contendo carvacrol em morangos. Através do teste de
aceitação aplicado a 33 consumidores pré-selecionados realizada no quarto dia de armazenamento
dos morangos a 8 º C dos morangos revestidos (0.0CA-ATP/GLE, 0.15CA-ATP/GLE e 0.3CA-
ATP/GLE),  amostra  (Controle)  sem tratamento  e  o  morango fresco  (Fresco) colhido  no dia  da
análise. No qual foi visível que o carvacrol quando presente no revestimento dos morangos teve um
impacto negativo na aceitabilidade.

Palavras-chave: Carvacrol; Revestimento; Filmes comestíveis; Morango; Aceitação

INTRODUÇÃO

O  carvacrol  é  um  dos  principais  constituintes  do  óleo  essencial  do  orégano,  é  um

componente volátil da categoria de fitoquímicos, e tem sido amplamente estudado e aplicado nas
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indústrias  alimentícia,  farmacêutica  e  animal  devido a  sua excelente  atividade  antimicrobiana  e

propriedades antioxidantes (WANG; WU, 2021). 

Porém o uso de óleos essenciais como conservantes de alimentos é limitado por seu sabor

forte, mas ao serem incorporados em uma matriz polimérica representa um meio alternativo de

reduzir  seu impacto sensorial  (RUIZ-NAVAJAS  et al.,  2013). Além de promover a redução na

velocidade de liberação do bioativo, protege o bioativo encapsulado da degradação (WANG et al.,

2018). A incorporação de compostos naturais, como o carvacrol é uma alternativa promissora para

reduzir  a incidência de microrganismos indesejáveis  na superfície  de alimentos  (PALOU et al.,

2016).

Morangos são muito apreciados pelos consumidores, por suas características sensoriais e

nutricionais, entretanto é um fruto muito perecível apresentando curta vida pós-colheita em virtude

da epiderme delgada, do alto teor de água e elevada taxa respiratória (SILVA, 2011). Sendo de

interesse a busca de alternativas promissoras para a conservação pós-colheita, o objetivo do trabalho

é investigar o impacto na aceitabilidade sensorial do uso de revestimentos comestíveis contendo

carvacrol em morangos.

METODOLOGIA

Produção e aplicação do revestimento 

O revestimento para ser aplicado nos morangos foi elaborado em ambiente estéril, utilizando

água esterilizada seguindo o protocolo de Romio  et al. (2017). Foi utilizada gelatina tipo A (Gelita,

Brasil),  glicerol  (Synth,  Brasil),  carvacrol  (Sigma-Aldrich,  Estados  Unidos),  Miglyol  812  (Sasol,

Alemanha), lecitina (Alfa Aesar, Estados Unidos), amido termoplástico (Pinduca Alimentos, Brasil). E

para produzir uma emulsão estável foi utilizado um homogeneizador do tipo rotor-estator (Ultra Turrax

D500,  DragonLab,  China),  após  o  processo  de  geleificação  da  solução  de  gelatina,  o  carvacrol

juntamente com o hidrófobo Miglyol 812 e o biosurfactante lecitina, para em seguida a emulsão ser

misturada com a solução de amido termoplástico. As formulações utilizadas estão dispostas na tabela 1.

Tabela 1- Formulações empregadas na elaboração dos revestimentos (quantidade em 100 mL de água) 
Formulações ATP (g) GEL (g) GLI (g) CA (g) Miglyol (g) Lectina (g)

0.0

CA-ATP/GLE

1,5 2,5 0,4 0 0 0
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0.15

CA-ATP/GLE

1,5 2,5 0,4 0,15 0,15 0,06

0.3

CA-ATP/GLE

1,5 2,5 0,4 0,3 0,3 0,12

*ATP/GEL (filme composto  de  amido termoplástico  e  gelatina),  GLI  (glicerol),  CA (carvacrol)  Fonte:  Autoria
própria (2021)

Foram utilizados morangos cultivar ALBION. Os frutos foram selecionados, lavados em água

corrente,  higienizados  em  solução  de  Hipoclorito  de  sódio  (2,5%  de  cloro  ativo)  a  500  ppm,

posteriormente, enxaguados com água destilada estéril. Após a drenagem da água, os morangos foram

imersos  na  solução  do  revestimento  por  2  minutos,  então  pendurados  para  aguardar  a  secagem

(CANAVER; DI PIERRO, 2011). 

Aceitação dos morangos revestidos  

A influência do revestimento na qualidade global dos morangos foi analisada por meio do teste

de aceitação por escala hedônica, sendo convidados 70 consumidores de morango com idade a partir de

18 anos de ambos os sexos. Estes foram previamente pré-selecionados por meio de testes para verificar

a capacidade discriminativa e de reconhecer gostos básicos e odores relevantes ao morango, seguindo a

metodologia ABNT NBR ISO 8586:2016.  

O teste ocorreu no quarto dia de armazenamento dos morangos revestidos em estufas B.O.D. a

8 º C. As amostras avaliadas foram:  os morangos revestidos (0.0CA-ATP/GLE, 0.15CA-ATP/GLE e

0.3CA-ATP/GLE),  amostra  (Controle)  sem  tratamento  submetida  às  mesmas  condições  de

armazenamento, e o morango fresco (Fresco) colhido no dia da análise. Todas as etapas da avaliação

foram conduzidas  no LabSen -  Laboratório de Análise Sensorial  e Desenvolvimento de produto da

Universidade  Tecnológica  Federal  do  Paraná,  Campus Francisco  Beltrão,  sendo  o  projeto

primeiramente aprovado pelo comitê de ética CAAE (25897019.7.0000.5547). 

No teste de aceitação foi utilizada uma escala estruturada de nove pontos (variando de 1 =

desgostei muitíssimo a 9 = gostei muitíssimo) para avaliar a impressão global de cada amostra. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O teste Shapiro-Wilk ao nível de significância de 5% demonstrou que os dados obtidos não

apresentavam normalidade,  assim, a diferença significativa  entre  as amostras foi avaliada pelos

testes  de  Fridman  e  Durbin-Conover.  Como  pode  ser  observado  na  Tabela  2,  os  morangos
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revestidos  0.15CA-ATP/GLE e 0.3CA-ATP/GLE não apresentaram diferença significativa  entre

eles (p≤0,05), sendo a eles atribuídas notas que estão entre (desgostei muito e desgostei pouco). Já a

amostra  com  revestimento  sem  carvacrol  (0.0CA-ATP/GLE)  diferiu  de  todas  as  outras,

apresentando uma queda na  qualidade  global  em comparação  aos  morangos  sem revestimento.

Sendo  as  amostras  controle  e  fresco  as  que  obtiveram  maior  pontuação  e  não  apresentaram

diferença  significativa  entre  si,  mostrando  que  o  período  de  armazenamento  não  interferiu  na

aceitação. 

Tabela 2- Médias das notas atribuídas pelos provadores a impressão global dos morangos 

Tratamentos Médias
0.3CA-ATP/GLE 2,76 a

0.15CA-ATP/GLE 3,61a

0.0CA-ATP/GLE 6,30b

Controle 7,88c

Fresco 7,85cd

*Médias com letras iguais a indica que não há diferença significativa entre as amostras pelo teste de Durbin-conover
(p≤0,05) Fonte: Autoria própria (2021)

Com  a  aplicação  do  teste  de  aceitação  é  visível  que  o  carvacrol  quando  presente  no

revestimento  dos morangos teve um impacto  negativo  na aceitabilidade,  assim como o próprio

revestimento resultou em uma menor aceitação.

Em  maçãs  com  revestimento  contendo  carvacrol  o  composto  ativo  também  interferiu

negativamente prejudicando a aceitabilidade (SAPPER  et al., 2020). Já em queijo de cabra com

revestimentos contendo óleo essencial  de orégano obteve impacto positivo nas características de

sabor e aroma (CANO EMBUENA et al., 2017). Assim como no estudo de Pieretti  et al. (2019),

em que queijo fresco com revestimento de alginato com óleo essencial de orégano apresentou as

maiores pontuações de aceitação e nas características de sabor e aroma. 

 Como visto as propriedades sensoriais dos alimentos em alguns estudos mostraram

um efeito positivo dos compostos ativos e óleos essenciais, outros demonstram que sua influência

no odor  e  no sabor  dos  alimentos  é  um fator  limitante.  Essas  diferenças  podem ser  devidas  à

diferente composição química desses compostos, às propriedades dos alimentos e às preferências

individuais dos avaliadores (BOSKOVIC et al., 2017). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A incorporação do composto natural carvacrol em revestimentos comestíveis aplicados em 

morangos interferiu negativamente na aceitação sensorial. 
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Resumo: A conexão entre a sociedade e a universidade promove muitos benefícios, sendo uma 

troca justa de vivências e conhecimentos distintos. Com a expansão de cervejas denominadas 

artesanais no mercado, parte do público apreciador começou a fabricá-las de maneira informal. A 

fim de dar respaldo técnico científico foi elaborada uma cartilha contendo informações pertinentes 

sobre o assunto. Esse documento abrange tecnologias necessárias para produzir uma cerveja 

artesanal de qualidade e conta com uma linguagem acessível. O objetivo da produção deste material 

foi trocar conhecimento e aperfeiçoar tecnologias empregadas na produção artesanal de cerveja 

através de treinamentos e disponibilização desse material. Porém, devido à pandemia não foi 

possível realizar esses encontros, impossibilitando a troca de experiências entre a sociedade e a 

universidade. Contudo, almeja-se o mais breve possível contribuir efetivamente para o avanço do 

conhecimento e tecnologias empregados na microrregião do sudoeste paranaense. 

 

Palavras-chave: Cartilha técnica; Extensão universitária; Cerveja artesanal; Sudoeste paranaense. 

 

INTRODUÇÃO 

É eminente que a produção artesanal de cerveja expandiu de maneira global em nosso país 

recentemente. Perante o exposto, é extremamente importante que o conhecimento técnico científico 

chegue de maneira mais facilitada a esses produtores. Uma forma mais prudente de alcance se dá 

através da ponte formada pela universidade e a comunidade externa. Desse modo Buarque (2019), 

comenta que a universidade tem o papel de observar os problemas externos e trazê-los para dentro 

do campus a fim de reencontrar os próprios questionamentos e aprender a procurar as respostas 

corretas. 
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Diversos produtores de cerveja artesanal não possuem conhecimento técnico suficiente para 

produzir uma cerveja de boa qualidade. Geralmente essa falta de conhecimento leva a prejuízo e 

insatisfação com o produto. O acesso à informação correta traz a possibilidade de potencializar a 

qualidade das cervejas produzidas, auxiliando assim o desenvolvimento regional desse setor. 

Assim, a fim de contextualizar com a produção da microrregião do Sudoeste do Paraná, o 

trabalho tem por objetivo proporcionar um amparo científico para estes produtores através da 

disponibilização de uma cartilha contendo informações técnicas, com uma linguagem e abordagem 

mais acessível. Dessa maneira, possibilitando respaldo técnico para profissionalizar, o que muitas 

vezes é definido por um hobby, em algo mais rentável e formalizado. 

  

METODOLOGIA 

A elaboração desta cartilha partiu de um grande projeto que abrange tanto extensão quanto a 

iniciação científica, intitulado “Valorização da Cerveja Artesanal do Sudoeste do Paraná”. Para realizar 

a escrita da cartilha foi necessário efetuar uma revisão bibliográfica com informações diversas, 

partindo do surgimento histórico da cerveja, abordando o crescimento do mercado cervejeiro, relatando 

as características e a importância de cada ingrediente utilizado na fabricação, bem como, sua aplicação 

variada em alguns estudos de caso, até chegar aos estilos de cervejas. 

Na elaboração da cartilha foram escritos os seguintes tópicos estruturais: histórico, matérias-

primas (água, malte, lúpulo, levedura e adjuntos cervejeiros), produção, estilos e receitas.  

Depois da conclusão da redação da cartilha, seriam realizados encontros informais no campus 

de Francisco Beltrão da UTFPR a fim de criar novos vínculos entre a comunidade de produtores de 

cerveja com a universidade através dos alunos, os quais iriam utilizar a cartilha como suporte técnico, 

ministrando cursos e treinamentos destinados aos produtores interessados. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Prover conhecimento de forma simplificada e prática é fundamental para obter sucesso no 

relacionamento entre a comunidade externa e a universidade. A elaboração da cartilha é um 

exemplo claro disso, proporcionando um elo através da aproximação e troca de experiências entre 

os produtores de cerveja com os alunos e professores que ministram os cursos e treinamentos. Desse 

modo, reafirma-se o compromisso da universidade, a qual é alicerçada pelo tripé que envolve o 
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ensino, a pesquisa e a extensão de maneira harmoniosa e integrada, não indicando qualquer uma 

dessas esferas como a mais importante, mas compreendendo a necessidade de que todas devem 

permanecer alinhadas com o propósito de fornecer a formação política, social, ética e humana dos 

estudantes, buscando igualmente envolver-se com a comunidade (CAMPAGNOLI; 

CAMPAGNOLI, 2021). 

É notável que a comunidade externa carece de conhecimento técnico científico e é papel da 

universidade proporcionar isso através de projetos de extensão como esse. As vivências e trocas de 

experiências obtidas são de extremo valor para ambos os lados. Ferramentas de fácil acesso, como 

por exemplo, a cartilha proposta, podem trazer resultados satisfatórios desde que o vínculo entre a 

comunidade e a universidade seja estabelecido. Instigar a curiosidade de um assunto vivenciado 

pelos produtores de cerveja artesanal é uma maneira de conquistar a confiança e criar laços entre a 

comunidade e a universidade, quais podem prosseguir até a profissionalização desse hobby. 

Ao instigar a comunidade externa com um assunto que é do seu cotidiano e que de certa 

forma abrange sua realidade e vivência, espera-se que haja uma boa interação e uma troca de 

experiências. Tanto para os alunos que estão provendo o conteúdo quanto para os ouvintes, essa 

interação pode proporcionar grandes contribuições para ambos os lados. Para os alunos é uma 

excelente oportunidade de desenvolver o vocabulário e desenvoltura frente a assuntos de domínio e 

para os ouvintes é a oportunidade de contribuir com o tema frente a suas vivências no cotidiano, 

além de aprofundar os conhecimentos e promover uma melhoria contínua, como neste caso, a 

produção de cerveja artesanal. 

Infelizmente a situação global instaurada pela pandemia, impossibilitou que encontros com a 

comunidade externa ocorressem.  Neste período de tempo, apenas foi possível dar andamento na 

escrita da cartilha. Problemas ocasionados através da pandemia afetaram consideravelmente o 

rendimento na escrita da mesma. Todavia, espera-se que em breve seja possível finalizá-la e realizar 

a etapa de troca de conhecimento para então contribuir com a sociedade levando amparo científico e 

quem sabe dar o pontapé inicial para alavancar a região Sudoeste do Paraná em relação ao setor 

cervejeiro. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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A cartilha proposta está em fase de finalização para poder ser publicada. Em função da 

pandemia, ainda não foi possível realizar a troca de conhecimentos com os produtores, sendo 

fundamental importância a escolha da forma como será disponibilizada, se por meio digital ou 

impresso. Espera-se que o mais breve possível esse projeto possa ser efetuado em sua integridade e 

com sucesso. 
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Resumo: Com o desenvolvimento das sociedades a necessidade de formalizar a educação se fez 

também necessária. Nesse sentido, o presente trabalho qualitativo e bibliográfico, tem por objetivo 

refletir a respeito dos sentidos da educação escolar. Sabe-se que o imbricamento entre educação, 

escola e conhecimento reflete o que é importante saber e como este saber atinge e direciona os 

sentidos da própria sociedade. No entanto, a sociedade, muito influenciada pelo mercado de trabalho, 

condiciona a educação escolar a desenvolver ou não determinados conhecimentos pensando em um 

futuro específico e delimitado para suas partes, o que compromete o desenvolvimento individual e 

sua relação com o mundo. Sendo assim, garantir os direitos básicos dos cidadãos e refletir sobre quais 

os sentidos da educação escolar torna-se urgente para o bem comum.   

 

Palavras-chave: Educação; Escola; Sociedade; Conhecimento. 

 

INTRODUÇÃO 

 Viver em sociedade é um ato complexo e para a compor, educar-se de maneira formal torna-

se básico. A instituição escola compromete-se a desenvolver capacidades e conhecimentos 

desvinculados e de difícil preparação no seio familiar, como destacado por Kant (2002) quando 

argumenta que se a educação doméstica fosse de boa qualidade, a formal não seria necessária. 

 Sabe-se que a educação formal muda seus preceitos ao longo do tempo, mas é comum que 

nela permaneça o desenvolvimento de conhecimentos especializados, os quais são reconhecidos 

como importantes para a fundamentação da sociedade. Com vistas nisso, este trabalho qualitativo e 

bibliográfico busca refletir os sentidos da educação escolar. 

  

METODOLOGIA 
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Este trabalho desenvolve-se nos preceitos qualitativos e tem caráter bibliográfico que, de 

acordo com Gil (1996), utiliza-se de material já elaborado e propõem-se a analisar diferentes posições 

de um problema.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A vida em sociedade é reflexo da evolução humana. Pensar, plantar, cozinhar e cuidar da 

prole, repercutem ao ato de viver em sociedade e de depender de outro para sobreviver. Com o passar 

dos anos, com a complexificação da sociedade, com o advento dos Estados e do acirramento da 

competição causada pelo fascínio capitalista, educar e cuidar também ganhou novas facetas. 

 Em Estados republicanos, com aparentes democracias e de credos capitalistas, competir por 

meio do saber se tornou premissa de poder. A independência do sujeito diante da dependência global 

resultou na necessidade de uma educação que perpetuasse determinada cultura e determinados 

anseios para poder viver e conviver em comum. Dewey (2005), argumenta que toda a educação 

acontece com a partição dos indivíduos na consciência social e que todos precisam ser educados, para 

que a existência da sociedade – que para ele é a união orgânica de indivíduos – possa não ser somente 

uma massa inerte e sem vida ou aglomerados de seres puramente abstratos. 

A educação doméstica, aquela desempenhada por pais ou responsáveis, como aponta Kant 

(2002), não foi suficiente no desenvolvimento civil, precisando de institutos públicos para seu 

aperfeiçoamento. Dewey (2005), a esse respeito, diz que a inserção da criança nessa nova instituição 

deve ser gradual, adotando e continuando as atividades com as quais já estão familiarizadas.  

 Vê-se, portanto, a instituição pública – denominada de escola – como uma “[...] entidade 

mítica, em que todo o futuro civilizatório repousa”, a qual abre as portas do conhecimento e coloca 

as sociedades a caminho do progresso (FERREIRA, 2005, p. 178). Nesse viés, a educação passa a 

guardar-se com a filosofia política, submetendo-se a um imperativo político finalista de construção 

de uma “boa sociedade”, que se anexa ao fenômeno de luta de classes (BRAYNER, 2008). Porém, é 

também neste lugar que acomodações advindas de ideários e projetos elitistas, políticos, religiosos, 

de construção de nação e missão civilizadora, podem se tornar e se adequar a objetos de controle de 

riqueza e poder (MASSCHELEIN; SIMONS, 2019; FERREIRA, 2005).  
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 Denota-se que a escola, é um projeto inacabado e mutável, que “[...] precisa ser completado, 

indo bem além do ler, escrever e contar [...]”, ela precisar “[...] construir o falar, o pensar e o julgar 

como elementos definidores de uma relação [...]”com a vida civil plena (BRAYNER, 2008, p. 48). 

Nesse sentido, a escola precisa desenvolver a capacidade de emancipação, isto é, proporcionar “[...] 

à geração mais jovem a oportunidade de experimentar a si mesma como uma nova geração.” 

(MASSCHELEIN; SIMONS, 2019, p. 40) dando suporte para que possam conhecer em profundidade 

os elementos constituintes da vida, da natureza e da sociedade. 

 “Se a educação é vida, a vida como um todo tem, desde o início, um aspecto científico, um 

aspecto artístico e cultural, e um aspecto de comunicação.” (DEWEY, 2005, p. 6). Os conteúdos 

escolares, de acordo com Masschelein e Simons (2019), estão enraizados na sociedade e no cotidiano 

de crianças e jovens e são transformados pela escola em atos simples e profundos de suspensão 

temporária e profanação, convertendo-se em algo e em objeto de prática e estudo. Compreende-se 

assim, que o conteúdo da educação escolar é elemento do social o qual também se destina a ele.  

Para Young (2007) há na escolarização conhecimentos que são mais ou menos valiosos e que 

se diferenciam dos conhecimentos não-escolares. Nesse sentido, para o autor a escola precisa 

proporcionar o desenvolvimento pessoal a partir do conhecimento poderoso, diferenciando-se 

também do conhecimento dependente do contexto que se soluciona no campo prático e específico do 

cotidiano. Dessa forma, o conhecimento poderoso é independente do contexto que, mais teórico, 

proporciona a capacidade de generalizar e buscar a universalidade, fornecendo bases para fazer 

julgamentos, do qual está relacionado às ciências (YOUNG, 2007).  

O imbricamento entre educação, escola e conhecimento reflete o que é importante saber e 

como este saber atinge e direciona os sentidos da própria sociedade. No entanto, a sociedade, muito 

influenciada pelo mercado de trabalho, condiciona a educação escolar a desenvolver ou não 

determinados conhecimentos pensando em um futuro específico e delimitado para suas partes, o que 

compromete o desenvolvimento individual e sua relação com o mundo.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Mas como garantir a não reprodução e práticas de projetos elitistas e individuais na escola 

atual? Primeiramente, a educação formal deve garantir o pleno exercício dos direitos básicos de todos 
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que a constituem. Para Carvalho (2008 apud ASSIS;  LIMA, 2011), esses direitos que provém dos 

países ingleses e referem-se aos direitos civis (direito à vida, liberdade, propriedade e igualdade 

perante a lei), direitos políticos (participação cidadã no governo) e direitos sociais (educação, 

trabalho, salário justo, saúde, aposentadoria). A constituição brasileira contempla esses direitos, 

porém constantemente seus sujeitos precisam buscar, por vias judiciais, sua garantia plena. 

Segundo refere-se aos sentidos e finalidades da educação, os quais precisam ser revisitados, 

rediscutidos e estarem na consciência coletiva dos sujeitos para que estes não sejam corrompidos. 

Nesta perspectiva, uma saída seria retomar a ideia orgânica da materialização da escola nos termos 

gregos, vendo-a como a “[...] espacialização concreta do tempo que, literalmente, separa ou retira os 

alunos para fora da (desigual) ordem social e econômica [...]” e o coloca “[...] para dentro do luxo do 

tempo igualitário.” (MASSCHELEIN; SIMONS, 2019, p. 29); aquele de “[...] tempo livre, isto é, 

tempo não produtivo [...]”, democrático e equalizador (MASSCHELEIN; SIMONS, 2019, p. 27, 

grifos dos autores). Para Dalbosco (2020, p. 24) o tempo livre na educação escolar é entendido como 

“[...] o ócio estudioso, considerado como noção que sintetiza a formação humana como exercício de 

si [...]” expressando-se na saída da menoridade à maioridade, colocando-se na função ativa e tendo 

coragem de pensar por si mesmo, mas auxiliado pedagogicamente pela presença de um educador. 

 Brayner (2008) argumenta que uma das saídas é vislumbrar a relação entre a educação escolar 

e a sociedade, retornando ao princípio de ação que se refere ao retorno ao outro, em um espaço 

motivado pela palavra e a atribuição de sentido a um mundo que se encontra sem forma, desorientado 

e em um aglomerado de interesses dispersos que tende a se legitimar no consumo de símbolos, 

imagens e bens. Ainda, para o autor, este pode ser o propósito das escolas republicanas, as quais 

estimulem o pensamento, a forma de julgamento, a sensibilidade e o encorajamento à profundidade.  

 Isto posto, entende-se que a garantia de direitos essenciais e a reflexão sobre os sentidos 

atribuídos à escola, são fatores urgentes para repensar os rumos da sociedade que se perde na fluidez 

capitalista e neoliberal e que se determina em alinhar as ações escolares ao mercado de trabalho. 
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Resumo: Os recursos naturais são requeridos de diferentes formas pela sociedade. Esta revisão tem 

o objetivo de destacar os principais papéis da Engenharia Ambiental na conservação dos recursos 

naturais e as suas relações com problemáticas ambientais atuais. Dentre os principais problemas 

ambientais atuais foram destacados o papel da engenharia ambiental nos solos, nos recursos hídricos, 

no ar e nos recursos energéticos. Essa profissão é uma das principais que podem atuar para orientar e 

predizer as melhores práticas ambientais para proteção dos recursos tanto renováveis quanto os não 

renováveis, atuando na gestão e recuperação. Seja para abastecimento humano de água, para produção 

de alimentos ou energia para suas atividades cotidianas, os recursos estão sempre sendo consumidos. 

Porém, seus usos desenfreados e sem planejamento acarretam em problemas ambientais que 

impactam na vida cotidiana dessa geração e das próximas, podendo levar a escassez de recursos e um 

deterioramento do bem-estar humano e do meio.  Essa engenharia tem a capacidade de garantir a o 

desenvolvimento econômico associado à manutenção dos recursos naturais e saúde do ambiente. 

 

Palavras-chave: Bem-estar; Problemas ambientais; Desenvolvimento. 

 

INTRODUÇÃO 

 Antes de 1960, poucas pessoas falavam ou conheciam os termos ecologia e ambiente. Porém, 

estes termos foram popularizados após a publicação do livro Primavera Silenciosa, de Rachel Carson, 

junto a alguns eventos alusivos ao ambiente de grande repercussão mundial (ZILBERMAN, 1997). 

Com esse marco, diversos relatórios e documentos foram publicados relatando impactos advindos 

das formas de produção, de consumo e supressão dos recursos naturais (FINKLER et. al, 2018). 

 Após isso, em meados de 1979, a ciência ambiental se consolidou e na década de 80 surgiram 

na academia as disciplinas afins, como a química e a biologia ambiental, às quais tiveram origem nas 

disciplinas tradicionais das ciências naturais (DAVIS, MASTEN, 2016). Posteriormente, a 

Engenharia Ambiental surgiu para preencher as lacunas das outras engenharias que não compreendem 

nos seus procedimentos os conceitos de respeito ao ambiente, à sua capacidade de exploração e de 

devolução (CALIJURI, CUNHA, 2013). 
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 Apesar disso, ainda não se tem claro qual o papel que o Engenheiro Ambiental exerce na 

manutenção dos recursos naturais. Com isso, esse estudo tem o objetivo de destacar, por meio de uma 

revisão narrativa, os principais papéis da Engenharia Ambiental na preservação de recursos naturais 

e as suas relações com problemáticas ambientais atuais. 

 

METODOLOGIA 

Este trabalho está descrito de forma a contemplar os assuntos abordados por meio de uma 

revisão narrativa, englobando o recurso solo, os recursos hídricos e os recursos energéticos. Esta 

revisão utilizou-se a técnica de revisão narrativa (ROTHER, 2007), que consiste em identificar e 

analisar publicações amplas, apropriadas para descrever e discutir o desenvolvimento de um tema.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 O Engenheiro Ambiental, além de atuar na recuperação de áreas degradadas e na destinação 

e tratamento dos resíduos, deve orientar e apresentar práticas de uso e manejo dos recursos naturais, 

renováveis (culturas, flora, fauna, criações, etc.) e não-renováveis (solo, água, ar, petróleo, carvão, 

etc.) (DULLEY, 2004). Os métodos agrícolas de manejo e preparo dos solos também devem fazer 

parte do escopo de conhecimentos dos Engenheiros Ambientais, para que assim possam contribuir 

para a orientação de práticas adequadas para a conservação destes recursos. A redução do impacto 

dos agroquímicos no ambiente deve ser temática presente nos direcionamentos de conservação dos 

recursos naturais com enfoque na proteção das florestas, de acordo com as legislações vigentes. 

O solo exerce papel fundamental para a produção de alimentos, manutenção do equilíbrio de 

carbono, nitrogênio e fósforo, assim como na produção de insumos da construção civil (DAVIS, 

MASTEN, 2016). Naturalmente, o solo se modifica por meio dos processos dinâmicos no sistema 

solo-planta-atmosfera. No entanto, ações antrópicas com uso intensivo e inadequado favorecem a sua 

degradação (SILVA, 2019). Para altas produtividades, algumas práticas já são conhecidas e 

implementadas, tais como, o sistema plantio direto (mínimo revolvimento do solo, cobertura 

permanente e rotação de culturas) (SILVA, 2019) associado às práticas complementares de 

conservação do solo (terraceamento, semeadura em contorno) (Minella et al., 2015). 

 Além da degradação química, física e biológica, as funções dos solos podem ser depreciadas 

por meio de contaminação do solo. Nas grandes cidades, pode ocorrer acúmulos de resíduos sólidos 

incorretamente dispostos, o que pode levar à lixiviação e consequente contaminação dos solos por 
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metais pesados e outros contaminantes. Já nas áreas agrícolas, a contaminação dos solos pode ocorrer 

devido ao excesso do uso de herbicidas, inseticidas, fungicidas, solventes, detergentes, adubos 

orgânicos e minerais (SILVA, 2019). Os solos contaminados impactam diretamente na saúde humana, 

uma vez que essas contaminações podem percolar no solo, contaminando os lençóis freáticos ou 

outros corpos hídricos (DAIBERT, 2014).  

 Quanto aos recursos hídricos, a distribuição de água potável, tanto no Brasil quanto no mundo, 

ocorre de maneira irregular. O Brasil possui 14% da água do planeta, sendo a Amazônia detentora de 

grande parte da disponibilidade da água brasileira (TUNDISI, 2008). Um dos desafios do homem é 

conservá-la para que esta água esteja disponível satisfatoriamente para toda a sociedade. Porém, com 

a expansão das atividades humanas, a degradação da qualidade dos recursos hídricos é cada vez maior 

(FINKLER et. al, 2018). 

 Outro ponto importante é o abastecimento de água para as populações humanas. Sabe-se que 

inúmeras doenças são de propagação hídrica, como diarreia e febre entérica (SILVA, 2016). Além 

disso, a água pode transportar contaminantes químicos persistentes, bioacumulativos, tóxicos, 

desreguladores endócrinos, entre outros (VESILIND, MORGAN, HEINE, 2019). Junto a isso, a 

demanda de água cresce cada vez mais. Nos últimos 60 anos, enquanto que a população mundial 

dobrou, o consumo de água multiplicou-se por sete (MORAES, JORDÃO, 2002). Todos esses fatores 

geram a crise hídrica atual, sendo seus componentes de cunho social, econômico e ambiental, como 

o uso excessivo da água, contaminação e eutrofização dos corpos hídricos (TUNDISI, 2008).  

 Em teoria, conforme o ciclo hidrológico, a água seria naturalmente renovável, mas na prática, 

o aumento populacional, a contaminação das águas e consequente consumo excessivo, tem superado 

a disponibilidade de água potável pela natureza (MORAES, JORDÃO, 2002). Percebe-se assim, que 

o saneamento básico, tratamento de esgotos, recuperação de infraestrutura e de mananciais devem ser 

prioridades fundamentais na gestão dos recursos hídricos brasileira. Processos esses, presentes dentro 

da área de atuação do Engenheiro Ambiental.  

Já a atmosfera, essa sofre principalmente com o lançamento de gases provenientes da queima 

de combustíveis fósseis e das chaminés de fábricas (FLINKER et. al, 2018). E quando se faz um 

controle dessas emissões, os benefícios da saúde, já em curto prazo, são substanciais e compensam 

os custos relacionados com essa mitigação (CALIJURI, CUNHA, 2013). Assim, a poluição 

atmosférica é uma questão de saúde pública, seja na escala micro, meso ou macro, e para isso, existem 

padrões de emissões determinadas por lei para diversos contaminantes do ar (DAVIS, MASTEN, 
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2016). Dessa maneira, o profissional da Engenharia Ambiental pode atuar tanto nas medidas 

mitigatórias, quanto no acompanhamento ao atendimento das legislações vigentes. 

 Em se tratando dos recursos energéticos, a energia contribui para o desenvolvimento do ser 

humano e a maior parte das atividades antrópicas depende dela (FINKLER et. al, 2018). Somado a 

isso, assim como os outros recursos, a demanda energética do Brasil está cada vez maior, podendo 

aumentar cerca de duas vezes até 2050, com relação à 2013 (EPE, 2016). Além disso, novas fontes 

de energia estão sendo investidas em diversos setores, como é o caso dos biocombustíveis nos 

transportes e do gás liquefeito de petróleo (GLP) nas residências e indústrias (EPE, 2016).  

 É importante lembrar, tendo em vista o alto consumo de energias, que os impactos ambientais 

podem ser onerosos, uma vez que os resíduos da extração e consumo dos combustíveis fósseis, por 

exemplo, emite uma variedade de poluentes, como os óxidos de enxofre e nitrogênio (DAVIS, 

MASTEN, 2016).  

 Na indústria, a energia se transforma em trabalho. No entanto, há perdas que podem resultar 

em impactos ambientais. As usinas elétricas a carvão, por exemplo, possuem eficiência em torno de 

40%, sendo que o não utilizado na geração de energia (60%) se dissipa no ambiente na forma de gases 

na chaminé e água de resfriamento, causando os problemas associados de poluição térmica, como o 

aumento na temperatura de lagos e rios por causa de descargas de água de resfriamento (VESILIND, 

MORGAN, HEINE, 2019). Percebe-se então que há um desperdício de matéria prima não renovável 

(carvão) e poluição associada ao processo.  

 Nota-se assim, que o uso contínuo de combustíveis fósseis como principal fonte de energia, 

agravará cada vez mais os problemas ambientais regionais e globais. Dessa forma, a aplicação de 

novas tecnologias para o melhoramento de processos, o aumentando a eficiência, um maior uso de 

fontes renováveis de energia e a busca do equilíbrio entre o desenvolvimento e o meio ambiente são 

questões a serem pensadas pelos órgãos públicos de gestão, tendo como instrumento a Engenharia 

Ambiental. 

Por último, ressalta-se a base da conservação: possibilitar o uso dos recursos naturais pelas 

sociedades humanas de forma adequada, com a manutenção de suas características e qualidade 

(DIEGUES, 2008).  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os recursos naturais são de suma importância para a humanidade, porém são finitos na forma 

em que é necessária. Seja na cidade ou no campo, eles precisam de uma gestão eficiente e de um uso 

controlado. A visão holística do Engenheiro Ambiental se faz necessária nessa gestão, pois considera 

não só os impactos pontuais, mas também os impactos dentro de todo um ecossistema. Assim, sendo 

esta uma engenharia de amplo conhecimento, essa profissão é a chave para garantir o bem-estar 

humano atual e futuro. 
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Resumo: A pandemia de COVID-19, iniciada em 2019, trouxe mundialmente muitos impactos na 

vida de todas as pessoas, tanto na saúde, bem como na economia. Levando em consideração a 

quantidade de pessoas infectadas com o vírus, no presente trabalho foram analisados os casos de 

COVID-19 no estado do Rio Grande do Sul, nos cinco primeiros meses do ano de 2021, com ajuda 

de regressões foi possível identificar o modelo polinomial que representa com descrevesse a taxa de 

infectados, sendo assim a melhor regressão foi a do modelo polinomial de ordem 4, sendo que o 

mesmo apresenta a menor taxa de erro. 

 

Palavras-chave: Modelagem; Pandemia; Covid 19; Modelo Polinomial.  

 

INTRODUÇÃO 

“As pandemias são conhecidas como epidemias que se espalham rapidamente por diversos 

países e afetam uma quantidade relativamente grande de pessoas e que, de forma geral, geram 

consequências do nível micro ao macro sistêmico, impondo, pelo tempo em que duram, novas regras 

e hábitos sociais para a população mundial e mobilizações de diversas naturezas para suas contenções. 

Segundo dados da Organização Mundial de Saúde (OMS), o surto da COVID-19 iniciou-se na China 

em dezembro de 2019. E desde então tem se alastrado por diversos locais e populações”. 

(DUARTE,2020) 

No Brasil, a confirmação do caso 1, foi em 25 de fevereiro de 2020 e, no estado do Rio Grande 

do Sul, foi em 10 de março, causando perda de centenas de vidas, afetando a saúde mental da 
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população levando a consequências desastrosas, a pacientes que sobreviveram, além de afetar índices 

do sistema econômico, que levaram empresas a fecharem e demitirem centenas de trabalhadores. 

Nesse contexto, esse trabalho utiliza a Modelagem Matemática, como ferramenta na tomada 

de decisão, para políticas públicas no sistema de saúde, do Estado do Rio Grande do Sul, para elaborar 

de forma mais assertiva possível, adequações, quando necessárias ao atendimento dos casos de 

COVID-19. 

METODOLOGIA 

Análise dos dados 

Para análise dos dados foram observados os casos confirmados do Vírus do COVID-19, no 

Estado do Rio Grande do Sul. Dados coletados no site oficial da Secretaria de Saúde do estado, nos 

primeiros 5 meses do ano de 2021, no período de 01/01/2021 até 31/01/2021, totalizando 148 dias 

analisados, agregando o somatório de dados já confirmados do ano anterior (2020), sendo assim 

possível analisar a curva de tendência dos dados através de gráficos e tabelas de frequência. 

Para a construção das tabelas de frequência, foram utilizadas as equações de cada caso dos 

gráficos de todo o período, sendo que serão comparados gráficos do modelo linear, modelos 

exponenciais, modelo polinomial de ordem 2 e modelo polinomial de ordem 4.  O objetivo principal 

a ser alcançado é analisar qual o melhor modelo de regressão que tende a representar o menor erro de 

estimativa dos dados encontrados. 

Modelagem Matemática 

 A modelagem matemática se fez em função, dos resultados interpretados dos valores obtidos 

no site oficial da secretaria de Saúde do Estado do Rio Grande do Sul. O método de modelagem será 

utilizado nos dados da quantidade de infectados pelo COVID-19, tendo por objetivo determinar o 

modelo polinomial que representa o menor erro de tendência. Para tanto, por se tratar de uma 

regressão linear e polinomial, será utilizado o software Excel para realizar a modelagem matemática 

dessa regressão.   

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Com base nos dados apresentados junto a secretaria de Saúde do Estado do Rio Grande do 

Sul foi possível fazer a construção dos seguintes gráficos e tabelas com auxílio do Software Excel. 
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Gráfico 1:  Modelo Linear  

 

Fonte: Autor (2021). 

 

Tabela 1: Predições do gráfico do modelo linear  

PREDIÇÕES 

DIA 
CASOS 

REAIS 

CASOS 

M. 

LINEAR 

ERRO % 

145 1102645 1149433 4,243251 

146 1103015 1154003 4,622584 

147 1103764 1158573 4,965609 

148 1106728 1163142 5,097404 

Fonte: Autor (2021) 

Gráfico 2: Modelo Exponencial  

 

Fonte: Autor (2021) 

Tabela 2: Predições Modelo Exponencial. 

PREDIÇÕES 

DIA 
CASOS 

REAIS 

CASOS M. 

EXPONENCIAL 
ERRO % 

145 1102645 1204834 9,267625 
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146 1103015 1211843 9,866412 

147 1103764 1218892 10,43049 

148 1106728 1225982 10,77537 

Fonte: Autor (2021) 

 

Gráfico 3:  Modelo polinomial de ordem 2. 

 

Fonte: Autor (2021). 

Tabela 3: Predições Modelo polinomial de ordem 2. 

PREDIÇÕES 

DIA 
CASOS 

REAIS 

CASOS M. 

POLINOMIAL 
ERRO % 

145 1102645 1119062 1,488857 

146 1103015 1122271 1,745743 

147 1103764 1125461 1,965708 

148 1106728 1128632 1,979142 

Fonte: Autor (2021). 

 

Gráfico 4: Modelo polinomial de ordem 4. 

 

Fonte: Autor (2021). 
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Tabela 4: Predições modelo polinomial de ordem 4. 

PREDIÇÕES 

DIA 
CASOS 

REAIS 

CASOS M. 

POLINOMIAL 
ERRO % 

145 1102645 1096994 0,512497 

146 1103015 1100197 0,255457 

147 1103764 1103519 0,022179 

148 1106728 1106967 0,021623 

Fonte: Autor (2021). 

Para obter o melhor modelo matemático por regressão, que descrevesse o comportamento dos 

dados, foram utilizados os números de casos registrados do dia 01/01/2021 até o dia 27/05/2021, e 

para validação dos dados foram utilizados os casos registrados do dia 28/05/2021 até o dia 

31/05/2021. 

Na busca pelo melhor modelo que descrevesse os dados, foram feitas: regressão linear, 

regressão exponencial, regressão polinomial de ordem 2 e regressão polinomial de ordem 4, 

respectivamente. Conforme pode ser observado nos resultados obtidos, descritos nos resultados, o 

modelo que melhor representa os dados estudados, é o modelo de regressão Polinomial de ordem 4, 

considerando que este modelo tende a apresentar erros de estimativas cada vez menores, se 

comparado com os outros modelos estudados. 

O modelo polinomial de ordem 4 é dado representado pela seguinte equação:  

𝑦 = 0,0056𝑥4 − 2,0218𝑥3 + 228,64𝑥2 − 3929,3𝑥 + 546943   (1) Equação polinomial 

Onde a variável independente x corresponde ao dia do dado fornecido e y corresponde a 

quantidade de infectados por COVID 19 no Estado do Rio Grande do Sul. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Por fim, para uma melhor observação da taxa de comportamento do contágio de COVID-19 

no Estado do Rio Grande do Sul, o modelo que atende ao menor erro é o de Regressão polinomial de 

ordem 4, sendo que quanto menores forem as taxas de erro mais eficaz é o resultado obtido, sendo 

assim provado nessa modelagem.  
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Francisco Beltrão – Paraná - Brasil
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Resumo. Atualmente, drones (veı́culos aéreos não tripulados) são muito uti-
lizados para construção civil, agricultura de precisão, realização de vı́deos,
mapeamento de áreas, entre outras e criam infinitas possibilidades para o fu-
turo. A neurociência é uma área muito grande que começa a ter uma relevância
muito grande atualmente, com as interfaces cérebro-computador para aquisição
de sinais elétricos cerebrais, que podem ser utilizados em diversos problemas
na sociedade, como no auxı́lio de pessoas tetraplégicas, controle de disposi-
tivos eletronicos, entre outras. Nestas duas áreas o problema principal é o alto
custo de seus aparelhos e encontrar drones e aparelhos de aquisição de sinais
elétricos cerebrais de baixo custo se torna um desafio. Para isso, existem o
parrot ar-dorne 2.0 e o projeto OpenBCI que utiliza arduino para aquisição de
sinais cerebrais que possuem um custo não tão alto e possibilitam a realização
de pesquisas cientı́ficas nestas áreas. Este trabalho tem como objetivo realizar
um estudo na utilização do aparelho OpenBCI para controlar um parrot ar-
drone 2.0 utilizando machine learning.

Palavras-chave. Drone; EEG; Machine Learning.

INTRODUÇÃO

Com o advento da industria 4.0, várias tecnologias emergiram como o controle
por nuvem, a inteligência artificial e drones. Drones são objetos aéreos não tripulados
que podem ser controlados por um controle remoto via rádio ou por um computador como
notebooks e smartphones que podem ser utilizados para construção civil, agricultura de
precisão, realização de vı́deos, mapeamento de áreas, entre outras. Uma outra área que
está se espandindo muito é a Neurociência, com as interfaces cérebro-computador (BCI,
do inglês Brain-computer interface para aquisição de eletroencefalograma (também con-
hecido como EEG, que são sinais elétricos cerebrais) que podem ser utilizados para muitas
finalidades com a ajuda de técnicas de reconhecimento de padrões e Machine Learning, tal
como o controle de aparelhos eletroeletrônicos, ou identificação de emoção. Este trabalho
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tem como objetivo realizar um estudo na utilização do aparelho OpenBCI [Frey 2016]
para controlar um parrot ar-drone 2.0 [Benavidez et al. 2014] utilizando machine learn-
ing [Murphy 2013] [Liu et al. 2021].

METODOLOGIA

Neste trabalho, foi utilizado o OpenBCI e o Parrot Ar-drone 2.0. O OpenBCI é
uma interface cérebro-computador aberto, que utiliza arduino e uma capacete em estru-
tura 3D para realizar a aquisição de sinais elétricos cerebrais, também conhecido como
eletroencefalograma (EEG). A Figura 1 mostra o aparelho.

Figure 1. OpenBCI.

Fonte: https://github.com/Sentdex/BCI

O OpenBCI é dividido em três partes: 1) o hardware, que é um placa eletrônica
baseada no arduino (Figura 2 com um decodificador de sinais elétricos, tipo áudio ou
EEG, que faz todo o processamento de sinal para enviar os dados para o computador
através de uma conexão sem fio e esta placa fica acoplado na estrutura.

Figure 2. Placa OpenBCI com o dongle bluetooth conectado ao computador.

Fonte: https://www.autodidacts.io/getting-started-with-openbci-a-tutorial-on-testing-
troubleshooting-and-recording-ekg/
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2) a estrutura, chamada ultracortex, é feita em impressora 3D e dispõe 8 eletrodos
em partes especı́ficas do crânio, uma disposição chamado sistema 10-20. A Figura 3 exibe
a estrutuda com os eletrodos e o sistema 10-20. Esse sistema é o mais utilizado tanto em
ambiente clı́nico como em experimentos não-clı́nicos.

Figure 3. Ultracortex: Estrutura feita em impressora 3D e o Sistema 10-20

Fonte: Adaptada de https://shop.openbci.com/products/ultracortex-mark-iv

3) o software recebe e exibe os dados transformados em uma interface gráfica
tais como: bandas (delta, theta, alfa, beta e gama), os sinais no domı́nio do tempo e no
dominı́nio da frequência, entre outros. Há também BrainFlow 1 que pode-se programar
em python.

O Parrot Ar-drone 2.0 é um drone de baixo custo que pode ser controlado por
tablet, smartphone ou computador, através de uma conexão wifi. Ele possui duas câmeras:
uma na frente e outra em baixo, e um sensor de proximidade (sonar) também em baixo,
que evita acidentes. Usa uma bateria de litio para funcionar e funciona através do sistema
operacional BusyBox que usa o kernel Linux embarcado. A Figura 4 mostra o Parrot
Ar-drone 2.0. Uma forma de controlar este drone, pode-se usar o nodejs 2, usando a
biblioteca ar-drone 3, por exemplo, para decolar o drone usando node, faz-se: var drone =
include(’ar-drone’); var cliente = drone.createClient(); cliente.takeoff();

A metodologia proposta para controlar o parrot ar-drone 2.0 usando sinais de EEG
adquiridos pelo OpenBCI é descrito na Figura 5.

A placa openBCI fornecerá dados para um computador via bluetooth ou wifi,
que por sua vez irá processar os dados utilizando o framework BrainFlow na lin-
guagem Python em que, através de um pre-processamento, a extração de caracterı́sticas
e a classificação utilizando uma rede neural artificial, irá ter como saı́da Decolar ou
Pousar. Dependendo de qual saı́da for, ele irá chamar, através do python irá decolar ou
pousar o drone, através a biblioteca os e os.system(’node decolar.js’) ou os.system(’node

1https://brainflow.org/
2https://nodejs.org/
3https://github.com/felixge/node-ar-drone
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Figure 4. Parrot Ar-drone 2.0: (esquerdo) o drone com sua caixa e o tablet com o
aplicativo de controle ligado e (direita) os componentes do drone

Fonte: https://www.legitreviews.com/ces-unveiled-2012-a-sneak-peek-at-the-hot-
products-of-ces-2012 1817/2

Figure 5. Metodologia para controle de drone usando EEG

Fonte: adaptado de [Liu et al. 2021]

pousar.js’), onde decolar.js e pousar.js são arquivos para nodejs explicados anteriormente
de controle de drone usando programação. Isso faz com que o drone suba ou pouse de
acordo com o padrão treinado na rede neural, que pode ser uma piscada de olho para
decolar ou mordida para pousar.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho teve como objetivo criar uma metodologia de controle de drone
(decolar e pousar inicialmente) utilizando dispositivos de baixo custo de aquisição e pro-
cessamento de EEG e drone. Para o EEG, foi utilizado o OpenBCI, uma placa open source
baseada no arduino que faz a aquisição (através de eletrodos) e processamento de sinal,
e também uma biblioteca para python chamado BrainFlow, também livre, que permite
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todo o processamento e análise dos dados, que combinado com redes neurais, possibilita
a classificação de dados eeg, como piscadas, mordidas ou concentração. O drone uti-
lizado foi também de baixo custo chamado Parrot Ar.drone que pode ser controlado pelo
computador através da linguagem node.js, possibilitando a decolagem ou pouso, subir ou
descer, ir pra esquerda ou pra direita. A metodologia foi apresentada, permitindo uma
continuação do trabalho para a parte prática e cientı́fica e os resultados são promissores.
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Resumo: Uma das Plantas Alimentícias Não Convencionais existentes é a folha de batata-doce. Por 

conter antioxidantes, vitaminas e minerais, ela pode ser ingerida na alimentação humana, trazendo 

benefícios à saúde. Como forma de conservação de folhas, pode ser empregado o processo de 

secagem, que proporciona maior período de conservação a elas. Uma das ferramentas úteis para 

predizer o comportamento de produtos sob esse processo, é a modelagem matemática. Para o processo 

de secagem das folhas de batata-doce, realizou-se o ajuste de modelos matemáticos para as 

temperaturas de 40 e 70°C, avaliando-se o valor do coeficiente de determinação (R2) e a distribuição 

X2 obtido em cada modelo. Em ambos os casos, o modelo de Wang e Sing foi o que melhor ajustou-

se aos dados experimentais, por apresentar R2 mais próximo de 1 e menor X2. 

 

Palavras-chave: PANC; Ipomoea batatas; Secagem; Modelagem matemática. 

 

INTRODUÇÃO 

Nos últimos anos, a busca por estilos de vida mais saudáveis tem se intensificado (COSTA, 

2012). Nesse contexto, as Plantas Alimentícias Não Convencionais (PANCs) são uma alternativa de 

alimentação nutritiva e funcional (LIBERATO et al., 2019), sendo definidas como aquelas que 

possuem uma ou mais partes comestíveis e que não são consumidas cotidianamente pela população 

(KELEN et al., 2015). 

Dentre essas plantas, encontram-se as folhas de batata-doce (Ipomoea batatas). Oriundas de 

um dos tubérculos mais populares no Brasil, essas folhas são ricas em polifenóis que atuam como 

antioxidantes (ISLAM, 2014), além de apresentarem quantidade significativa de vitaminas, nutrientes 

e minerais (ANTIA et al., 2006). 

A secagem é um dos métodos mais empregados de armazenamento e conservação de folhas 

(LORENZI; MATOS, 2008). Esse processo permite a preservação do produto e minimização das 

perdas no conteúdo e na composição dos princípios ativos, fazendo que com que o uso da planta seja 
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possível a qualquer tempo (KAYA; AYDIN, 2009). Como forma de predizer o comportamento de 

um produto durante o processo de secagem, pode ser utilizada a modelagem matemática, pois o uso 

de modelos matemáticos permite estimar o tempo necessário para a redução do teor de água do 

produto em diferentes condições de secagem (PRATES et al., 2007).  

Como a folha da batata-doce é uma planta pouco estudada, torna-se necessário um estudo 

sobre o seu comportamento durante a secagem. Nesse sentido, o objetivo do trabalho é o de realizar 

a modelagem matemática do processo de secagem da folha de batata-doce, de modo a encontrar qual 

modelo matemático é o que melhor o representa.  

 

METODOLOGIA 

Para a realização da modelagem matemática, foram utilizados dados da cinética de secagem 

da folha de batata-doce obtidos experimentalmente, para as temperaturas de 40°C e 70°C, a fim de 

avaliar a diferença no processo para uma temperatura baixa e outra mais elevada. A obtenção desses 

dados foi realizada em triplicata, para cada temperatura, com aproximadamente 15 g de folhas com 

tamanhos padronizados. Durante a secagem, as amostras tiveram suas massas aferidas 

periodicamente e, com os resultados obtidos, foi possível determinar a umidade instantânea para cada 

tempo de secagem avaliado. Essas umidades posteriormente foram adimensionalizadas, para a 

realização da modelagem matemática. 

O ajuste dos modelos matemáticos foi realizado através de análises de regressão não linear, 

pelo algoritmo de Levenberg-Marquardt, com o auxílio do software livre SciDAVis. Para isso, foram 

testados os modelos apresentados na Tabela 1, avaliando-se o coeficiente de determinação (R2) e a 

distribuição X2, a fim de verificar a divergência entre a distribuição dos dados e a esperada para cada 

modelo.  

Tabela 1 – Modelos matemáticos utilizados na secagem de folhas de batata-doce 

Modelo Referência Equação  

Wang e Sing KANE et al. (2008) 𝑅𝑈 = 1 + 𝑎𝑡 + 𝑏𝑡2 (1) 

Lewis LEWIS (1921) 𝑅𝑈 = exp(−𝑘𝑡) (2) 

Page PAGE (1949) 𝑅𝑈 = exp(−𝑘𝑡𝑛) (3) 

Henderson e Pabis PANCHARIYA et al. (2002) 𝑅𝑈 = 𝑎exp(−𝑘𝑡) (4) 

Fonte: Autoria própria (2021) 
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Sendo que RU é a razão de umidade (adimensional), t corresponde ao tempo de secagem 

(min), k refere-se à constante de secagem (min-1) e a e b são os coeficientes dos modelos. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Nas Figuras 1 e 2, respectivamente, apresentam-se o ajuste dos modelos matemáticos aos 

dados experimentais para as temperaturas de 40 e 70°C. Observa-se que o tempo de secagem foi 

maior para 40°C quando comparado com 70°C, comportamento este observado para outros tipos de 

produtos, pois a perda do teor de água é diretamente proporcional à temperatura. Isso pode ser 

verificado também, para o caso da secagem de erva-mate (PILATTI, 2013), em que para maiores 

temperaturas, o processo foi mais rápido. Para a erva baleeira, Goneli et al. (2012) observou 

comportamento similar.   

 

Figura 1 – Ajuste de modelos matemáticos ao processo de secagem de folhas de batata-doce à 40°C 

 

Fonte: Autoria própria (2021) 

 

Figura 2 - Ajuste de modelos matemáticos ao processo de secagem de folhas de batata-doce à 70°C 

 

Fonte: Autoria própria (2021) 
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Na Tabela 1 apresentam-se os parâmetros estatísticos empregados para a comparação entre os 

modelos. É possível perceber que, para ambas as temperaturas avaliadas, o modelo de Wang e Sing 

foi o que melhor se ajustou aos dados obtidos experimentalmente, apresentando R2 mais próximo de 

1 e menor X2. O valor de R2 obtido foi de 0,9992 para 40°C e 0,9962 para 70°C.  

Tabela 1 – Resultados dos parâmetros de secagem de folhas de batata-doce 

Modelo matemático Parâmetros 40°C 70°C 

 

Henderson e Pabis  

X2 0,07048 0,0467 

R2 0,9838 0,9744 

 

Wang e Sing  

X2 0,0030 0,005748 

R2 0,9992 0,9962 

 

Page  

X2 0,02617 0,0073 

R2 0,9939 0,9598 

 

Lewis  

X2 0,0808 0,06133 

R2 0,9814 0,9598 

Fonte: Autoria própria (2021) 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Pode-se afirmar que a utilização da modelagem matemática torna-se uma ferramenta útil para 

a análise do comportamento de secagem de determinados produtos. Para o caso da folha de batata-

doce, dentre os modelos avaliados, o de Wang e Sing foi o que melhor se ajustou aos dados 

experimentais.  
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Resumo: Nanotecnologia, é uma ciência inovadora que engloba muitas áreas de pesquisa e manuseio 

de objetos medidos em nanômetros, que são equivalentes à bilionésima parte de um metro, e com  

capacidade de manipular átomos e moléculas a fim de criar estruturas mais complexas.  A 

Nanotecnologia tem sido considerada a peça central naquilo que os economistas denominam de quarta 

revolução Industrial,  destaca-se pela multidisciplinaridade, e se enquadrar no grupo das tecnologias 

convergentes, devido haver interação e combinação cooperativa entre diferentes áreas de 

conhecimento.  Recentemente a Nanotecnologia vem sendo disseminada pelo mundo todo, com 

promessas de uma melhor qualidade de vida e praticidade para o dia-a-dia do ser humano. No entanto, 

pouco é abordado a respeito dos perigos que nanotecnologia pode oferecer, tanto para a saúde do 

trabalhador, quanto do consumidor e também ao meio ambiente, devido aos diversos riscos globais 

que ultrapassam fronteiras.  Sem mencionar da ausência de uma legislação científica, legal ou social 

específica referente a Nanotecnologia no Brasil e no resto do mundo. O artigo tem como objetivo 

fazer um levantamento bibliográfico das aplicações, riscos  e perspectivas futuras da nanotecnologia 

no meio ambiente. As metodologias adotadas foram as ferramentas 5W2H, GUT e QCA.  O resultado 

do estudo não tem  a intenção de esgotar o assunto e  sim por em evidências sobre o recente e inédito 

pré-aprovado Projeto de Lei nº 880, que ainda é merecedor de algumas inclusões e alterações, a fim 

de contribuir exclusivamente para um cenário mais qualificado de um assunto de suma importância 

que é a Nanotecnologia.  

 

Palavras-chave: Regulamentação; Manipulação Molecular; Sustentabilidade Ambiental, Riscos 

Ecológicos. 

 

INTRODUÇÃO 

 Quando se pensa que nada mais pode aparecer neste mundo tão moderno, surge   um    novo 

sistema tecnológico totalmente inovador e revolucionário, que se chama Nanotecnologia, que engloba 

muitas áreas de pesquisa, de manuseio de objetos medidos em nanômetros, que são equivalentes à 

bilionésima parte de um metro, e pode ser designada como a capacidade de manipular átomos e 

moléculas a fim de criar estruturas mais complexas.  

           Apesar de parecer uma tecnologia recente, é bem mais antiga do que se pode imaginar. 

Historicamente, é de conhecimento que a tinta nanquim, desenvolvida na China há mais de dois mil 

anos, é composta de nanopartículas de carvão. E também, ainda no século IV, os romanos produziam 

pigmentos com partículas coloidais de ouro e prata, encontradas no famoso cálice de  Lycurgus    (o 
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Cálice de Licurgo)   exposto   no    Museu    Britânico. Sendo este considerado o mais antigo (fabricado 

entre os anos de 290 e 325 d.C.) objeto no qual foi utilizado nanomateriais, confeccionado em vidro 

e impregnado de nanopartículas de ouro e prata (nanopartículas com 50 nanômetros de diâmetro). 

            Atualmente se menciona muito acerca da nanotecnologia, recentemente essa tecnologia vem 

sendo disseminada pelo mundo todo, com promessas de uma melhor qualidade de vida e praticidade 

para o dia-a-dia do ser humano.  No entanto, pouco é abordado a respeito dos perigos que a 

nanotecnologia pode oferecer, tanto para a saúde do trabalhador, quanto do consumidor e também 

para o meio ambiente. Além disso, com a questão ambiental, o direito atual não tem como garantir 

de fato a sadia qualidade de vida, em decorrência do surgimento de diversos riscos globais, não 

atingindo apenas determinado território, já que os riscos ultrapassam fronteiras, devido a circulação 

de mercadorias, as quais muitas delas são  produtos produzidos a partir de nanotecnologia. Sendo 

assim, essa circulação pode ser realizada legalmente ou ilegalmente através de mercados formais e 

informais em diversos locais do mundo. Portanto, é necessário uma regulação internacional de 

nanoprodutos, pois mesmo já existindo regulação da nanotecnologia em alguns países, não se garante 

que nanoprodutos não adentrem seus territórios.  

           Com ausência de uma regulamentação  científica, legal ou social específica referente a 

Nanotecnologia no  Brasil  e no resto do mundo, os investimentos públicos e privados são utilizados 

basicamente para acelerar a pesquisa e o desenvolvimento de novos processos e aplicações. Com isso, 

acaba sendo para o Brasil um desafio gigantesco, não apenas na seara legal, mas essencialmente na 

seara da economia, social e política.  Até a presente data,  somente há  um recente e inédito pré 

aprovado Projeto de Lei nº 880, que ainda  é merecedor de algumas inclusões e alterações, a fim de 

contribuir exclusivamente para um cenário mais qualificado de um assunto de suma  importância 

como é a nanotecnologia. 

          Cabe à nossa comunidade avaliar continuamente as tecnologias em desenvolvimento nos 

laboratórios do ponto de vista do seu potencial de risco, buscando conscientemente soluções e 

alternativas que eliminem ou minimizem os possíveis danos ao meio ambiente ou à saúde, 

principalmente daqueles que manipulam nano-partículas em nossos laboratórios (QUINA, 2004). 

          Na verdade, deve haver um equilíbrio entre o desejo por novas tecnologias e a preocupação 

com os riscos que isso envolve. 

METODOLOGIA 
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           O trabalho se desenvolveu na forma de uma revisão bibliográfica sobre o assunto, nos 

principais bases de dados, físicos e/ou digitais, de acesso público e/ou regulamentado. Publicações 

relacionadas às novas tecnologias do Centro Ecológico e com o apoio da Fundação Heinrich Böll  o  

Marco Legal da Nanotecnologia, com incentivos à pesquisa e à capacitação científica e tecnológica e 

à formação de recursos humanos na área da nanotecnologia,  Revistas Unicentro e Revista Capital 

Científico.  As metodologias aplicadas foram as ferramentas 5W2H ,GUT e QCA com base na divisão 

da Revisão de Literatura.  Infelizmente não é possível incluir as tabelas 5W2H ,GUT e QCA  devido 

ao tamanho máximo permitido do resumo. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

           Martins P.R. (2006) ressalta a importância das discussões sobre a sustentabilidade da 

sociedade, do ponto de vista ambiental e econômico, frente aos impactos dos principais avanços 

tecnológicos, os quais significam a construção de uma nova natureza:  

- A quebra da barreira entre as espécies com a introdução de genes, proporcionada pela biotecnologia;  

- A quebra da barreira entre orgânico e inorgânico    proporcionada pela nanotecnologia e;  

- A construção de novos materiais a partir de  elementos  químicos naturais e sintéticos proporcionada 

pela nanotecnologia.  

          Sob o aspecto econômico o autor Martins P.R. sugere reflexões acerca da possibilidade das 

nanotecnologias serem anti distributivas, uma vez que as pesquisas nessa área são caras e complexas, 

dificilmente acessíveis a pequenas organizações. Isso implicaria na intensificação do poder de 

monopólio das grandes corporações, que já são as que aportam investimentos às pesquisas em 

nanotecnologias. Esta também é uma das preocupações de Mooney (2006), nos alertando sobre a 

concentração de poder nas mãos das grandes empresas em relação aos processos decisórios e à 

utilização da nanotecnologia. 

         Segundo CANCINO, Juliana; MARANGONI, Valéria S.; ZUCOLOTTO, Valtencir, (2014), a 

comissão brasileira que  participa dos fóruns organizados pela ISO, expõe a falta de recursos humanos 

(especialistas, analistas e técnicos) qualificados para analisar pedidos de liberação e padronizações, 

para que o processo de regulamentação no país não fique aquém daquele existente em países da 

Europa e Estados Unidos.  

         Torna-se extremamente importante e essencial o princípio da precaução no caso da  

Nanotecnologia com as implicações na saúde humana, porque os organismos vivos irão ingerir 
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alimentos que ainda não temos o conhecimento suficiente sobre a existência  ou não  de efeitos 

negativos no médio e longo prazo.  Vale mencionar que até presente data não há qualquer exigência 

legal de rotular nano-materiais nos produtos gerados por eles. 

         Atualmente, não há legislação específica sobre Nanotecnologia, somente um  Projeto de lei nº 

880, que  foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça  no dia 19 de  fevereiro de 2020.  

Assim sendo, não existe  protocolos acordados e padronizados referentes a nanopartículas aos testes 

de toxicidade e avaliação dos impactos ambientais, mostrando  deste modo a necessidade de análises 

confiáveis, atenuando  potenciais impactos à saúde e o ambiente.     Deste modo, “o governo interpreta 

que não existe nada que impossibilite a venda desses nanoprodutos.  

         É importante levar em consideração, que a Regulação de Nanotecnologia seja de âmbito 

internacional, a fim de garantir não apenas a saúde dos consumidores e bem estar do meio ambiente, 

como também avaliar os riscos que a nanotecnologia possa oferecer aos trabalhadores no decorrer do 

processo. Já que se tratando de circulação de nanoprodutos, não existem fronteiras. 

         Considerando que toda a nova tecnologia carece de uma regulamentação específica, o presente 

trabalho busca chamar à atenção sobre o que não se pode ser jamais descartado, que o MCTIC 

( Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações  ter sempre uma  boa  sinergia, 

flexibilização e  desburocratização entre os três poderes do Brasil: Executivo, Legislativo e Judiciário, 

para que possam juntos poderem gerenciar projetos de tamanha envergadura como a Nanotecnologia. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

          Atualmente, é extremamente difícil determinar qual a segurança dos nanomateriais devido à  

total ignorância sobre a sua toxicologia e sobre muitos aspectos do que acontece com eles. Ainda nem 

sequer as pessoas em geral conseguem  entender a natureza e as propriedades da maioria dos 

nanomateriais. Não se conhece quase nada sobre o tempo que esses materiais ficam ativos no 

ambiente, sobre níveis seguros de exposição para humanos e para ecossistemas, e não foram feitos 

estudos de longo prazo. 

         A lista do que precisa ser feito sobre  nanotecnologia é imensa.  Além de exigir  mais pesquisas 

urgentes, porque as investigações feitas até a presente data ainda não são o suficiente para saber  

profundamente sobre a Nanotecnologias e suas aplicações. Se faz necessário desenvolver métodos e 

ferramentas para mensurar, identificar e controlar nanomateriais produzidos e inseridos em produtos, 

inclusive que seja feito uma avaliação do seu ciclo de vida,  contendo fabricação, transporte, uso, 
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reciclagem e eliminação dos resíduos para que se observem seus efeitos sobre o meio ambiente, à 

saúde e a segurança.  

         O direito ao saber inclui o direito de possuir conhecimento que possibilite a tomar decisões bem 

informadas.  Portanto, a transparência é imprescindível, caso contrário, fere o direito do consumidor 

à informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de 

quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem.    

         Mesmo que esteja sobre a mesa de negociação os padrões para proteger a saúde humana e o 

ambiente, os governantes ainda têm como foque principal liberar o caminho para o nanocomércio. 

Devido ao fato, que a indústria criou uma ideia junto aos governos de que está havendo uma corrida 

científica, a qual eles não podem se aceitar perder.  

         Com relação ao Projeto de Lei nº 880/2019, esse estudo aponta que é merecedor de algumas 

inclusões e alterações, para colaborar de modo específico, para uma perspectiva mais qualificada de 

um assunto de tamanha magnitude como é a Nanotecnologia. Sendo que, uma regulamentação bem 

orquestrada com princípio da precaução e transparência atrai segurança jurídica, investimentos, 

atenção e proporciona um ambiente auspicioso. 

          A atual realidade em que o mundo se encontra não mais permite viver de modo isolado, 

indiferente com os rumos da humanidade e às questões no tocante das novas tecnologias, assim o ser 

humano não se pode sujeitar-se a ser um mero observador, sua participação se faz necessária para a 

busca de um desenvolvimento consciente, benéfico e sustentável.        
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Resumo: Syzygium cumini (L.) Skeels, popularmente conhecida como jambolão, é uma planta cujos 

frutos são conhecidos pela sua expressiva atividade antioxidante e pela presença de pigmentos 

naturais conhecidos como antocianinas. Antioxidantes são substâncias muito utilizadas na indústria 

por apresentarem aplicações na conservação de alimentos, produção de fármacos, cosméticos entre 

outras. Neste trabalho, a partir de frutos maduros, realizou-se a otimização de extração de 

antocianinas e atividade antioxidante partindo de um planejamento experimental simplex-centroide. 

A melhor combinação predita para a otimização conjunta das respostas AA e AMT pode ser obtida 

com a mistura predita de 51,9% de água, 25,0% de acetona e 23,1% de etanol.  
 

Palavras-chave: Jambolão; Simplex-centroide; Extração; Otimização. 

 

INTRODUÇÃO 

 Um grande desafio para a indústria de alimentos é garantir e manter a qualidade dos produtos 

desde a produção até o consumo. Normalmente alimentos industrializados passam por etapas de 

transporte e estocagem e finalmente devem satisfazer os consumidores que buscam alimentos que 

sejam nutritivos, saudáveis e que tenham paladar e aparência agradáveis (Lourenço et al. 2019; 

Barba-Orellana et al. 2020). Os processos de deterioração em alimentos são altamente relacionados 

a oxidação por exposição ao ar (oxigênio), luz e calor. A adição de compostos químicos redutores é 

uma maneira de minimizar o processo oxidativo e aumentar a vida de prateleira. Antioxidantes 

sintéticos são amplamente utilizados, entretanto, podem apresentar efeitos adversos o que tem levado 

a busca por substitutos naturais mais saudáveis (Lourenço et al. 2019). Devido à alta atividade 

antioxidante e baixa ou nenhuma toxicidade, os compostos fenólicos têm se destacado como 
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alternativa aos aditivos sintéticos (Oussaid et al. 2017). Dentre os fenólicos temos as antocianinas, 

que são pigmentos naturais azuis ou vermelhos extraídos de várias espécies de plantas. Antocianinas 

são reconhecidamente seguras para o consumo em doses comparadas aos aditivos sintéticos e ainda 

associam alta capacidade antioxidante e podem agir preventivamente contra várias doenças crônicas 

(Khoo et al. 2017). 

 O jambolão, fruto da espécie vegetal Syzygium cumini, possui coloração roxo escura quando 

maduro, característica por causa da presença de antocianinas. O fruto é tanto comumente consumido 

em estado natural quanto processado em geleias, sucos, licores, doces entre outro. 

 Para a obtenção de um extrato vegetal com as propriedades funcionais desejadas comumente 

é empregado a extração por solvente. A escolha dos solventes é o fator de maior influência na 

obtenção dos metabólitos de interesse, devido à complexidade da matriz vegetal (Passari et al. 2019). 

Comumente, o uso de misturas de solventes é o mais indicado pois a combinação destes pode levar a 

obtenção do extrato otimizado.  

 O planejamento de misturas tipo simplex-centroide e a metodologia de superfície de resposta 

(MSR) são modelos estatísticos e matemáticos especialmente úteis na otimização de extração que 

envolvem combinação de solventes. Estas ferramentas permitem a avaliação dos efeitos e interações 

do uso de combinação sistemática de vários solventes para se estimar a condição ótima de obtenção 

do extrato vegetal desejado. O objetivo deste trabalho foi a otimização de extração dos frutos de 

jambolão (Syzygium cumini (L.) Skeels) pelo método simplex-centroide para se obter um extrato com 

alto teor antocianinas usando-se como solventes água, etanol e acetona. 

 

METODOLOGIA 

 Frutos maduros de jambolão (5 Kg) foram coletados na cidade de Francisco Beltrão 

(26°04'06.5"S 53°03'31.4"W), Paraná, Brasil, em 2019. Após a coleta os frutos foram higienizados 

em água corrente, triturados em turbo processador industrial por 15 min. Após a amostra foi 

congelada e seca por liofilização e armazenada em freezer ( -12 °C).  

 Foi utilizado o planejamento de misturas tipo simplex-centroide para se obter a melhor 

condição de extração de antocianinas com atividade antioxidante dos frutos de jambolão seco. Foram 

utilizados três solventes, acetona (a), etanol (e), água (w) e suas misturas (Tabela 1). Os níveis 

mínimos e máximos dos solventes utilizados foram de 0 e 100%, respectivamente. Os experimentos 
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do ponto central foram feitos em triplicata. Os parâmetros avaliados foram a capacidade antioxidante 

frente o radical DDPPH (AA) e teor de antocianinas monomérica totais (AMT). Os resultados obtidos 

foram testados nos modelos de regressão linear, quadrático ou cúbico especial e comparados usando-

se a análise de variância (ANOVA) e o coeficiente de determinação (R2). 

 Para a extração foram pesados 0,50 g da amostra seca de frutos inteiros de jambolão e 

transferidas para tubo de 50 mL. Foram adicionados 25 mL da solução extratora (pH 5,0) de acordo 

com a Tabela 1. As amostras foram extraídas em ultrassom a 45 KHz por 15 min e então foram 

centrifugadas por 10 min a 3600 rpm. O sobrenadante foi transferido para balão volumétrico de 25 

mL e após, o volume foi completado com o mesmo solvente. 

Os teores de antocianinas monoméricas totais (AMT) foram mensurados utilizando-se o 

método do pH diferencial (Giusti & Wrolstad 2001). A atividade antioxidante (AA) foi avaliada 

usando-se o método de sequestro do DPPH (2,2-difenil-1-picril-hidrazila) de acordo com a 

metodologia descrita por (Mensor et al. 2001). As análises estatísticas e a determinação das 

superfícies de resposta foram feitos usando-se o software Statistica 7.0 (StatSoft Inc., EUA). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Em um processo extrativo variáveis como rendimento e composição química do extrato são 

afetadas pelas interações entre os componentes da solução extrativa e os metabólitos presentes na 

matriz vegetal. Na extração de compostos fenólicos como as antocianinas de amostras vegetais são 

usadas combinações de acetona, etanol, metanol e água por serem mais eficazes que o uso dos 

mesmos solventes puros (Oussaid et al. 2017). Neste estudo foram usados acetona, etanol e água 

puros e em misturas usando o delineamento simplex-centroide. A tabela 1 mostra os resultados 

obtidos de atividade antioxidante. (AA) e dos teores de antocianinas (AMT) para cada sistema de 

solventes utilizados. 

As variáveis etanol (e), acetona (a) e água (w) e respostas AA e AMT, foram testadas nos 

modelos de regressão linear, quadrático e cúbico especial. O modelo quadrático foi o estatisticamente 

significante (p<0,05) sem falta de ajuste e com distribuição normal dos resíduos. Os coeficientes de 

determinação (R2) foram acima de 99% e puderam ser utilizadas com o propósito de predição. As 

superfícies de respostas foram plotadas e são mostradas na figura 1. 
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Tabela 1 – Atividade antioxidante (mg DPPH g-1 fruto seco) e teor de antocianinas totais (mg pelargonidina-3-O-

glicosídeo g-1 fruto seco) de frutos de jambolão usando-se o planejamento de misturas simplex-centroide. 

 Os valores de resposta representam a média de três repetições. Fonte: os autores. 

Nos modelos matemáticos relacionados a AA e AMT observa-se que todos os termos das 

equações de regressão foram positivos (Eq. 1 e 2). A resposta obtida para AA foi mais 

significantemente afetada por misturas de água com etanol ou acetona do que pelos componentes 

individuais, indicando um importante efeito sinérgico que contribui para o aumento da AA. A 

condição de mistura para o máximo de extração de compostos com alta capacidade antioxidante foi 

de 48,9% de (w), 33,0% de (e) e 18,1% de (a).  

Figura 1. Superfície de resposta dos efeitos dos solventes etanol, acetona e agua sobre a: (a) atividade antioxidante e (b) 

teor de antocianinas totais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para AMT observa-se que os termos lineares (w) e (e) são os mais significativos (p<0,05), 

seguidos pelas interações binárias entre (ae) e (aw),o que difere do observado para a resposta AA, 

Exp Etanol(e) Acetona (a) Agua (w) AA AMT 

1 1 0 0 191,03±8,75 3,64±0,15 

2 0 1 0 43,43±4,98 0,02±0,01 

3 0 0 1 247,57±2,23 3,83±0,03 

4 0 0,5 0,5 586,09±11,97 4,47±0,05 

5 0,5 0,5 0 303,46±19,01 3,48±0,03 

6 0,5 0 0,5 522,90±14,00 4,80±0,05 

7 0,33 0,33 0,33 611,36±26,83 4,72±0,15 

8 0,33 0,33 0,33 588,98±39,36 4,89±0,14 

9 0,33 0,33 0,33 598,72±33,88 4,76±0,13 

a b 

ISSN 2594-4541 162



 

   

      VI Workshop de Ciência, 

Tecnologia e Inovação 

24 e 25 de Novembro de 2021. 
Francisco Beltrão 

  

 

  

 

 

 

onde misturas binárias foram mais significativas. A condição de mistura para o máximo de extração 

de compostos com alto AMT foi de 50,9% de água, 29,2% de etanol e 19,9% de acetona. A análise 

de correlação entre a resposta AA em relação a AMT revelou uma alta correlação positiva significante 

(p<0,05) com o valor de r=0,8499. Isto significa quo valor da AA aumenta conforme o aumento dos 

valores de AMT, como esperado. 

 AA=188,089e + 40,489a + 244,629w + 803,743ea + 1273,223ew + 1821,183aw + 0         (1) 

AMT=3,6451e + 0,02513a + 3,8351w + 6,4974ea + 4,1574ew + 10,0774aw + 0                  (2) 

Usando-se os parâmetros de desejabilidade para a otimização conjunta das respostas AA e 

AMT a máxima extração dos compostos ativos nos frutos de jambolão pode ser obtida com a mistura 

predita de 51,9% de água, 25,0% de acetona e 23,1% de etanol.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os resultados deste estudo ampliam o conhecimento do relacionamento da composição de 

solventes e da matriz vegetal na extração de antocianinas com boa capacidade antioxidante. Este 

trabalho contribue na utilização do jambolão na preparação de alimentos funcionalizados. 
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Resumo: Uma das operações a fim de aumentar a durabilidade do produto é a secagem, 

principalmente quando se trata de plantas medicinais. Dentre as plantas terapêuticas, encontra-se a 

espécie Malva sylvestris L., conhecida como Malva, que se destaca por seu uso em diferentes 

patologias. Devido à necessidade de informações sobre o processo de secagem nas folhas da planta, 

o presente trabalho objetivou avaliar a cinética de secagem nas folhas de Malva, bem como ajustar 

cinco modelos matemáticos aos valores experimentais de razão de umidade. As folhas foram 

submetidas à secagem sob condições controladas (30, 40, 50, e 60 °C) até que atingissem o teor de 

umidade de equilíbrio. Os resultados evidenciam que os modelos que melhor se ajustaram aos dados 

experimentais de secagem das folhas de Malva foram o de Wang & Singh e Page. Observou-se, 

também, que o aumento da temperatura do processo possibilita uma taxa de secagem maior. 

 

 

Palavras-chave: Malva; Razão de umidade; Taxa de secagem; Modelos matemáticos. 

 

INTRODUÇÃO 

 A Malva sylvestris L. é uma planta medicinal conhecida popularmente como Malva, é uma 

espécie da família Malvaceae, sendo empregada para fins medicinais em diferentes patologias, 

originária e distribuída principalmente na Europa, no Norte da África e na Ásia (GASPARETTO et 

al., 2012). Segundo Farina et al. (1995), a composição nutricional da Malva é rica em mucilagens e 

flavonoides, além disso, a planta contém nutrientes e vitaminas. 

 O interesse por plantas terapêuticas tem aumentado consideravelmente, tanto no Brasil como 

no mundo (Martinazzo et al., 2007). Devido a essa busca, faz-se necessário um estudo de secagem 

em tais espécies para manter a qualidade, preparando as plantas para um armazenamento seguro. 

 A operação de secagem é um processo em que ocorre a transferência de calor e massa entre o 

ar de secagem e o produto que deseja ser seco. O processo de secagem é fundamental em plantas 
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medicinais, visto que a indústria farmacêutica de fitoterápicos não têm meios de utilizar plantas 

frescas nas quantidades exigidas para a produção industrial (LORENZI e MATOS, 2008). 

 Estudos de dimensionamento de secadores, comportamento da taxa de secagem do produto, 

avaliação da qualidade do produto, por fim, otimização da operação de secagem, podem ser realizados 

através da modelagem matemática de secagem (NASCIMENTO et al., 2015). 

 Tendo em vista, a necessidade do processo de secagem em plantas medicinais e levando em 

consideração que há poucas informações sobre esta operação na Malva sylvestris, o presente trabalho 

desenvolveu-se com o objetivo de avaliar e ajustar modelos matemáticos aos dados experimentais de 

secagem de folhas de Malva. 

  

METODOLOGIA 

As folhas foram colhidas em uma propriedade rural de Francisco Beltrão, sempre no mesmo 

horário a fim de evitar variações no teor de umidade da planta, posteriormente as amostras foram levadas 

ao laboratório sendo selecionadas folhas que não apresentassem partes danificadas e higienizadas. 

O teor de umidade inicial e o de equilíbrio foi determinado utilizando o método gravimétrico 

recomendado pelo Instituto Adolfo Lutz (2008), em estufa com circulação forçada a 105 °C durante 24 

horas. 

As amostras foram submetidas sob condições controladas (30, 40, 50 e 60 °C) em uma estufa até 

que o produto atingisse o teor de umidade de equilíbrio. Para fins de modelagem matemática, visto que 

no final do processo de secagem ocorre pouca variação de massa em grande variação de tempo, 

prejudicando o ajuste aos modelos matemáticos e analisando que o teor de umidade (b.u.) recomendado 

para plantas medicinais é entre 8-14%, considerou-se para os ajustes matemáticos que o final da secagem 

seria quando as folhas estivessem com aproximadamente 11% b.u.. 

Após a determinação da razão de umidade adimensional (RU), foram ajustados cinco modelos 

matemáticos (Tabela 1) a esses dados, através do software SciDAVis. Para a análise do grau de ajuste de 

cada modelo foram consideradas as magnitudes do coeficiente de determinação (R2) e o coeficiente de 

distribuição (Chi2). 
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Tabela 1 – Modelos matemáticos que foram analisados.

 

Fonte: Autoria própria (2021) 

 Sendo: t – tempo de secagem, min; k, k0, k1 – constantes de secagem, min-1; a, b, c, n - 

coeficientes dos modelos. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Dentre os modelos avaliados, verificou-se que os modelos que melhor representam o processo 

de secagem das folhas da Malva são os Wang & Singh e o de Page. Isso pode ser observado em todos 

os ajustes das diferentes temperaturas, como na cinética de secagem de 60 °C (Figura 1). 

Figura 1 – Modelos matemáticos ajustados à cinética de secagem de 60 °C. 

 

Fonte: autoria própria (2021) 
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Entretanto, analisando os dados estatísticos, pôde-se observar que o modelo de Wang & Singh 

se ajustou relativamente melhor que o de Page, pois o R2 e Chi2 deste modelo foi de 0,9979,0,009; 

0,9984,0,0039; 0,9992,0,0012 e 0,9991, 0,001, respectivamente para as temperaturas de 30, 40, 50 e 

60 ºC. 

Ao avaliar os dados experimentais da cinética de secagem, observou-se que para que as folhas 

de Malva sylvestris atingissem o teor de água de aproximadamente, 11% (b.u.), foram necessários 

850 min para 30 °C, 530 min para 40 °C, 290 min para 50 °C e 180 min para 60 °C.  

 Por fim, evidenciou-se que os valores estimados pelo modelo Wang & Singh correspondem 

aos dados experimentais da razão de umidade (Figura 2) em todas temperaturas estudadas, se 

tornando um bom ajuste. 

 

Figura 2 – Modelo de Wang e Singh ajustados aos dados experimentais de todas temperaturas. 

 

 

Fonte: autoria própria (2021) 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  Com os experimentos realizados, identificou-se que o processo de secagem das folhas de 

malva apresentou o comportamento esperado para este tipo de produto, com a influência da 
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temperatura de secagem bem significativa no tempo de processo. Observou-se, ao realizar o estudo, 

que é possível indicar um modelo de maneira satisfatória que melhor se ajusta aos dados 

experimentais de secagem de folhas de Malva sylvestris através da modelagem matemática com o 

auxílio do software SciDAvis. 
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Resumo: A Piometra é um processo inflamatório do útero, caracterizado pelo acúmulo de secreção 

purulenta no lúmen uterino que provém de uma hiperplasia endometrial cística (HEC) associada a 

uma infecção bacteriana. É a mais comum das uteropatias e sua importância está ligada a frequência 

e a gravidade com que ocorre. O seu estabelecimento é resultado da influência hormonal e a virulência 

das infecções bacterianas e a capacidade individual de combater essas infecções. O presente trabalho 

teve como objetivo descrever um relato de caso, abordando o tema piometra de colo fechado. 

 

Palavras-chave: Piometra, Cadela; Hiperplasia Endometrial Cística. 

 

INTRODUÇÃO 

Piometra é uma infecção uterina que ocorre devido ao acúmulo anormal de conteúdo 

caracterizado como purulento, localizado no lúmen uterino, patologia esta que ocorre secundária a 

Hiperplasia Endometrial Cística (HEC). É uma desordem que ocorre geralmente na fase do diestro, 

sendo mediada por alterações hormonais e uma resposta exagerada ao estimulo da progesterona que 

resulta em invasão bacteriana e em consequentes anormalidades do endométrio (HEDLUND, 2008; 

WEISS et al., 2004). 

A etiologia dessa enfermidade está associada à administração de compostos progestágenos de 

longa duração para retardar ou suprimir o estro, administração de estrógenos para as cadelas 

indesejavelmente acasaladas e infecção pós-inseminação ou pós cópula. É mais frequente em cadelas 

do que em gatas, ocorre principalmente em fêmeas idosas, mas pode acometer fêmeas jovens sob 

estimulo hormonal exógena ou com ciclo estral irregular (KAHN, 2008; OLIVEIRA, 2016). 

Os principais sinais clínicos visualizados na piometra dependem da forma de apresentação da 

cérvix. A cérvix aberta é caracterizada pela presença de corrimento de conteúdo purulento na vulva 

e na cérvix fechada observa-se ausência de secreção de conteúdo vulvar. Os autores ainda mencionam 

a presença de outros sinais clínicos, tais como anorexia, depressão, letargia, poliúria, polidipsia, 

aumento de volume e desconforto na região abdominal (FRESHMAN, 2013; OLIVEIRA, 2017). 
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O diagnóstico é conseguido através da avaliação clínica do paciente, realização de exames 

laboratoriais (hemograma e avaliação bioquímica renal e hepática) e achados radiográficos e 

ultrassonográficos. Dentre os tratamentos utilizados para corrigir a afecção o que apresenta maior 

grau de sucesso é o procedimento cirúrgico ovariohisterectomia (OVH) (FORESTI, 2017). 

 

METODOLOGIA 

Foi atendido no HV-UNIJUÍ um canino, fêmea, SRD, com 2 anos e 3 meses de idade, pesando 

11kg. A principal queixa era que o paciente não defecava há 4 dias e que se alimentava pouco. No 

exame físico, o animal apresentava apatia, observou-se temperatura retal de 40ºC, frequência cardíaca 

de 182 batimentos por minuto, frequência respiratória de 32 movimentos por minuto, mucosas pálidas 

e tempo de perfusão capilar de 2s. Ao realizar a palpação abdominal foi constatado aumento de 

volume na região do útero e desconforto abdominal, com ausência de secreção vaginal.  

Foi colhida amostra de sangue para a realização de exames bioquímico e hemograma, também 

foi realizado ultrassonografia abdominal, confirmando a suspeita de piometra de colo fechado. Com 

o diagnóstico, a paciente foi internada no mesmo dia, iniciando-se imediatamente o tratamento com 

fluidoterapia, ringer lactato de 580ml/24h, cefalotina 30mg/kg via intravenosa (IV), a cada oito horas 

(TID); metronidazol 15 mg/kg via intravenosa (IV), a cada oito horas (BID); dipirona 25 mg/kg via 

intravenosa (IV), a cada oito horas (TID); tramadol 3,5 mg/kg via subcutânea (SC) (TID). Com o 

indicativo de piometra de cérvix fechada, o tratamento instituído no animal foi a ovariohisterectomia 

(OSH).  

Após o procedimento, a paciente continuou internada para cuidados pós-operatórios, 

recebendo fluidoterapia de ringer lactato via acesso venoso, mantendo as medicações citadas 

anteriormente, acrescentando meloxicam 0,05 mg/kg via subcutânea (SC), (SID), além do uso de 

colar elizabetano. Após quatro dias de internação a paciente recebeu alta com um prognóstico 

favorável. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A hiperplasia endometrial cística associada a piometra é um distúrbio uterino (DAVIDSON, 

2008) que se desenvolve nas cadelas durante a fase do ciclo estral chamada de diestro (JOHNSON, 

2010; MORAILLON et al., 2013), em resposta anormal do útero diante da secreção de progesterona 
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através do corpo lúteo nos ovários predominantes nessa fase. Esse hormônio é responsável pelo 

aumento e função de secreção exercida pelas glândulas do endométrio e redução da atividade do 

miométrio (HEDLUND, 2008; MACPHAIL, 2014), influenciando, segundo Oliveira (2017), na 

ocorrência de aumento de tamanho e quantidade de glândulas endometriais levando ao espessamento 

da parede uterina caracterizando a HEC.  

A hiperplasia endometrial cística em si, de acordo com Johnson (2010) e Oliveira (2017), não 

evidencia sinais clínicos nos animais afetados, sendo encontrada através dos exames de palpação 

abdominal e de ultrassonografia. Entretanto, a piometra apresenta sinais clínicos considerados 

inespecíficos como episódios de vômitos, diarreia, febre que pode estar ausente ou presente 

(JOHNSON, 2010; GALLEGO, 2012). A paciente deste relato de caso não apresentava nenhum dos 

sinais clínicos descrito pelos autores acima, apenas febre. 

A piometra apresenta-se sob duas formas diferenciadas pela presença de secreção vulvar, 

sendo a forma de piometra de cérvix aberta, em que é possível observar a presença de uma secreção 

geralmente purulenta proveniente da vulva e a cérvix fechada que consiste na ausência de secreção 

purulenta (FELDMAN, 2008; HEDLUND, 2008; JOHNSON, 2010; MAZZAFERRO e FORD, 2012; 

MACPHAIL, 2014; OLIVEIRA, 2017). A cérvix quando fechada impede a drenagem deste fluido 

provocando o aparecimento de sinais clínicos inespecíficos, levando a um desenvolvimento grave 

desta doença (FELDMAN, 2008; HEDLUND, 2008). Nesse caso, foi constatado durante a anamnese 

e exame físico da paciente, ausência de secreção purulenta, estando de acordo com a descrição dos 

autores, indicando a presença de piometra de cérvix fechada. 

Outro exame realizado no paciente foi a ultrassonografia abdominal, que é o exame mais 

utilizado para avaliação e diagnóstico de HEC e piometra, diferenciando de outras doenças, pois este 

exame permite observar como alterações, espessamento da parede uterina, aumento uterino e fluido 

com conteúdo anecóico ou hipoecogênico no lúmen uterino, que caracterizam a piometra e a HEC 

(SCHAEFFTER, 2017). Estes resultados descritos pelos autores estão de acordo com as alterações 

encontradas no exame de ultrassom da paciente desse caso, no qual foi possível constatar alterações 

no útero evidenciando aumento de volume, dimensões alteradas, paredes espessadas e presença de 

conteúdo anecóico, o que confirmou o diagnóstico de piometra. 
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O tratamento escolhido para a paciente foi a realização de ovariohisterectomia terapêutica, 

procedimento cirúrgico ressaltado como a melhor forma de tratamento para a piometra (FELDMAN, 

2008; HELDLUND, 2008; MACPHAIL, 2014, OLIVEIRA, 2017).  

A piometra segundo Johnson (2010) e Oliveira (2017) é uma situação de emergência, 

principalmente a piometra de cérvix fechada em que o quadro clínico do animal pode evoluir para 

septicemia e levar ao óbito (OLIVEIRA, 2017), caso o animal não receba tratamento para esta afecção. 

Animais que passaram por tratamento cirúrgico, apresentam prognóstico favorável (MACPHAIL, 

2014). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A piometra canina consiste em um dos principais problemas reprodutivos em cães. Um 

diagnóstico preciso, com auxílio dos exames complementares, e terapêutica adequada ao caso são 

fundamentais para devolver ao cão sua saúde e evitar complicações decorrentes. Para isso é necessário 

um conhecimento preciso da parte do médico veterinário. 
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Resumo: O processo de urbanização busca áreas com recurso naturais disponíveis, gerando 

a ocupação de áreas inadequadas ao uso residencial, ocupando muitas vezes o leito maior de 

rios. O presente trabalho tem o objetivo de apresentar uma proposta de projeto de 

implantação de uma bacia de contenção para mitigação dos prejuízos ocasionados pelos 

alagamentos recorrentes à população residente na área de proximidades a Rua Edmundo 

Hosfster em Francisco Beltrão/PR. A metodologia de dimensionamento da bacia de 

contenção, seguiu a aplicação do Método Racional, para estimar a vazão afluente para a 

bacia totalmente urbanizada e a vazão efluente limitada à capacidade de drenagem da 

tubulação existente. Deste modo, foram simuladas 3 condições de risco de falha da obra, 

com precipitações com período de retorno de 25, 50 e 100 anos, bem como, com auxílio de 

Modelos Digitais de Elevação, estabelecidos os volumes de armazenado. Deste modo, foi 

possível estabelecer respectivamente para Condição 1 a área delimitada da bacia de 

contenção de 1,2 hectares e altura do dique de 8,5 metros, para a Condição 2, área de 1,35 

ha e altura 9,5 m e Condição 3, área de 1,6 ha e altura de 11 m. Dentro das áreas foi possível 

constatar que as áreas de APP correspondiam a praticamente metade da área total delimitada 

da bacia de contenção, demonstrado a viabilidade do projeto e a não destinação do local para 

uso imobiliário.  
 

Palavras-chave: Drenagem urbana; Urbanização; Inundação. 

 

INTRODUÇÃO 

 Em Francisco Beltrão há uma quantidade consideravelmente grande de áreas de risco 

de inundação no perímetro urbano, ao redor do rio Marrecas e de seus afluentes. Deste modo, 

Cararo (2019) informa que os alertas para as inundações são provenientes do nível de cotas 

do rio Marrecas, uma vez que a região possui alta impermeabilização, o que dificulta a 

infiltração de águas no solo e também a alta densidade populacional e densidade construída 

no leito maior do rio. 

No caso da área circundante a Rua Edmundo Hosfster em Francisco Beltrão/PR, que 

por meio de dados levantados constatou-se que na área houveram situações de calamidade. 
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Sendo essas relacionadas a períodos de inundação e a situações de precipitação elevada, 

ocasionando prejuízos aos moradores do local.  

A rua Edmundo Hosfster, localizada no bairro Alvorada, na cidade de Francisco 

Beltrão/PR, e proximidades, além de estarem em uma região de leito maior de regiões 

fluviais, estão sobre a canalização, subdimensionada ou não dimensionada, do Córrego que 

drena a bacia montante, o que tem ocasionado, com grande recorrência, eventos de 

alagamentos na região. Para tanto, este trabalho surge como uma demanda social, 

inicialmente, solicitado por meio do Parecer Técnico (BRASIL, 2020) aos Professores do 

Curso de Engenharia Ambiental, pelo Ministério Público do Estado do Paraná, 3ª Promotoria 

de Justiça da Comarca de Francisco Beltrão, afim de averiguar as causas do problema, tendo 

como resultado a indicação de construção de um sistema de contenção de cheias.  

Deste modo, este trabalho busca complementar as demandas já atendidas ao 

Ministério Público, onde o dimensionamento de um sistema de contenção das águas 

superficiais pretende mitigar os prejuízos as populações afetadas. Uma vez que o sistema 

implantado no local é incapaz de drenar de forma efetiva, não havendo alternativas de outras 

formas de drenagem por meio de canalização. 

  

METODOLOGIA 

O estudo foi realizado em uma área localizada no bairro Marrecas de Francisco 

Beltrão – PR, sendo esta recorrentemente atingida por inundações, drenada por uma bacia 

de drenagem de 0,4043 km² e comprimento de talvegue de 0,94 km. 

No local há presença de um córrego drenado por uma tubulação subdimensionada ou 

não dimensionada, que atualmente encontra-se embaixo de várias residências. Devido a essa 

problemática, a implantação da bacia de contenção de cheias é a medida mais indicada, visto 

que há a priorização do armazenamento do volume de água excedente, para que este seja 

drenado através da canalização de forma controlada.  

Para o dimensionamento da bacia de contenção foram utilizadas algumas 

metodologias propostas por outros autores, como a metodologia desenvolvida por Franco 

(2004) e por São Paulo (1999). As diretrizes estabelecidas para o dimensionamento da bacia 

de contenção seguiram a sequência de passos demostrados a seguir: 
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1º. Definição dos parâmetros hidrológicos para estruturas de macrodrenagem, 

especificando:  3 condições de Período de Retorno (Tr), sendo de 25, 50 e 100 anos; 

cálculo de Intensidade de Precipitação (i), Tempo de Concentração (Tc) de 12,89 min. 

2º. Vazão afluente considerou que a bacia estava totalmente urbanizada, de modo que se 

usou o método do hidrograma da fórmula racional.  

3º. Volume preliminar da bacia foi obtido de acordo com a utilização do software 

ArcGIS e do Modelo Digital de Elevação (MDE) da área urbana de Francisco Beltrão, 

de modo que se realizou as seguintes etapas: 

• Geração de curvas de nível com equidistância de 50 cm na área de estudo no 

MDE; 

• Obtenção das áreas relativas a cada curva de nível, para obtenção do volume 

armazenado em cada uma dessas áreas. 

• Geração de tabela da relação de cota x área x volume para a obtenção da carga 

hidráulica adequada. 

• Obtenção da vazão efluente real, sendo essa a vazão que o orifício de entrada da 

tubulação suporta. 

4º. Obtenção do volume real da bacia de contenção utilizando as variáveis encontradas 

para as 3 condições estabelecidas.  

Foi delimitada também a Área de Preservação Permanente – APP para cada condição 

proposta, sendo esta obtida na delimitação de área de 30 m de cada lado do córrego do local. 

Pois, através da APP fica expresso legalmente a manutenção da conservação natural dessa 

área, impedindo por exemplo a construção de algum empreendimento. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A vazão afluente foi considerada a vazão da bacia urbanizada e a vazão efluente 

calculada foi a vazão máxima que a tubulação suporta, sendo o volume armazenado da bacia 

obtido em função destas vazões, afluente e efluente. 

De acordo com o volume armazenado e as cotas é possível demostrar qual será a 

altura máxima do dique de jusante (barragem) que deverá ser executada para cada período 

de retorno. Visto que o volume armazenado para cada condição de período de retorno não 
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está na capacidade máxima do dique de jusante, uma vez que o volume armazenado máximo 

é superior ao volume calculado da lâmina de água. 

Deste modo, foi realizada a projeção de 3 condições distintas, para cada período de 

retorno, com os parâmetros calculados e áreas de APP, expressos na Tabela 1. 

Tabela 1 - Dimensionamento da bacia de contenção para todas as Condições de Período de Retorno. 

Parâmetros 
Valores para cada Período de Retorno (Tr) 

25 anos 50 anos 100 anos 

Volume preliminar (Vp) 4.149,15 m³ 4.702,9 m³ 5.335,6 m³ 

Volume retido (Vr) 4.347,4 m³ 4.737,8 m³ 5.511,0 m³ 

Cota adequada do dique 6,5 m 7 m 8 m 

Carga hidráulica (h) 15,38 m 15,88 m 16,38 m 

Vazão Efluente Real (Qe) 10.850,59 m³/h 11.025,56 m³/h 11.197,79m³/h 

Vazão Afluente (Qa) 36.650,3 m³/h 41.575,9 m³/h 47.168,41 m³/h 

Volume armazenado (Va) 5.546,93 m³ 6.568,32 m³ 7.733,7 m³ 

Cota do dique de jusante (m) 8,5 m 9,5 m 11,0 m 

Área Total 12.030,29 m² 13.549,13 m² 15.905,36 m² 

Área de APP  6.815,42 m² 7.319,12 m² 8.147,30 m² 

% de APP na Area Total 56,6 54,0 51,2 

 

A Figura 1 apresenta a localização da bacia de contenção para todas as 3 condições 

propostas, a linha em azul representa o córrego que passa no local, e o polígono em verde 

corresponde a Area de Preservação Permanente – APP, delimitada através da distância de 

30 metros de cada lado do córrego. 

 
Figura 1 - Localização da bacia de contenção proposta para todas as condições de Tr 

 

Fonte: Google Earth, 2021. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A implantação da bacia de contenção se justifica pela relevância social, bem como, 

por legalmente, já ser ocupada em aproximadamente pela metade com APPs. O volume 

armazenado na bacia de contenção foi proposto em 3 condições para que, quando houver a 

implantação do projeto, possa ser feita a escolha de qual período de retorno seja ideal. 

Portanto, como a altura do dique de jusante para a condição 3 (Tr = 100 anos) é de 11 metros, 

sugere-se que este seja o Tr adequado, pois o dique de jusante desta cota engloba as outras 

condições, tendo em vista o baixo impacto e a maior segurança. 

Propõe-se que futuramente após a implementação da bacia de contenção seja feita a 

recomposição paisagística do local, com a criação de um parque no local ocupado pela bacia, 

tendo em vista o baixo impacto quando ocupado pela água.  
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Resumo: Atualmente, é comum vermos sistemas que integrem robótica e internet das coisas (IoT), 
os quais são chamados de sistemas de Internet das Coisas Robóticas (IoRT, do inglês Internet of 
Robotic Things). Esses sistemas são complexos devido a sua heterogeneidade e natureza fracamente 
acoplada.  Portanto,  é  importante  que  desenvolvedores  e  pesquisadores  tenham  acesso  a  uma 
documentação sólida, o que os mantém informados de tal complexidade e suas implicações. Por 
consequência, eles conseguirão projetar seus sistemas de uma maneira mais precisa, aumentando as 
chances de que os requisitos sejam alcançados. Neste trabalho, listamos os trabalhos na literatura 
que discutem aspectos de software para IoRT, com o intuito de os utilizarmos para uma futura 
análise qualitativa.

Palavras-chave: Robótica. IoT. Software. 

INTRODUÇÃO

Nos últimos anos, tem sido comum sistemas que integrem robótica e internet das coisas, 

normalmente chamados de sistemas de Internet das Coisas Robóticas (IoRT, do inglêsInternet of 

Robotic Things) (AFANASYEV et al., 2019). Ambos domínios tendem a ter um software bastante 

heterogêneo,  distribuídos  em  múltiplas  camadas  de  comunicação,  cuja  integração  pode  ser 

desafiadora e impactar diversos requisitos não funcionais, como segurança e performance (RAY, 

2016). Para que esses sistemas possam ser projetados de uma maneira correta, é importante que 

sejam documentados,  tando quanto ao estado da arte,  como da prática (UNPHON; DITTRICH, 

2010). 

Ainda,  um  catálogo  pode  ser  um  ponto  de  partida  para  ambos,  desenvolvedores  de 

pesquisadores, aproximando esses dois grupos que nem sempre trabalham em sintonia (GLASS et 

al.,  2006). Em um trabalho paralelo, identificamos algumas especificidades do estado da prática 

(ALBONICO et  al.,  2021);  portanto,  neste  trabalho,  focamos  no estudo  da  literatura.  Há  uma 
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quantidade considerável de trabalhos na literatura que investigam arquiteturas desses sistemas, mas 

são distribuídos ao longo dos anos, muitas vezes sem serem comparados. 

Para que possamos aproveitar esses trabalhos, é importante que eles estejam compilados em 

um  catálogo.  Neste  trabalho,  é  feita  uma  pesquisa  bibliográfica  sistemática  (SLR,  do  inglês 

Systematic  Literature Review) (KITCHENHAM; BRERETON, 2013) por artigos que tratam da 

arquitetura ou características de software para IoRT. Essa pesquisa se divide em 4 fases principais: 

i) coleta de artigos no Google Scholar1, buscando pelos termos “IoT” e "Robot"e suas derivações 

no título dos documentos; ii) seleção de artigos pelo seu título; iii) seleção de artigos com base no 

seus resumos e conteúdos; iv) remoção de artigos que não são revisados por pares. 

Como  resultado,  neste  trabalho  compilamos  um  catálogo  contendo  todos  os  artigos 

encontrados, sendo esse o primeiro passo para uma busca mais avançada, como o processo de bola 

de neve (WOHLIN, 2014),  e uma análise  qualitativa  dos trabalhos selecionados.  Portanto,  esse 

trabalho serve como um ponto de partida ou sumário para ambos, pesquisadores e desenvolvedores.

METODOLOGIA

Este trabalho foca na pesquisa bibliográfica, por meio de uma revisão sistemática da literatura. 

O intuito é catalogar os trabalhos existentes sobre sistemas de Internet das Coisas Robóticas (IoRT). A 

pesquisa segue os passos ilustrados na Figura  1, baseando-se em metodologias  bastante  difundidas 

(KITCHENHAM; BRERETON, 2013).

 

metodologia adotada neste trabalho é dividida em quatro etapas: 1) Inicialmente, todos os artigos no 

Google Scholar que possuam em seu título os termos pré-definidos são inseridos em uma base de 
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dados  local  (Zotero),  com  todas  as  informações  pertinentes  e  link  para  o  artigo;  2)  Dois 

pesquisadores  fazem,  em paralelo,  uma seleção manual  dos artigos  pelo  seu título  e  ao final  é 

calculado o coeficiente de concordância de Kappa entre eles (KRAEMER, 2014); 3) Os artigos 

selecionados são reexaminados com base em seus resumos, o que também é feito em paralelo por 

dois pesquisadores, sendo calculado o coeficiente de concordância de Kappa entre as suas seleções - 

em caso de conflito, é lido o artigo por completo; 4) São excluídos os artigos cuja conferência não 

sejam revisados por pares. 

Nesta fase do trabalho, não foi feita a busca em bola de neve, o que deve ser feito em um 

próximo artigo, com uma análise completa. Ao final do processo, compila-se uma lista dos artigos 

selecionados.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Relata-se os  principais  quantitativos  da  nossa  pesquisa,  bem  como  a  lista  de  artigos 

selecionados. 

Artigos Selecionados por Etapa

A Tabela 1 mostra a quantidade de artigos selecionados em cada fase da revisão sistemática. 

Na  Etapa  1,  foi  utilizado  o  seguinte  query  no  campo de  busca:  Alliintitle:  iot/things  +  robot, 

resultando em 460 trabalhos. Nas etapas 2 e 3 é importante frisar que os coeficientes de coerência 

foram 83% e  87%,  respectivamente,  o  que  demonstra  um alinhamento  quase  perfeito  entre  os 

pesquisadores. Ao final dessas duas etapas, ainda restam 28 trabalhos selecionados, sendo que 5 

deles foram descartados por não serem revisados por pares. Assim, a lista final conta com 23 artigos 

que tratam de software para IoRT.

Lista de Artigos Selecionados

ISSN 2594-4541 181



A Tabela 1 mostra os artigos selecionados, com a venue onde foram publicados e o ano de 

publicação.  Vemos que os artigos datam de 2007 a 2020, não sendo listado nenhum artigo do 

corrente ano devido a esta seleção ter sido feita no início de 2021. 

Também vemos que os artigos são publicados em diferentes áreas do conhecimento, como 

ciências  humanas,  ciências  de computação e  engenharias.  A Figura 2 ilustra  a distribuição  dos 

artigos da tabela anterior por ano de publicação. Vemos que entre os anos de 2018 e 2020 há um 

grande salto no número de publicações nessa área, sugerindo que essa tecnologia ainda está em seu 

momento de maior discussão.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste trabalho,  foi  feita  uma análise  sistemática  da literatura para a coleta  de uma lista 

inicial de artigos que falem sobre aspectos de software de IoRT. Toda a seleção foi feita de maneira 

paralela por dois pesquisadores,
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tendo  as  escolhas  sido  validadas  por  meio  de  coeficientes  de  concordância  e  um  terceiro 

pesquisador. 

Como resultado, temos uma lista de 23 artigos, que datam de 2007 a 2020, onde o ápice de 

publicações acontece nos últimos 3 anos, sugerindo a novidade desses sistemas. Isso nos encoraja a 

pensar  em trabalhos  futuros,  quando,  além de  incluirmos  os  artigos  do  ano de  2021,  também 

pretendemos  fazer  um processo de  bola  de  neve  (WOHLIN,  2014),  que  potencialmente  revela 

novos  artigos.  Com  uma  lista  de  artigos  completa,  então  pretendemos  conduzir  uma  análise 

qualitativa desses artigos e compará-la a outra pesquisa que conduzimos sobre o estado da prática 

em IoRT.
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Resumo: O peso, a condição e a estrutura corporal da vaca estão diretamente relacionadas com a 

produção de leite. O objetivo dessa pesquisa foi avaliar o impacto do índice de massa corporal ao 

parto na produção e qualidade do leite de vacas de origem zebuína, desmamadas aos 63 dias pós-

parto. Utilizou-se 87 vacas e seus bezerros da raça Nelore (N) puros ou com predominância em 

cruzamento com Charolês (C) (3/4N1/4C e 5/8N3/8C), agrupadas em classes segundo o seu índice 

de massa corporal (IMC) ao parto, em pequenas, moderadas e grandes. O índice de massa corporal 

foi determinado através da divisão do peso corporal das vacas pelo seu comprimento e pela altura de 

quadril e posteriormente o resultado dividido por 10. A medida da produção de leite foi realizada pelo 

método direto, com ordenha manual, seguida de análise do teor de lactose, gordura, extrato seco total 

e proteína bruta. Vacas com IMC alto e moderado tiveram maior produção de leite diária e total, sem 

alteração em seus componentes. Em vacas zebuínas desmamadas precocemente maiores estruturas 

corporais propiciam maior produção de leite sem alteração nos níveis dos seus constituintes.  

 

Palavras-chave: Eficiência; Nelore; Tamanho Corporal. 

 

INTRODUÇÃO 

 Com a demanda de carne bovina aquecida ocorre uma busca na melhora dos índices de 

produtividade. Para tanto, é necessário a melhora nos índices de produtividade dos rebanhos que passa 

pela escolha de animais mais adaptados aos sistemas de produção, buscando os mais eficientes e 

produtivos (LEAL et al., 2018). 

Os sistemas produtivos normalmente não priorizam as matrizes de corte, sendo as mesmas 

submetidas às pastagens com baixos níveis nutricionais que se refletem em baixos índices produtivos. 

A restrição de nutrientes durante a lactação pode afetar a qualidade do leite e o desempenho da sua 
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progênie (DU et al., 2010; GUTIÉRREZ et al., 2014). Segundo Gabriel Filho et al. (2016) o índice 

de massa corporal surge como indicador de condição corporal, pois permite entender melhor o 

desenvolvimento corpóreo de um animal, pois índices altos, por mesclar na sua composição peso 

altura e comprimento, se correlacionam com maior peso corporal. A estrutura corporal da vaca está 

diretamente relacionada à maior ou menor produção de leite, principalmente em ambientes limitantes 

e, consequentemente, ao maior desenvolvimento de seus bezerros (VAZ et al., 2020).  Desta forma, 

o objetivo do trabalho foi avaliar o impacto do índice de massa corporal ao parto na produção e 

qualidade do leite de vacas de origem zebuína. 

   

METODOLOGIA 

O estudo foi conduzido no município de Santa Maria, localizado na Depressão Central, RS, 

Brasil (altitude de 95 m), latitude 29º 43' Sul e longitude 53º 42' Oeste. O clima da região corresponde 

ao subtropical úmido. Utilizou-se 87 vacas e seus bezerros da raça Nelore (N) ou com predominância 

de sangue Nelore em cruzamento com a raça Charolês (C) dos grupos - 3/4N1/4C e 5/8N3/8C, 

distribuídas em classes segundo o seu índice de massa corporal (IMC) ao parto em pequenas, 

moderadas e grandes. 

As classes de índice de massa corporal foram determinadas em função da média geral dos 

mesmos e do desvio padrão da média. Os grupos formaram-se a partir da soma ou subtração de 0,5 

desvio-padrão (1,08 pontos) da média geral de peso dos índices de massa corporal calculado das vacas 

de 19,59 pontos, formou-se os grupos denominados: pequenas (média de IMC de 17,28 pontos), 

moderadas (média de IMC de 19,41 pontos) e Grandes (média de IMC de 22,09 pontos). O índice de 

massa corporal foi calculado através da divisão do peso corporal das vacas ao parto (PCV) pela altura 

do quadril (ALT) e pelo comprimento (COMPR) das vacas e posteriormente o valor resultante foi 

dividido por 10, conforme a fórmula IMC = PCV/ALT/COMPR/10. 

As vacas e bezerros foram mantidos sob as mesmas condições de manejo durante o período 

experimental, com os nascimentos ocorrendo na primavera durante um período de 86 dias. Do parto 

até o desmame precoce (63±3 dias de idade) os bezerros e as matrizes permaneceram em áreas de 

pastagem natural com lotação de 0.9 UA/ha (UA=unidade animal, equivalente a 450 kg de peso 

corporal) recebendo diariamente suplementação energética com farelo de arroz integral na proporção 

de 0,7% do peso corporal das vacas. 
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Para a avaliação da produção e qualidade do leite das vacas foram realizadas três coletas aos 

21, 42 e 63 dias após o parto. A medida da produção de leite foi realizada pelo método direto, com 

ordenha manual. Para tanto, as vacas eram separadas dos seus bezerros pela manhã (um dia antes da 

coleta) e mantidas em piquete anexo. Às 18 horas as vacas eram colocadas novamente com os 

bezerros, permanecendo durante 30 minutos, visando o esgotamento do úbere. Após, os bezerros 

eram separados novamente das suas mães permanecendo no curral até a manhã seguinte. A ordenha 

das vacas iniciou-se aproximadamente 12 horas após a última mamada do bezerro. Para isso, estas 

eram contidas pelo pescoço, e após realizada aplicação de 30 UI (unidades internacionais) de 

ocitocina via intramuscular, com o intuito de facilitar a descida do leite. A ordenha foi realizada em 

dois quartos do úbere, um dianteiro e outro traseiro. A produção obtida foi multiplicada por dois, para 

obter a produção total do úbere, e posteriormente ajustada para 24 horas (RESTLE et al., 2005). A 

estimativa da produção total de leite foi determinada pela soma das medições dos dias 21, 42, e 63 

pós-parto multiplicadas individualmente por 21. Do leite ordenhado foi retirada uma amostra de 450 

ml, imediatamente resfriada, para posterior análise do teor de lactose, gordura, extrato seco total e 

proteína bruta. 

Os dados obtidos nos diferentes intervalos de tempo foram submetidos à análise de variância, 

com significativa a 5% de probabilidade, sendo as médias comparadas pelo teste t, com auxílio do 

programa estatístico SAS 9.0. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Vacas de índices de massa corporal grande e moderado foram superiores na produção de leite, 

total e diária até o desmame aos 63 dias de idade, quando comparadas as vacas de índice de massa 

corporal pequeno (Tabela 1). A maior produção de leite se reflete posteriormente no peso ao desmame 

dos bezerros (RODRIGUES et al., 2014). Vara et al. (2020) ao trabalharem com a mesma idade de 

desmame, porém com classes de pesos corporais ao parto verificaram serem os bezerros filhos de 

vacas grandes mais pesados ao nascer e ao desmame quando comparados aos filhos de vacas pequenas.  

 

Tabela 1 - Médias e erros padrão para características de produção e qualidade do leite de vacas Zebuínas de diferentes 

índices de massa corporal. 

 Índice de Massa Corporal 

Variáveis Pequeno Moderado Grande 
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Produção de leite total (litros) 214,5±20,7b 257,6±18,3a 258,6±22,2a 

Produção de leite média diária (litros) 3,40±0,3b 4,09±0,3a 4,10±0,4a 

Gordura (%) 3,26±0,27a 3,61±0,32a 3,60±0,29a 

Lactose (%) 4,80±0,08a 4,97±0,06a 5,00±0,09a 

Extrato seco total (%) 12,5±0,40a 12,3±0,42a 11,7±0,37a 

Extrato seco desengordurado (%) 8,69±0,19a 8,70±0,18a 8,52±0,17a 

a,b,c na mesma linha diferem (P<0,05) 

 

As características qualitativas do leite das vacas Nelore não apresentaram diferenças entre as 

classes de índices de massa corporal (Tabela 1). A composição do leite de vacas de corte pode ser 

influenciada por vários fatores como a raça (RODRIGUES et al., 2014), mas principalmente pelo 

nível nutricional e a interação com as reservas corporais das mesmas (MOURA et al., 2014) sendo 

assim difícil a discussão de resultados. Fonseca et al. (2012) avaliando também vacas da raça Nelore 

em lactação maior que a do presente estudo, com 180 dias, verificaram nos componentes qualitativos 

do leite valores médios próximos ao presente estudo, podendo assim concluirmos que a qualidade do 

leite se mantém durante toda a lactação, o que modifica é a quantidade de leite produzida durante as 

diferentes fases da lactação. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O IMC alto e moderado propicia maior produção de leite em vacas desmamadas 

precocemente, sem que a qualidade seja alterada.  
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Resumo: A secagem de alimentos é uma técnica utilizada desde antigamente para 

preservação dos alimentos. Um tipo de secagem que se destaca, por ter baixo custo e alta 

eficiência, é a secagem solar. Muitos pesquisadores, quando vão desenvolver um secador 

solar, apresentam dúvidas sobre quais materiais utilizar e que tipo de secador solar produzir. 

Assim, o objetivo desse estudo é apresentar uma relação dos tipos de secadores solares que 

já foram produzidos, cuja eficiência foi verificada. Para tal, foi realizada uma pesquisa 

bibliográfica utilizando como banco de dados o Google Acadêmico. Foi possível observar 

que vários modelos de secadores solares já foram desenvolvidos, tanto do tipo passivo e 

ativo quanto do tipo direto e indireto. Porém, ainda há poucos trabalhos sobre secadores 

solares mistos. Os principais materiais utilizados para confecção dos secadores são MDF e 

vidro e todos secadores solares apresentam eficiências satisfatórias. Conclui-se que a 

eficiência depende de diferentes variáveis, como material utilizado, tipo de secador e local 

de instalação. Além disso, a área de estudo de secador solar misto e com armazenamento de 

energia é uma boa possibilidade de pesquisa, uma vez que há poucos trabalhos com esta 

temática.  

 

Palavras-chave: secador solar; eficiência; materiais; alimentos. 

 

INTRODUÇÃO 

 A secagem de alimentos é uma técnica utilizada desde antigamente para preservação 

de alimentos e redução de perdas de colheitas. Segundo Celestino (2010), o processo de 

secagem é definido como a remoção da água ou qualquer outro líquido de um material. 

Quando esse material é um alimento, é importante que ele não perca suas propriedades 

biológicas para comercialização. 

 Entre os métodos de secagem existentes é possível destacar três tipos: secagem 

natural, em que o produto fica exposto ao ambiente sem nenhum dispositivo e material de 
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proteção; secagem com secador solar, que utiliza a radiação solar como fonte de energia e 

materiais que intensificam o aquecimento do ar; e a secagem com secador artificial, que 

utiliza fontes de energia artificias, como a elétrica (OLIVEIRA, 2014).  

Dentre os tipos de secadores citados, o secador solar se destaca por ter alta eficiência 

e baixo custo, uma vez que utiliza energia térmica renovável. Ademais, a energia solar é 

considerada uma fonte limpa, visto que não são liberados resíduos na atmosfera (Ricci et al., 

2012). Como a instalação e manutenção dos secadores solares é de baixo custo, esses podem 

ser utilizados por pequenos produtores, aumentando os ganhos econômicos devido a 

agregação de valor ao produto e redução de perdas. 

Os secadores solares podem ser feitos de diferentes materiais, sendo que esses 

interferem na eficiência e no custo. Muitos pesquisadores, quando vão desenvolver um 

secador solar, apresentam dúvidas sobre quais materiais utilizar e que tipo de secador solar 

produzir. Com um estudo que apresente modelos que já foram desenvolvidos, torna-se mais 

fácil para um pesquisador escolher que materiais utilizar buscando ter melhor eficiência. 

Mediante o exposto, esse trabalho tem como objetivo apresentar uma relação do tipo de 

secador solar e dos materiais utilizados com a eficiência. 

  

METODOLOGIA 

A abordagem utilizada neste estudo foi uma pesquisa bibliográfica de caráter 

qualitativo. Para selecionar os materiais utilizados, foi feita uma pesquisa no Google 

Acadêmico com a frase “secador solar”. Após isso, foram selecionados os trabalhos 

publicados na língua portuguesa dos primeiros vinte e um estudos disponíveis e feito a leitura 

do resumo de cada pesquisa selecionada para determinar o material que seria utilizado neste 

trabalho, sendo que foi trabalhado apenas com secadores solares de pequeno porte para 

secagem de frutas. Em seguida, foi realizada a leitura analítica para ordenar as informações 

fornecidas nos trabalhos selecionados. Por fim, foi desenvolvida a leitura interpretativa para 

utilizar o exposto pelos autores(as) a fim de alcançar o objetivo deste estudo.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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Segundo SILVA (2019), os secadores solares podem ser classificados de acordo com 

o tipo de convecção do ar em ativos, convecção forçada, e passivos, convecção natural. 

Ademais, podem ser subclassificados em direto, indireto e misto. Os diretos apresentam 

apenas uma câmara que contém a placa absorvedora e as bandejas de secagem. Os indiretos 

apresentam duas câmaras, uma com a placa absorvedora e outra com as bandejas de secagem, 

sendo que a última é escurecida, evitando a entrada de irradiação solar. Os mistos apresentam 

duas câmaras como os indiretos, porém a diferença é que a câmara de secagem é transparente, 

permitindo a irradiação solar em ambas as câmaras (SILVA, 2019). 

É possível observar que o estudo de secadores solares está aumentando. Morais et al 

(2019) estudaram um secador solar do tipo ativo e indireto composto por um coletor solar 

de madeira com placa absorvedora de alumínio e uma câmara de secagem construída de 

madeira contendo exaustores. O equipamento apresentou uma elevação média da 

temperatura de 9,7 ºC e uma eficiência média de 45% no aproveitamento térmico de energia 

solar, sendo considerados resultados satisfatórios para os autores. 

Almeida, Lima e Souza (2016) publicaram um artigo referente a construção de um 

secador solar passivo e direto, feito com calha de luminária de lâmpada fluorescente, vidro 

sobre a chapa absorvedora, pintura preta das paredes e vidro de cobertura. Os produtos 

utilizados para estudo foram uvas. Após quatro dias de secagem esperava-se que a massa 

úmida fosse de pelo menos 15% e como resultado obteve-se a massa úmida abaixo de 10%.  

Três projetos foram desenhados por Firmo (2020), sendo todos passivos, um direto 

(modelo 1) e dois indiretos (modelo 2 e 3). Após um estudo detalhado, que levou em conta 

custo e eficiência, o protótipo 3 foi escolhido. A câmara de secagem foi construída com aço 

galvanizado, cantoneiras de aço e MDF e o coletor com MDF e acrílico transparente. Além 

disso, foram utilizadas garrafas de água nas prateleiras abaixo das chapas para armazenar 

calor que é utilizado para aquecer o ar durante a noite. De acordo com a autora, esse modelo 

apresenta alta eficiência e um custo de 557,72R$ para as dimensões de comprimento(c)=2 

m, altura(h)=0,225 m e largura(l)=1 m do coletor solar e c=1 m, h=2,1 m e l=1 m da câmara 

de secagem.  

Silva (2013) construiu um secador solar direto e passivo a partir de um tambor de 

polietileno e vidro. Para os testes experimentais foram utilizados cinco tipos de frutas: 
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abacaxi (1), banana (2), mamão (3), manga (4) e pimentão (5). Nos testes para avaliação da 

eficiência do processo de secagem foi constatado que para o abacaxi a eficiência foi de 

92,3%, 84,4% para a banana, 93,4% para o mamão, 88,5% para a manga e 96,3% para o 

pimentão. É importante ressaltar que os ensaios foram feitos com número totais de horas 

diferentes. O produto para o qual o secador apresentou melhor eficiência com base em horas 

e redução da massa úmida foi o pimentão. Além disso, houve uma elevada perda de potência.   

Melo (2016) desenvolveu um secador solar ativo e indireto com Medium Density 

Fiberboard (MDF), policarbonato alveolar como cobertura para captação da luz solar, tela 

de nylon, telha de fibrocimento como placa absorvedora, coolers para forçar a circulação do 

ar e mini painel fotovoltaico para fornecer energia aos coolers. Foram realizados quatro 

experimentos com bananas em dias diferentes, sendo que o que apresentou melhores 

resultados foi o experimento 4, como eficiência térmica de 30,46%, eficiência do secador de 

87,14% e eficiência mássica de 87,14%. De acordo com o autor, os secadores elétricos 

usados nas indústrias, que têm elevado custo de instalação e manutenção, podem ser 

substituídos por secadores solares desse modelo. Além disso, foi observado que o 

dimensionamento e a implantação do capacitor térmico e o dimensionamento da câmara de 

secagem são importantes. 

Com base nos trabalhos pesquisados, notou-se que há poucos estudos de secadores 

solares mistos. Os estudos dividem-se entre ativos e passivos e diretos e indiretos. Há um 

ramo que ainda não foi fortemente explorado que é o da utilização de materiais, como água 

e pedra brita, para armazenamento de energia para funcionamento dos secadores solares 

durante a noite.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Os estudos nessa área estão aumentando, uma vez que os gastos com coletores 

artificiais são altos, gerando elevados custos para as indústrias, e inviáveis para pequenos 

produtores. É notório que a eficiência de um secador solar envolve diferentes variáveis, 

como dimensões, tipo, produto de interesse e local de instalação. Entretanto, todos os 

secadores solares apresentados nesse estudo obtiveram resultados satisfatórios quanto a 

eficiência, mesmo que alguns ainda possam ser melhorados.  
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 Com essa pesquisa foi possível apresentar estudos com diferentes tipos de secadores 

solares e diferentes materiais e a eficiência de cada um. Percebe-se que o material mais 

utilizado é o MDF e vidro e que não há muitos trabalhos sobre secadores solares mistos. 

Assim, sugere-se que sejam feitos estudos com secadores solares mistos, tanto ativos quanto 

passivos. Além disso, é interessante acoplar ao estudo possibilidade de armazenagem de 

calor para utilização em períodos noturnos. 
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Resumo: O objetivo deste estudo é apresentar as atividades de divulgação científica realizadas entre 

2019 e 2021 pelo projeto de extensão Saúde nas Mídias da UFPR. Trata-se de um relato de 

experiência das atividades de divulgação científica: quadro Saúde em Pauta no programa Música 

Urbana da Rádio UniFM (2019-2020); Curso de Fundamentos em Divulgação Científica (2020); 

Transmissões ao vivo (lives) nos aplicativos Instagram e Facebook (2020-2021); Divulgação de 

artigos científicos publicados na revista Cogitare Enfermagem da UFPR em formato de podcasts nas 

plataformas Spotify, Google e Apple Podcasts (2021); Saúde nas mídias indica (2021); Saúde nas 

mídias entrevista (2021), executadas pelo projeto de extensão Saúde nas Mídias. As ações promovem 

a interação interprofissional dos participantes e também com a comunidade interna e externa à 

Universidade, constituindo-se como importante estratégia de atuação que potencializa a repercussão 

e riqueza dos eventos executados, além de ser ferramenta para efetivar ações de promoção à saúde de 

modo integral e de qualidade. O Projeto Saúde nas Mídias cumpre com o objetivo de aproximar a 

ciência e a universidade da sociedade, o que é uma das vertentes fundamentais das instituições de 

ensino superior. 

 

Palavras-chave: Integração 1; Relações Comunidade-Instituição 2; Saúde 3; Informática em 

Enfermagem 4. 

 

INTRODUÇÃO 

 A aproximação entre a universidade e a comunidade caracteriza-se como um desafio 

imponente a ser vencido, permeando as programações institucionais. O tripé de sustentação das 

instituições de formação em nível superior conforma-se por ensino, pesquisa e extensão; esta, uma 

forma de atuação que estimula o fazer extra murros institucionais (MOITA; ANDRADE, 2009).  
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A área da saúde, por meio de estratégias de educação e comunicação em saúde, deve ocupar-

se também da publicização das evidências científicas para a população em geral de modo 

compreensível aos que não são da área. Os impactos de ações nessa área estão ligados diretamente a 

qualidade de vida dos indivíduos, influenciando a maneira que cuidam da sua própria saúde 

(FERNANDES, et al., 2012). Entretanto, o linguajar científico da saúde é robusto e peculiar, o que 

requer democratização e planejamento para efetivamente alcançá-los (TAVARES; REZENDE, 2014).  

Nesse sentido que o projeto de extensão Saúde nas Mídias foi planejado, proposto e vem sendo 

executado pelo Departamento de Enfermagem da Universidade Federal do Paraná (UFPR); além de 

contribuir para o processo formativo interdisciplinar, há o envolvimento em atividades extra 

curriculares e aproximação com a realidade. O objetivo deste estudo é apresentar as atividades de 

divulgação científica realizadas entre 2019 e 2021 pelo projeto de extensão Saúde nas Mídias da 

UFPR. 

  

METODOLOGIA 

Relato de experiência das atividades de divulgação científica: quadro Saúde em Pauta no 

programa Música Urbana da Rádio UniFM (2019-2020); Curso de Fundamentos em Divulgação 

Científica (2020); Transmissões ao vivo (lives) nos aplicativos Instagram e Facebook (2020-2021); 

Divulgação de artigos científicos publicados na revista Cogitare Enfermagem da UFPR em formato de 

podcasts nas plataformas Spotify, Google e Apple Podcasts (2021); Saúde nas mídias indica (2021); 

Saúde nas mídias entrevista (2021), executadas pelo projeto de extensão Saúde nas Mídias. 

A proposta conta com a participação assídua de docentes, estudantes de graduação em 

enfermagem e medicina, pós-graduandos em nível de mestrado e doutorado dos programas de Pós-

Graduação em Enfermagem e Odontologia, profissionais de saúde egressos ou não da UFPR, e de 

serviços de saúde parceiros, para planejamento e execução das atividades.  

O projeto foi institucionalizado na UFPR em dezembro de 2019, seguindo os trâmites e 

legislações vigentes. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O projeto de extensão Saúde nas Mídias vêm desenvolvendo atividades regulares desde 2019, 

iniciadas com um projeto piloto denominado Saúde em Pauta, que acontece semanalmente nas sextas-
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feiras às 12:30 horas através da emissora de rádio UniFM da Fundação da UFPR (estação 94.5 MHz 

FM em Curitiba-PR), e consiste em uma forma de divulgar informações baseadas em evidências e 

relacionadas a saúde dos indivíduos e comunidades. Cada episódio do Saúde em Pauta relaciona-se 

a uma temática específica, e conta com a participação de um profissional convidado, por exemplo: 

em 03 de julho de 2020 um profissional médico falou sobre o Panorama da Covid-19 em Curitiba; no 

dia 10 de julho de 2020 um historiador foi entrevistado sobre Peste Negra e o Renascimento; dia 17 

de julho de 2020 uma enfermeira explanou sobre Teleconsultas na Atenção Primária. A mediação do 

bate-papo é reponsabilidade da coordenadora do projeto e de uma jornalista da rádio.  

Durante os programas a participação dos ouvintes é estimulada, os mesmos podem enviar 

perguntas aos entrevistados, bem como sugerir temas futuros. Adicionalmente, profissionais de saúde 

podem se candidatar para participar do programa para relatarem suas experiências, por meio do 

preenchimento de um formulário eletrônico. O programa também é transmitido pela página do 

Facebook da rádio e do projeto. Todas as atividades desenvolvidas pelo projeto são amplamente 

divulgadas a comunidade acadêmica e a população em geral, para tanto é utilizada a identidade visual 

desenvolvida pelos membros do projeto (Figura 01). 

 

Figura 01 - Logomarca do projeto Saúde nas Mídias 

 

Fonte: Autores da pesquisa, 2021. 

 

Outra proposta bem sucedida são as transmissões ao vivo, ou lives, através do Instagram, as 

quais acontecem todas as terças-feiras às 17:00 horas. A proposta é de um bate-papo virtual 

relacionado a um assunto contemporâneo, relacionado às ciências da saúde ou advindos da prática 
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profissional. As lives também contam com a participação de um profissional convidado por semana, 

das diversas áreas correlatas à saúde, os momentos síncronos são conduzidos pela professora 

coordenadora do projeto. Dentre os temas debatidos no ano de 2020, tem-se: impactos do isolamento 

social; exames para covid-19; processo de imigração e prática profissional da enfermagem nos 

Estados Unidos. Já no ano de 2021, a proposta foi repaginada direcionando o convite para 

participação de egressos da instituição e professores, como maneira de disseminar as diversos 

vertentes de atuação na área da saúde e aprofundar discussões em tópicos pertinentes. Em caso de 

consentimento dos convidados, a gravação das lives são disponibilizadas e podem ser acessadas 

através da ferramenta IGTV no Instagram ou na página do Facebook do projeto.  

Voltado a capacitação de profissionais e estudantes, o Curso de Fundamentos em Divulgação 

Científica foi promovido pelo projeto entre junho e julho de 2020, em parceria com docentes do 

Grupo de Estudos em Tecnologias da Informação e Cibercultura (GETIC), vinculado ao Programa 

de Pós-Graduação em Educação - PPED da Universidade Tiradentes. A execução do curso teve como 

objetivo a capacitação, aprimoramento, envolvimento para a disseminação de conteúdos científicos 

por profissionais da saúde.  

A divulgação científica dos artigos publicados na revista Cogitare Enfermagem é realizada 

periodicamente nas contas em plataformas de streaming associadas ao projeto. Nessa atividade, os 

artigos a serem divulgados são estudados e discutidos pelos participantes do projeto de extensão, a 

partir disso é elaborado um texto de divulgação com as principais informações referentes aos 

objetivos, metodologia, resultados e conclusão com intuito de chamar a atenção dos ouvintes para 

que acessem o artigo na íntegra por meio do link de acesso disponibilizado.   

Ainda, o projeto conta com uma atividade nomeada Saúde nas Mídias indica, uma atividade 

que busca divulgar obras literárias pertinentes, que promovem reflexões sobre a saúde. Além disso, 

ocorre a  divulgação contínua de informações através das redes sociais (@saude_nas_midias no 

Instagram; facebook.com/saude_nas_midias; https://anchor.fm/saude-nas-midias-ufpr; e 

@saudemidiasUFPR no Twitter) e no website http://www.saude.ufpr.br/portal/enfermagem/projeto-

de-extensao-saude-nas-midias/, elaboradas por alunos extensionistas bolsistas e voluntários, 

mestrando e doutorandos dos programas acadêmicos e profissional. 

Por fim, o quadro saúde nas mídias entrevista, realiza quinzenalmente entrevistas com 

pesquisadores da UFPR que atuam na área da saúde, os quais podem ser ligados a outros cursos e 
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setores da instituição. A atividade objetiva aprofundar discussões sobre situações pertinentes a saúde 

da população de maneira dinâmica e atrativa, um exemplo da ação foi a entrevista com um professor 

do departamento de estomatologia da UFPR que abordou as temáticas de Anemia de Fanconi, 

telessáude e aprimoramentos necessários para qualidade dos atendimentos. 

As ações promovem a interação interprofissional dos participantes e também com a 

comunidade interna e externa à Universidade, importante estratégia de atuação que potencializa a 

repercussão e riqueza dos eventos executados, além de ser ferramenta para efetivar ações de 

promoção à saúde de modo integral e de qualidade (FARIA, et al., 2018). Destaca-se que executar 

ações formativas envolvendo a graduação e pós-graduação e fomentar a capacitação de profissionais 

e docentes constitui-se como ferramenta para potencialização da disseminação do conhecimento 

específico edificado de maneira direta para a comunidade. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O Projeto Saúde nas Mídias cumpre com o objetivo de aproximar a ciência e a universidade 

da sociedade, o que é uma das vertentes fundamentais das instituições de ensino superior. Ainda, por 

ser executado pelo Departamento de Enfermagem da UFPR, contribui de forma inovadora para a 

visibilidade e disseminação dos ideais e valores da profissão, e das Ciências na área da saúde. 
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Resumo: O setor avícola possui uma das maiores produções do Brasil, e tem grande importância para 
a economia do País. Na busca por manter esse patamar produtivo se faz necessário garantir o bem-
estar das aves, de forma a impactar diretamente no seu rendimento. Para isso, o trabalho a seguir 
buscou desenvolver um sistema de monitoramento dos parâmetros de ambiência aviária para ser 
implementado em um aviário localizado no município de Bom Jesus do Sul. Baseado em tecnologias 
IoT (Internet of Thing) e Agricultura 4.0, este sistema permitiu que a leitura dos dados coletados em 
um ponto no interior do galpão fosse disponibilizada para acesso remoto por qualquer dispositivo que 
possua um navegador e que tenha acesso à internet. Para isso, foi utilizado componentes com um viés 
acadêmico, como o minicomputador Raspberry Pi, atuando como servidor web, e dando suporte ao 
banco de dados MySQL. As variáveis monitoradas foram coletadas pelos sensores de temperatura e 
umidade DHT22 e pelo sensor de amônia MQ-135, que mostraram facilidade em seu uso na aquisição 
dos dados. Este estudo buscou permitir a inserção de forma simples de um sistema de monitoração 
remoto em um aviário de frangos de corte, visando assim, facilitar o acompanhamento das variáveis 
de ambiência pelo avicultor. O sistema implementado foi bem aceito pelo avicultor responsável, 
demonstrando também ser eficaz dentro das funcionalidades em que foi inicialmente proposto. 
 
Palavras-chave: Web Service. IoT. Bem-estar animal. 

 

INTRODUÇÃO 

 Na produção de carne de frango, o Brasil destaca-se como um dos principais produtores mundiais 

e é o maior exportador (PROCÓPIO; LIMA, 2020). No entanto, a criação de frangos de corte permanece 

apresentando desafios de produtividade, por muitas vezes relacionados a fatores ambientais como altas 

temperaturas e alta umidade dentro do galpão (FERREIRA DA SILVA, 2013), que comprometem a 

função vital mais importante das aves, que é a manutenção de sua homeotermia. Outro fator agravante 

na produção avícola é a qualidade do ar no interior do galpão, já que os gases gerados durante o 

confinamento afetam a saúde e o bem-estar tanto dos animais quanto dos tratadores, dentre os quais, 

predomina o gás amônia (NH3) (VIGODERIS et al., 2010). 
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Para as aves, a presença de amônia é notada a partir de 15 ppm e o limite máximo de exposição 

é de 25 ppm. Como o ser humano só a percebe como nociva a partir de 50ppm, significa que as aves são 

afetadas antes que os criadores possam identificar o problema (FRANÇA, 2014). 

O mecanismo de termorregulação se faz mais eficiente quando a temperatura ambiente e a 

umidade relativa se encontram dentro de certos limites definidos na Tabela 1. 

Tabela 1 – Valores ideais de temperatura e umidade, em função da idade das aves 

Idade (Semanas) Temperatura (°C) Umidade Relativa (%) 

1 32 – 35 60 – 70 
2 29 – 32 60 – 70 
3 26 – 29 60 – 70 
4 23 – 26 60 – 70 
5 20 – 23 60 – 70 

6-7 20 60 – 70 
Fonte: Adaptado de Abreu e Abreu (2011). 

Dessa forma, o trabalho a ser desenvolvido visa a elaboração de um sistema de monitoramento 

remoto dos parâmetros de ambiência de um aviário através de um meio de visualização web, com 

atualizações em tempo real dos dados coletados. Para isso, se valerá da utilização de tecnologias com 

princípios em Internet das Coisas, para conectar os sensores utilizados à internet.  

A implementação desse sistema será feita em um aviário localizado no município de Bom Jesus 

do Sul – PR, que já possui um sistema de monitoramento e controle comercial, porém, que não atua de 

forma remota, possuindo apenas o painel de controle. O projeto busca permitir ao avicultor em questão 

autonomia para ter uma maior consciência do correto ajuste dos parâmetros internos do aviário, tão 

importantes para o controle da produtividade. Em resumo, o projeto busca contribuir cientificamente no 

estudo da aplicação de tecnologias micro controláveis a fim de criar uma plataforma web de 

monitoramento remoto das variáveis de bem-estar animal. 

 

METODOLOGIA 

O presente trabalho foi desenvolvido tendo como principal objetivo monitorar três variáveis: 

temperatura, umidade e níveis de amônia dentro deste aviário. O protótipo desenvolvido será posicionado 

próximo ao centro do aviário, fixado em uma de suas paredes internas. O projeto foi elaborado nas 

seguintes etapas: 
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• Aquisição de dados e processamento: é responsável por utilizar os sensores para obtenção das 

variáveis de interesse e processá-las pelo minicomputador Raspberry Pi. Os sensores serão alimentados 

diretamente pelo próprio Raspberry Pi, que também recebe os dados de forma cabeada através de suas 

GPIOs. O código de requisição será baseado na linguagem Python 3.0. Para a obtenção dos dados de 

temperatura e umidade do sensor DHT22, será utilizada a biblioteca DHT da Adafruit. Já, para o sensor 

MQ135, será utilizado um script de calibração e leitura que recriará a curva de sensibilidade para o gás 

amônia NH3 e calcula a quantidade de gás (em ppm) de acordo com a resistência lida. Através da 

utilização da biblioteca Time, a hora e a data da captura dos dados serão relacionadas junto ao banco de 

dados. 

• Armazenamento: após capturados, os dados serão transferidos e alocados no banco de dados 

MySQL Para fazer a gestão do banco de dados, será utilizada a interface phpMyAdmin, onde a tabela já 

é previamente configurada com as colunas necessárias. As colunas utilizadas foram: id (identifica a 

ordem de leitura), mqq (dados de amônia), temp (dados de temperatura), hum (dados de umidade), 

datetime (data e hora associada ao momento da leitura). As colunas utilizadas podem ser observadas na 

Figura 2. 

Figura 1 – Organização do banco de dados 

 
Fonte: Autoria própria (2021). 

Um script Python é responsável pelo envio dos dados coletados ao banco de dados MySQL, 

alocando cada variável lida a sua respectiva coluna, relacionando a hora e a data da leitura juntamente 

aos dados, e auto incrementando seus índices. Estes dados agora podem ser requisitados via SQL, 

conectando-se ao banco de dados, e formatados para serem exibidos de forma gráfica pela página web. 

• Transmissão e visualização: Os dados serão visualizados de forma gráfica através da ferramenta 

Google Chart, que permite a criação de gráficos dinâmicos. Utilizando PHP como back-end será feita a 

conexão com o banco de dados, extraindo as últimas 10 leituras para alimentação dos gráficos. O servidor 

Apache (Apache HTTP Server), permite que os arquivos da página web armazenados na pasta raiz de 

seu diretório sejam disponibilizados via web para visualização quando este endereço é requisitado pelo 

usuário via protocolo HTTP.  
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Para possibilitar o acesso remoto, é utilizada a ferramenta NoIp, que é uma provedora de DDNS 

(Dynamic Domain Name System), assim, se cria um nome de host estático vinculado ao IP público do 

roteador, permitindo acesso externo. Por fim, é necessário redirecionar esse acesso para o endereço 

interno na rede do Raspberry. Para isso, o endereço DDNS foi alocado na porta 8080 do roteador, sendo 

o roteador configurado para encaminhar todo acesso vindo por essa porta para o endereço de IP fixo do 

Raspberry Pi. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O sistema de monitoramento teve êxito ao ser implementado utilizando o Raspberry como 

servidor web e no suporte a base de dados do sistema. Centralizando no minicomputador todas as 

funcionalidades propostas, facilitou a implementação do projeto como um todo 

O acesso aos dados foi testado em redes externas a do Raspberry, demonstrando assim que a 

proposta de acesso remoto teve sucesso. O endereço de acesso externo final ficou da seguinte forma: 

“http://monitora.ddns.net:8080/monitora/”. Foram definidas quatro páginas de visualização, a primeira 

apresenta os últimos valores lidos pelos sensores. As outras três páginas apresentam gráficos de 

temperatura, umidade e amônia que relacionam os últimos 10 pontos de leitura. As páginas estão 

representadas pelas Figuras 3 e 4. 

Figura 2 – Página de visualização web 

 

Fonte: Autoria própria (2021). 

Figura 3 – Página de visualização web 

 

Fonte: Autoria própria (2021). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A proposta deste trabalho, foi a implementação de um sistema de monitoramento remoto de 

algumas das variáveis com grande influência no bem-estar animal. Objetivando a facilidade no 

acompanhamento das variáveis de interesse, bem como, facilidade de implementação e de introdução 

deste sistema em qualquer tipo de estrutura avícola. 

Como apresentado nos resultados, o trabalho pode ser validado, com a implementação 

completa deste sistema na arquitetura proposta, obtendo resultados satisfatórios, como a 

disponibilidade dos dados de forma remota, leituras em tempo real dos sensores, e visualização web 

das informações. 

Como parte importante na validação deste projeto, ficou evidente a satisfação do avicultor 

com a usabilidade da plataforma, com as vantagens de ter acesso remoto aos dados, permitindo maior 

tranquilidade no monitoramento a distância do ambiente avícola e possibilitando um segundo método 

de controle das variáveis internas do galpão, além do sistema de automação. 
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Resumo: No Brasil, historicamente as cidades não foram construídas de forma organizada 

tão pouco foram construídas de modo a comportar um grande aumento populacional em um curto 

espaço de tempo. Sabe-se que o planejamento urbano deveria, em hipótese, preceder o aumento 

populacional, entretanto não é o que acaba acontecendo. A falta de planejamento urbano acarreta 

transtornos aos moradores e visitantes de um município. O uso de métodos matemáticos na gestão 

urbana facilita a tomada de decisão em questões de desenvolvimento local. Através de simulações 

numéricas é possível determinar qual a ordem de investimento a ser realizada. O modelo de 

crescimento exponencial de Malthus é o modelo matemático mais simples utilizado atualmente para 

simulação de crescimento de qualquer tipo de espécie. Portanto pode-se utilizar este modelo para 

simular taxas de crescimento e decrescimento populacionais, gerando uma ferramenta de auxílio para 

o planejamento urbano. A equação diferencia linear utilizada para a simulação do crescimento 

populacional se mostrou efetiva, além de ser, uma forma simples e prática de se estipular a população 

para os anos futuros, podendo auxiliar no planejamento e desenvolvimento estrutural urbano de uma 

cidade. Neste trabalho apresentamos um modelo fictício de fácil aplicação em problemas recorrentes 

da gestão pública.  

 

Palavras-chave: Equação diferencial; Planejamento urbano; População. 
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INTRODUÇÃO 

 No Brasil, historicamente as cidades não foram construídas de forma organizada tão pouco 

foram construídas de modo a comportar um grande aumento populacional em um curto espaço de 

tempo. Em cidades litorâneas, por exemplo, observamos um crescimento populacional alto em um 

pequeno espaço de tempo, observação essa, válida para crescimentos esporádicos em períodos de 

“temporada turística”. Tal crescimento pode ser atrelado a especulação econômica e imobiliária. 

Sabe-se que o planejamento urbano deveria, em hipótese, preceder o aumento populacional, 

entretanto não é o que acaba acontecendo. A falta de planejamento urbano acarreta transtornos aos 

moradores e visitantes de um município como exemplo uma infraestrutura que não atende a demandas 

populacionais essenciais como abastecimento de água, sobrecarga da rede de esgoto, sobrecarga de 

rede elétrica, congestionamentos, ocupações irregulares, etc. 

Equações diferenciais no planejamento urbano 

O uso de métodos matemáticos na gestão urbana facilita a tomada de decisão em questões de 

desenvolvimento local. Através de simulações numéricas é possível determinar qual a ordem de 

investimento a ser realizada. Se pensarmos em uma prefeitura “A” que possui uma determinada 

quantia em dinheiro para investir em melhorias de infraestrutura podemos auxiliar a gestora na 

decisão de para onde o valor adquirido será revertido através de uma simulação de crescimento 

populacional. A partir de uma simulação de crescimento populacional será possível testar a 

capacidade de infraestrutura da cidade em diversas áreas como saneamento básico e zoneamento 

urbano. 

Quando tratamos de planejamento urbano algumas perguntas e ou hipóteses devem ser 

esclarecidas, como: 

• Qual a população atual? 

• Qual a estimativa de crescimento populacional? 

• Qual a capacidade da infraestrutura urbana? 

•  A infraestrutura atual pode ser amplificada? Quando devo amplifica-la? etc. 

Todas as perguntas mencionadas acima podem ser respondidas através de previsões 

numéricas com auxílio de um modelo de crescimento exponencial. 
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Neste trabalho desenvolveremos um sistema, através do o modelo matemático de Malthus, 

que permita o desenvolvimento de estimativas de crescimento populacional através de uma 

linguagem matemática clara e rápida. Para tanto apresentamos um modelo fictício de fácil aplicação 

em problemas recorrentes da gestão pública.  

 

METODOLOGIA 

O modelo de crescimento exponencial de Malthus é o modelo matemático mais simples 

utilizado atualmente para simulação de crescimento de qualquer tipo de espécie, e ele é dado através 

de uma equação diferencial linear de ordem 1 não homogênea (SILVA & SANCHES, 2010), dada 

por: 

 

                                                                              (equação 1) 

 

Através dessa derivada é possível notar que P= P(t), sabendo que K é a constante que descreve a 

porcentagem de crescimento estimada, ou seja, é uma taxa de variação constante onde K>0 = 

crescimento populacional e K<0 = diminuição populacional. E t é a taxa de crescimento em relação 

ao tempo solicitado. A partir desta derivação obtemos a seguinte equação diferencial ordinária 

(E.D.O): 

                                                                                              (equação 2) 

Portanto podemos utilizar este modelo simular taxas de crescimento e decrescimento 

populacionais, gerando uma ferramenta de auxílio para o planejamento urbano.  
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A seguir podemos observar a aplicação da E.D.O em um problema fictício de simulação de 

crescimento populacional: 

Uma empresa foi contratada para realizar o planejamento urbano de uma cidade. Como 

engenheiro contratado você precisa realizar a estimativa de crescimento populacional para 20 anos. 

Dados: K=15% ao ano. População atual de 50.000 habitantes. 

Solução: 

Ao aplicarmos os dados informados na equação 2 chegaremos ao resultado de 1004.27684 ha 

ao final de 20 anos. Note-se que é um crescimento expressivo, entretanto através da simulação 

realizada a contratante poderá executar todo seu planejamento urbano com base nos dados 

informados, como a ampliação ou previsão de ampliação de todas as redes de abastecimento 

existentes. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A equação diferencial linear utilizada para a simulação do crescimento populacional se 

mostrou efetiva, além de ser, uma forma simples e prática de se estipular a população para os anos 

futuros, podendo auxiliar no planejamento e desenvolvimento estrutural urbano de uma cidade. 
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Resumo. Conhecer melhor a história do meio em que se vive é uma das for-
mas que os alunos têm para serem cidadãos melhores. A disciplina de história
é muito importante em séries iniciais por contribuir com o desenvolvimento
do aluno no entendimento de sua própria cidade. O conhecimento do monu-
mento presente na praça central de Francisco Beltrão, Eduardo Virmond Su-
plicy, mostra-se uma boa possibilidade de entender um pouco mais da história
da cidade. O objetivo deste trabalho é realizar um estudo de viabilidade para
verificar se o reconhecimento de padrões em imagens de smartphones pode ser
usado para desenvolver um aplicativo educacional que mostre a história do
monumento em forma de cuia do municı́pio de Francisco Beltrão. É fornecido
também aos educadores uma sugestão de atividade para que os professores
de história possam aplicar com seus alunos que utiliza a ferramenta proposta
no estudo de viabilidade. Pode-se concluir que o estudo de viabilidade de
construção de um aplicativo mobile que reconhece um monumento da praça
central de Francisco Beltrão em forma de “Cuia” e a atividade sugerida pode
proporcionar uma forma mais interativa de conhecer a história do municı́pio.

Palavras-chave. inteligência artificial; aprendizado de máquina; monumentos
históricos; smartphones.

INTRODUÇÃO

A preocupação com a qualidade do ensino é recorrente e atualmente observa-se
que os alunos estão cada vez mais conectados e dependentes de ferramentas tecnológicas.
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Diante de um cenário marcado pelo avanço da tecnologia, um dos principais desafios do
educador é conseguir adaptar as aulas para manter o interesse dos alunos. Pode-se dizer
que mesmo com as constantes distrações que aparelhos como smartphones podem provo-
car em sala de aula, a inclusão dessas novas tecnologias no ambiente escolar com a fi-
nalidade e utilização consciente é uma solução de grande importância para a educação
[Silva 2007]. Ainda assim, conforme [Soares-Leite and do Nascimento-Ribeiro 2012]
para que a inclusão dessas novas tecnologias obtenham resultados positivos, faz-se
necessário a união de diferentes fatores, sendo o domı́nio do professor sobre as tecnolo-
gias e sua utilização na prática o mais importante. Para que isso ocorra o mesmo precisa
de uma boa formação acadêmica. Tendo em vista a problemática relacionada a falta de
tecnologias que auxiliem o professor na disciplina de história no municı́pio de Francisco
Beltrão, especificamente no estudo dos pontos históricos da cidade em questão, seria
possı́vel a crianção de um software utilizando o TensorFlow Lite que auxilie o professor
em sua didática?

METODOLOGIA

Inicialmente, foi realizada a coleta de imagens do monumento escolhido, a ”Cuia”
da praça central [DA Silva 2010]. A 1 exibe um exemplo de algumas imagens coletadas,
extraı́das do vı́deo do monumento.

Figure 1. Exemplo de Imagens coletadas do monumento

Fonte: Própria
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Treinamento das imagens

O treinamento foi feito na linguagem de programação python dentro da plataforma
Google Colab. As imagens do monumento foram enviados para o Google Drive e depois
conectada ao Google Colab para fazer a utilização da mesma dentro do python. A bib-
lioteca do TensorFlow Lite Model Maker foi utilizada para realizar o treinamento, teste
e validação das imagens etiquetadas que são os dados de entradas. Após isso, os dados
foram divididosem um conjunto de treinamento (90% das imagens) e teste (10% das im-
agens). Isso é feito usando o módulo image classifier DataLoader do tflite model maker.
Estas configurações são feitas através do parâmetro 0.9, mas para resultados diferentes,
dá para colocar 80% para treinamento e 20% para teste (através do parâmetro 0.8) ou
70% para treinamento e 30% para testes, e assim sucessivamente. O resultado da rede
treinada teve o alcance na acurácia (a taxa de acerto) de 92.9% de treinamento e em
baixo, acurácia de 90.1% de teste. Finalizado o treinamento, teste e validação (acurácia),
um arquivo chamado model.tflite é criado na pasta do Colab contendo toda a classificação
dos padrões prontos para uso. Uma vez baixado este modelo para o computador local, e
depois renomeado para cuia.tflite.

Aplicativo mobile

Para a montagem do aplicativo mobile, foi utilizada a IDE Android Studio, uma
ferramenta que é utilizada para criação de aplicativos para android, e que pode ser baix-
ada no site do Android Studio1, sendo atualmente uma das mais utilizadas ferramentas
para desenvolvimento mobile. Foi utilizado também um aplicativo Open Source chamado
TFLClassify2 que habilita a câmera do smartphone e permite modificações de acordo
com modelos tflite. A primeira etapa é carregar o modelo baixado e renomeado cuia.tflite
(citado no fim da seção anterior) dentro do Android Studio, que pode ser feito clicando
com o botão direito em cima do start (localizado no lado esquerdo) do projeto iniciado,
depois em New - Other - TensorFlow Lite Model. A próxima etapa é modificar o arquivo
MainActiviry.kt (onde kt é a extensão para a linguagem de programação Kotlin) que está
dentro do projeto TFLclassify (start). Dentro deste arquivo, existem quatro ”TODO”,
que são partes do código que precisam ser modificadas para exibir os dados reconhecidos
através da câmera.

1https://developer.android.com/studio
2https://github.com/hoitab/TFLClassify
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Demonstração do aplicativo em funcionamento

A Figura 2 exibe algumas capturas de tela da tela do aplicativo sendo executado
no smartphone e reconhecendo o Monumento em forma de “Cuia” na praça central de
Francisco beltrão (em cima). O reconhecimento do monumento “Cuia” chegou a 90,6%
nos testes reais. Mais testes são necessários para o aperfeiçoamento do reconhecimento
do padrão. Também modificações na interface do aplicativo deverão ser realizadas para
que tenha melhor interação com o usuário.

Sugestão de atividade prática de história

Para a atividade com o aplicativo ser possı́vel será necessário, assim como qual-
quer atividade diversificada, o envolvimento e engajamento de toda a equipe escolar, in-
clusive os pais. Para a direção será solicitado um ônibus para que seja possı́vel locomover
as crianças até o local, que no caso seria a praça central da cidade de Francisco Beltrão,
onde estão presentes alguns dos monumentos que contam a história do municı́pio. Para
que a atividade na praça seja possı́vel as crianças deverão estar portando um smartphone
com o aplicativo mostrado na seção anterior devidamente instalado. A instalação pode
ser feita pelo professor ou pelos próprios alunos. Será enviado um bilhete para os pais
solicitando que a criança traga na data estabelecida um aparelho celular. Uma vez na
praça, a professora vai chamar todos os alunos e vai contar a historinha do monumento

Figure 2. Aplicativo reconhecendo o monumento “Cuia” na praça central (entre
85% e 95%) e outros objetos (entre 35% e 60%)

Fonte: Própria
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sem falar onde encontra-se o monumento. O que ela vai falar é exatamente o que está
escrito no aplicativo. Depois de falada a historinha do monumento, ela fala ”agora, quero
que vocês encontrem este monumento que está aqui na praça. Se aparecer mais de 80%
no aplicativo é porque vocês encontraram, assim que encontrarem, tirem uma captura de
tela do smartphone. O professor vai ter que falar como faz isso em cada celular e que
tragam para o professor quem for encontrando. A nota é dada se todos levarem a imagem
do celular para ele. Depois da atividade explicada, fala-se para os estudantes comecem a
procurar e fica no aguardo dos alunos voltarem para ver se eles conseguiram achar.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O objetivo deste trabalho é fazer um estudo de viabilidade de um aplicativo mobile
para android que reconheça em tempo-real através de uma câmera com uma porcentagem
de acerto o monumento “Cuia” em homenagem aos tradicionalistas, localizado na praça
central da cidade de Francisco Beltrão, para que seja usado nas aulas de história em esco-
las municipais. Em um primeiro momento foi desenvolvida uma atividade que propiciasse
o estudo do monumento em forma de Cuia presente na praça central (mas no futuro, os
demais monumentos presentes na praça ou em outros locais da cidade também serão es-
tudados). O aplicativo foi montado, testado no emulador android e depois exportado o
arquivo com extensão .apk para ser instalado em um smartphone real. Os testes finais
foram de validação do aplicativo foi realizado retornando até a praça e verificando a taxa
de acerto do Monumento, que foram de 90,6%. Por fim, sugeriu-se uma proposta de
atividade prática com os alunos de história de escolhas municipais que estão estudando a
história da cidade de Francisco Beltrão. Esta proposta de atividade mostra como o profes-
sor(a) pode levar seus estudantes até a praça, e explicar um jogo de ”Busque a história”
onde ela fala um pouco sobre a história daquele monumento e depois pede para os estu-
dantes (munidos de smartphone cada) vão em busca do que eles imaginam de qual área
o professor(a) está se referindo e quando acham, capturam a tela do aparelho quando a
porcentagem de acerto no aplicativo chega acima de 80% e voltam para mostrar para o
professor(a) que acharam. Também foi comentado sobre a problemática relacionado com
a falta de aparelhos em escolas ou de alunos que ainda não possuem smartphone para
participar da atividade, onde a escola forneceria tais aparelhos.
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