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APRESENTAÇÃO 
O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) da Universidade Federal 

do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa), tem como eixo primordial a tríade ensino, pesquisa e 

extensão e, com o intuito de firmar sua posição no contexto da pesquisa, assume como ponto 

importante a inserção dos alunos de graduação no exercício da pesquisa. A Unifesspa acredita 

que a iniciação científica é crucial para que o jovem tenha a oportunidade de potencializar seu 

perfil intelectual ao ampliar seus horizontes de pesquisa, características que os torna 

pesquisadores de excelência para desenvolver trabalhos em diversas instituições no campo da 

pesquisa, inovação e aplicação do conhecimento. 

O Seminário de Iniciação Científica é um espaço para que os bolsistas de Iniciação Científica 

apresentem os resultados das pesquisas, representando uma ação sinérgica da Pró-Reitoria de 

Pós-Graduação, Pesquisa e Inovação Tecnológica (Propit) junto ao Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e à Fundação Amazônia Paraense de 

Amparo à Pesquisa (FAPESPA) para estabelecer uma parceria que visa atender à crescente 

demanda da universidade em promover uma intrínseca relação de discentes com pesquisadores 

experientes ampliando a formação do discente no âmbito da pesquisa. 

Os resultados obtidos com o PIBIC na Unifesspa são reflexos do compromisso e dedicação dos 

pesquisadores e alunos que participam do programa, bem como da colaboração de parceiros 

internos e externos (CNPq, FAPESPA, consultores e divulgadores). Assim, a Propit agradece 

a todos os envolvidos e reforça o convite para que continuem participando desse Programa, 

contribuindo para a promoção das condições de contínuo fortalecimento e consolidação de 

grupos de pesquisa na instituição e para que a Unifesspa desenvolva suas funções relacionadas 

à produção de conhecimento e à formação científica de recursos humanos de excelência. 
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15 1. CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA (Sala Carajás, Manhã) - 
Avaliadores: Prof. Dr. Pedro Walfir Martins e Souza Filho 
 

1.1 Avaliação da regeneração natural após introdução de espécies florestais nativas em áreas 
de reserva legal da fazenda cristalina em São Domingos do Araguaia 

 
Seleção de Fungos Micorrízicos Arbusculares em áreas degradadas da Fazenda  

Cristalina em São Domingos do Araguaia-PA  
  

João Lucas Boldt  
Andréa Hentz de Mello   

 
Agência financiadora: Edital 24/2017/CNPq   

Palavras chave: Sustentabilidade, Reabilitação, Qualidade do Solo    

Resumo: As áreas alteradas na Amazônia brasileira ocupam expressiva proporção do território. 
A reincorporação dessas áreas ao processo produtivo, a partir de plantações florestais, pode 
contribuir significativamente para o aumento da oferta de madeira de elevado valor econômico, 
e diminuir a pressão sobre as florestas nativas, além de promover a minimização de danos 
ambientais decorrentes do aumento na emissão de gases de efeito estufa; perdas de solo, água 
e nutrientes, além da biodiversidade que deve ser considerada. A inoculação das plantas nativas 
com os fungos micorrízicos propicia melhor resistência ao estresse hídrico, temperaturas 
elevadas e solos degradados como os da Fazenda Cristalina, favorecendo assim, a perenização 
das mudas no campo e a reabilitação destas áreas. Com a finalidade de contribuir para o 
fomento de plantios florestais na Amazônia e reabilitação da qualidade dos solos degradados, 
este trabalho tem por objetivo selecionar e identificar fungos micorrízicos nativos em áreas 
degradadas da Fazenda Cristalina, para compor banco de inóculo indicado para a reabilitação 
destas áreas.   
  
1. INTRODUÇÃO  

A sustentabilidade dos sistemas ecológicos tem como suporte três pilares: a 
biodiversidade, a ciclagem de nutrientes e o fluxo de energia. Dessa forma, para manter o solo 
produtivo, qualquer sistema deve incluir o maior número possível de espécies vegetais em um 
mesmo cultivo ou em sucessão, manter altos níveis de matéria orgânica juntamente com alta 
diversidade da vida no solo, e ser o mais eficiente possível na utilização de água, luz e 
nutrientes. A remoção da floresta ou qualquer outra vegetação natural inicia o processo de perda 
de matéria orgânica do solo. A atividade agrícola com ênfase na monocultura, na região sudeste 
do Pará, mais especificamente nos projetos de Assentamento da Agricultura Familiar, tem sido 
um fator de aceleração desta degradação, geralmente causada pelo uso do fogo e superpastejo 
da vegetação (HENTZ et al.,2011).  

A degradação ambiental pode ocorrer em diferentes níveis, mas atinge seus estágios 
mais avançados quando afeta o solo. A perturbação do solo, causada por ações naturais, como 
vento, fogo, queda de árvores e enchentes, onde a perda de matéria orgânica é baixa, pode ser 
revertida através da resiliência natural do sistema. Neste caso, quando há fonte de propágulos, 
as espécies pioneiras, repovoam a área sem necessidade de adição de nutrientes e assim iniciam 
o processo de recuperação. Por outro lado, a degradação associada com perda de matéria 
orgânica é mais séria, devido à perda de nutrientes nela contidos (CAMPELLO, 1998).  
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Quando isto ocorre, a revegetação fica condicionada à correção da deficiência destes 

nutrientes. O processo de recuperação consiste, inicialmente, em adicionar mais matéria 
orgânica do que a quantidade mineralizada. Nesta fase é importante o uso de espécies que 
adicionem C e N ao sistema, além de fornecer material formador de serapilheira com 
decomposição lenta (FROUFE, 1999). No segundo momento, quando o objetivo é manter a 
sustentabilidade dos sistemas naturais ou dos sistemas produtivos, a taxa de adição deve ser 
pelo menos igual a taxa de mineralização da matéria orgânica, sincronizada com a liberação de 
nutrientes para atender a demanda de outras espécies, como observado com (FROUFE, 1999 e 
BALIEIRO et al., 2002).  

A simbiose com os fungos micorrízicos arbusculares (FMAs) torna possível o 
estabelecimento das mudas em solos em condições sub-ótimas de disponibilidade de nutrientes, 
uma vez que as micorrizas apresentam uma rede de hifas extracelulares que aumentam 
significativamente a área de absorção das raízes, fazendo com que as plantas absorvam água e 
principalmente fósforo e potássio que não estão disponíveis na solução do solo (MOREIRA, 
SIQUEIRA, 2006).   

Além da melhoria nos aspectos nutricionais da planta, elas adquirem maior capacidade 
de sobrevivência à períodos de estiagem ou chuvas prolongadas e ao ataque de pragas, 
ampliando sua capacidade inicial de crescimento e estabilização. Passada essa primeira fase 
crítica, o próprio crescimento das plantas melhora as condições microclimáticas, com aumento 
da retenção de água pelo sombreamento, e nutricionais do solo, com o bombeamento de 
nutrientes profundos pelas raízes das árvores, reciclados através da decomposição das folhas-
serrapilheira (HENTZ, et al., 2011).   

Os fungos micorrízicos arbusculares ocorrem naturalmente nos solos e nas raízes das 
plantas nesta região (HENTZ, 2008), porém levando certo tempo para sua colonização nos 
plantios jovens.   

Este trabalho teve como objetivo selecionar e identificar fungos micorrízicos nativos 
em áreas degradadas da Fazenda Cristalina, para compor banco de inóculo para a produção de 
mudas de interesse econômico e indicadas para a reabilitação destas áreas.   
  
2. MATERIAL E MÉTODOS  

Amostras de solo foram coletadas em áreas degradadas da Fazenda Cristalina e em 
diversos agroecossistemas, para a seleção e identificação de espécies de fungos micorrízicos 
arbusculares.   As amostras de solo foram coletadas de acordo com a metodologia descrita por 
Lemos (1999).  Estas amostras de solo foram processadas em laboratório através da técnica de 
peneiramento úmido e centrifugação em sacarose 40% de acordo com o método de Gerdamn e 
Nicolson (1973).  Os esporos selecionados e identificados foram colocados para multiplicação 
em um banco de inóculo contendo areia estéril e sementes de  Brachiaria  brizantha.  Aos 90 
dias foram avaliados de acordo com a esporulação, e o inóculo foi colocado em saquinhos de 
100g para serem distribuídos aos agricultores familiares interessados na tecnologia. Os dados 
foram processados e avaliados quanto a sua normalidade e análise de variância através do teste 
de Tukey a 5%.  

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Foi observado que as espécies de fungos micorrízicos identificadas variaram de acordo 
com os sistemas de produção estudados.  Na tabela 1, encontram-se as espécies de fungos 
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micorrízicos identificados nos sistemas de monocultivo de cupuaçu, SAFs (contendo capoeira 
x mandioca; capoeira x babaçu; capoeira x castanheira; capoeira x mamona; mandioca x 
babaçu; leguminosa arbórea x mamona), capoeira queimada, roça de corte e queima, roça de 
corte e queima em regeneração, sendo  observados a presença de seis espécies de FMAs, 
pertencentes ao gênero Acaulospora, Gigaspora, Glomus,  Scutellospora  e uma espécie com 
taxonomia não identificada. Os gêneros que tiveram maior frequência de ocorrência foram 
Glomus e Acaulospora, que ocorreram em todas as amostras avaliadas, enquanto que Gigaspora 
e Scutellospora apresentaram baixa frequência de ocorrência.  
  
Tabela 1. Número de esporos de FMAs em 50 mL das amostras de solos coletadas nos sistemas 
de monocultivo de cupuaçu, SAF's contendo capoeira x mandioca; capoeira x babaçu; capoeira 
x castanheira; capoeira x mamona; mandioca x babaçu; leguminosa arbórea x mamona e 
sistema de capoeira queimada, sistema de roça de corte e queima e sistema de roça de corte e 
queima em regeneração na Fazenda Cristalina – PA (Média de 10 repetições).  
  

Espécies  Cupuaçu  SAFs  Capoeira 
queimada  

Roça de corte e 
queima  

Roça de corte e 
queima em 
regeneração  

Genêros  

Acaulospora 
escrobiculata  28 Ab  42 

Aa   0 Dd  0 Dd  3 Cc  Acaulospora  

Gigaspora 
margarita  0 Cb  18Ca  0 Db  0 Db  0 Db  Gigaspora  

Glomus clarum  0 Cc  10Dc   21B b  18B b  20 Aa  
Glomus 

Scutelospora  

Glomus etunicatum  14 Bb  
31 
Aa  42A a  38A a  6B b  

  
  

Scutellospora 
heterogama  4 Bb  12  

Ba  1C c  1C c  2C c    

Não identificada  0 Cb  0Db  0 Db  0Db  1 Da    

  
Médias seguidas da mesma letra minúscula nas linhas e maiúscula nas colunas não diferem estatisticamente entre 
si pelo método de Tukey (5%) de probabilidade.  
  

Estes dados corroboram com os encontrados Hentz et al. (2011), onde as mesmas 
espécies e gêneros foram encontradas no Projeto de Assentamento Araras também na região 
sudeste do Pará.  

Na roça de mandioca e na pastagem com Brachiaria brizantha, foram caracterizadas sete 
espécies de FMAs. A espécie Glomus manihots apareceu apenas no cultivo de mandioca. Os 
indivíduos de maior frequência foram os gêneros Glomus, e os de menor foram Acaulospora 
seguida da espécie não identificada (Tabela 2).  
  
Tabela 2. Número de esporos e gêneros de FMAs em 50 mL das amostras de solos coletadas 
nos sistemas de roça de mandioca e área de pastagem de braquiaria (Brachiaria brizantha) 
(Média de 10 repetições).   



   

IV SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA – 21/09/2018 
MARABÁ – PARÁ – BRASIL 

 
 

18 
Espécies  Roça de mandioca  

Pastagem de 
braquiaria  
(Brachiaria 
brizantha)  

Gêneros  

Acaulospora scrobiculata  0 Db  1 Da  

Acaulospora  

Gigaspora  

Glomus  

Scutelospora  

Não identificada  

Gigaspora margarita  0 Db  12 Ca    

Glomus clarum  15 Ca   7 Bb    

Glomus etunicatum  18 Bb  80 Aa    

Glomus manihots  43 Aa  0 Db    

Scutellospora heterogama  10 Ad  1 Da    

Não identificada  0 Db  1 Da    

Médias seguidas da mesma letra minúscula nas linhas e maiúscula nas colunas não diferem estatisticamente entre 
si pelo método de Tukey (5%) de probabilidade  
  

A elevada frequência do gênero Glomus confirma que o gênero possui vasta distribuição 
na zona tropical incluindo os agroecossistemas (SILVA-JÚNIOR, 2004). As micorrizas sofrem 
influência do solo e da espécie vegetal hospedeira, conseguindo altos níveis de esporulação e 
colonização quando o solo apresenta baixa fertilidade e condições de estresse, o que pode 
justificar a alta frequência dos FMAs no sistema de capoeira queimada, sistema de roça de corte 
e queima, sistema de roça de corte e queima em regeneração e nos sistemas de roça de mandioca 
e área de pastagem de braquiaria (Brachiaria brizantha).  

  
4. CONCLUSÃO  
  

Foram identificadas várias espécies de fungos micorrízicos arbusculares, sendo que a 
elevada frequência do gênero Glomus confirma que o gênero possui vasta distribuição na zona 
tropical incluindo os agroecossistemas amazônicos.   

Os fungos micorrízicos arbusculares sofrem influência do solo e da espécie vegetal 
hospedeira.  
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1.2 Fungos micorrízicos arbusculares no incremento inicial de sistemas agroflorestais de 
agricultores familiares - uma alternativa sustentável de produção 
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Resumo: As áreas alteradas na Amazônia brasileira ocupam expressiva proporção do território. A reincorporação 
dessas áreas ao processo produtivo, a partir de plantações florestais, pode contribuir significativamente para o 
aumento da oferta de madeira, de elevado valor econômico, e diminuir a pressão sobre as florestas nativas, além 
de promover a minimização de danos ambientais decorrentes do aumento na emissão de gases de efeito estufa; 
perdas de solo, água e nutrientes, além da biodiversidade que deve ser considerada. Para a pesquisa o desafio 
colocado é oferecer opções de sistemas agrícolas e florestais passíveis de utilização. E, além disso, é preciso que 
os sistemas de plantios florestais escolhidos, além de economicamente atrativos, sejam adequados à legislação 
ambiental em termos de manutenção de Áreas de Reserva Legal (ARL). Com a finalidade de contribuir para o 
fomento de plantios florestais na Amazônia, este trabalho tem por objetivo apresentar um modelo de produção 
florestal que combine as espécies andiroba (Carapa guianensis Aubl.), jatobá (Hymenaea courbaril L.) e sapucaia 
(Lecythis pisonis ) inoculadas com os fungos micorrízicos arbusculares (FMA’s). A inoculação das plantas 
nativas com os fungos micorrízicos propiciou melhor resistência ao estresse hídrico, temperaturas elevadas e 
solos degradados como os da Fazenda Cristalina e propriedades de seu entorno, favorecendo assim, a perenização 
das mudas no campo e a reabilitação destas áreas.   

1. INTRODUÇÃO  

O Sudeste Paraense teve, nos últimos 30 anos uma dinâmica agrária marcada por 
elevado crescimento populacional, intensos conflitos sociais e graves impactos ambientais. 
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Essa situação deu-se em função do encontro de diferentes frentes de expansão que migraram 
para a região (VELHO, 1972), disputando o acesso às terras e recursos naturais e, sobretudo, 
confrontando racionalidades distintas de produção e desenvolvimento. A frente de expansão 
camponesa que participou desse processo chocou-se com o modelo de desenvolvimento 
priorizado nas décadas de 1960/70, baseado na agropecuária patronal extensiva, na 
concentração de terras e na simplificação do ecossistema regional com a substituição da 
floresta tropical por pastagens.  

Além da regularização fundiária, vários recursos foram liberados na forma de crédito 
para a agricultura familiar, assistência técnica, projetos educacionais e de infra-estrutura. 
Apesar da conquista desses benefícios durante as décadas de 1990/2000, o longo período de 
instabilidade fundiária anterior levou o campesinato posseiro à priorizar sistemas de produção 
pouco complexos, baseados sobretudo na trajetória roça; pasto (HURTIENNE, 1999). Por 
isso, predominaram na região modelos precoces de ‘pecuarização’ nas áreas camponesas. 
Entretanto, a questão central da sustentabilidade dos sistemas de produção camponeses 
continuou sendo um desafio em aberto para a estabilização desses assentamentos. A 
experiência amazônica mostra que onde a produção familiar nas diversas formas camponesas 
(assentados, colonos, extrativistas, quilombolas, ribeirinhos e pescadores) conseguiu sistemas 
de produção melhor sucedidos foi onde ela logrou se aproximar da estrutura ecológica da 
floresta, ou seja, dos sistemas agroflorestais dinâmicos (SAF). Foi a partir disso que se tem 
chamado a atenção para a construção de uma identidade agroflorestal nos movimentos sociais 
do campo na Amazônia (GONÇALVES, 2001) com fortes benefícios econômicos (COSTA, 
2000).   

Porém, a já avançada trajetória de simplificação da natureza no Território do Sudeste 
Paraense implicou em elevado índice de desmatamento que alterou as condições climáticas da 
região deixando o clima mais seco (ALMEIDA, 2007), gerou perdas significativas de 
fertilidade de solo, presença expressiva de capim nos sistemas agrícolas com alta propensão à 
fogo e queimadas descontroladas, desconhecimento técnico de como lidar/manejar sistemas 
florestais e ausência de infra-estrutura silvicultural. Todos esses problemas levaram a inúmeras 
experiências de implantação de SAF na região, por iniciativas dos próprios agricultores ou de 
organizações governamentais e não governamentais de assistência técnica, tivessem insucesso, 
levando a uma elevada mortalidade dos SAF nos seus primeiros anos de existência. Frente a 
esse quadro, uma questão emerge: como superar a dificuldade inicial de introdução de sistemas 
agroflorestais por camponeses assentados e reabilitar áreas de reserva legal degradadas?   

. Este trabalho teve como objetivo apresentar um modelo de produção florestal que 
combinasse as espécies de andiroba (Carapa guianensis Aubl.), jatoba (Hymenaea courbaril 
L.) e sapucaia (Lecythis pisonis ), inoculadas com os fungos micorrízicos arbusculares 
(FMA’s) para compor área de Reserva Legal da Fazenda Cristalina em São Domingos do 
Araguaia, e servir de vitrine de inovação tecnológica para as áreas de agricultores familiares 
do entorno da Fazenda.   

2. MATERIAL E MÉTODOS  

Na Fazenda Cristalina, foi instalado um experimento, que constou do plantio em uma 
área de aproximadamente 0,60  ha,  de um modelo florestal que combinou  as  espécies  de  
andiroba (Carapa  guianensis  Aubl.), jatobá  (Hymenaea  courbaril  L.) e  sapucaia  (Lecythis  
pisonis )  inoculadas  com  fungos micorrízicos arbusculares e adubadas com fertilizantes 
químicos e orgânicos. O delineamento experimental foi composto por 1 bloco contendo 
parcelas subdivididas, com 6 tratamentos, 4 repetições e 3 espécies de plantas (6 x 4 x 3 = 72 
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parcelas) com 16 plantas em cada parcela, onde apenas as 4 centrais foram avaliadas. O bloco 
foi dividido  em  6  fileiras  com  12  parcelas.    

Os tratamentos foram 1-  testemunha  (T),  2-  inoculadas  com fungos micorrízicos 
(IN),  3- Tratamento químico ( NPK). O espaçamento entre linhas foi de 2,5m x 2,5m e entre 
mudas 2,0m x 2,0m, considerando um aceiro de 5m, totalizando uma área total  de 6401,8m2,  
correspondendo  a  0,64ha.   

As avaliações silviculturais foram referentes ao índice de sobrevivência, e taxa de 
crescimento das mudas das espécies florestais avaliadas aos 365 dias após o plantio.   

Os dados foram processados e avaliados quanto a sua normalidade e análise de 
variância através do teste de Tukey a 5%.  

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

A taxa de sobrevivência das mudas de jatobá no campo independente dos tratamentos 
aos 365 dias foi considerada satisfatória, sendo que das 384 mudas; 21 mudas de jatobá 
morreram, representando uma taxa de sobrevivência de 94,54%.  

 Estes dados corroboram com os de NASCIMENTO (2011) e SENA (2011) onde 
verificaram sobrevivência de espécies nativas florestais no campo em torno de 80% quando 
inoculadas com os fungos micorrízicos e os de Gama (2015) quando verificaram a mesma taxa 
de sobrevivência de 94,54% aos cento e oitenta dias após o plantio das mudas no campo.   

Quanto aos parâmetros de crescimento, a altura aos 180 e 365 dias diferiu 
estatisticamente de acordo com os diferentes tratamentos (Tabela 1).     

Tabela 1. Avaliação da altura do jatobá aos 180 e 365 dias após o plantio no campo. (Média de 4 
repetições) de cada bloco. Fazenda Cristalina – São Domingos do Araguaia – PA.  

TRATAMENTOS  

ALTURA 180 DIAS  

(cm)  

ALTURA 365 DIAS  

(cm)  

Testemunha (T1)  49,42 c  68,7 b  

Inoculado (IN)                                           59,10 a  97, 4 a  

FMAS+ Escória                                        
49,72 b  63.12 c  

CV*%                                     23,29             27,18  

 Média seguida de mesma letra nass coluna não diferem entre si, pelo teste de tukey (p ≤ 0,05). *Coeficiente de 
variação  

Observa-se que de acordo com os tratamentos e época de avaliação houve diferença 
estatística significativa entre os tratamentos das mudas de jatobá aos 180 e 365 dias após o 
plantio no campo. As mudas de jatobá inoculadas com os fungos micorrízicos (IN) 
apresentaram maior crescimento, seguido das mudas dos tratamentos FMAs + Escória e das 
mudas do tratamento Testemunha, corroborando com os dados de Nascimento (2011).   

Em relação à Andiroba, os resultados mostram que aos 180 dias após o plantio das 
mudas no campo mediante avaliação, as plantas apresentaram taxa de sobrevivência 
satisfatória independente do tratamento, sendo que das 384 mudas; 61 mudas de andiroba 
morreram, representando uma taxa de sobrevivência de 84,12%, conforme também observado 
por Costa (2015).  

Na Tabela 2 observa-se a altura das mudas aos 180 e 365 dias após o plantio, de acordo 
com os tratamentos e época de avaliação, havendo diferença estatística significativa entre os 
tratamentos das mudas de andiroba aos 180 e 365 dias respectivamente após o plantio no 
campo. As mudas de andiroba inoculadas com o Vermicomposto (V) apresentaram maior 
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crescimento, seguido das mudas dos tratamentos inoculados com fungos micorrízicos (IN) e 
das mudas do tratamento Testemunha (T), corroborando com os dados de COSTA; GAMA 
(2015) e COSTA et al (2015).  
Tabela 2- Avaliação da altura da andiroba (Carapa guianensis Aubl),  aos 180 e 365 dias após o plantio Fazenda 
Cristalina. Média de 384 mudas.    

 
 TRATAMENTOS  ALTURA 180 DIAS (cm)  ALTURA 365 DIAS (cm)  
 Testemunha (T1)  47,42 c  65,70c  
 Inoculado (IN)  69,10 b  92,41b  
 Vermicomposto (V)  78,72 a  98,34 a  
 CV*%  24,18  23,14  

 
  

Entretanto, em áreas degradadas como as da Fazenda Cristalina, com solos rasos, 
presença de plintita e baixa fertilidade, a ação do vermicomposto foi considerável, 
promovendo maior taxa de sobrevivência das mudas e maior desenvolvimento, corroborando 
com MOREIRA; SIQUEIRA, BRUSSARARD (2008).  

Aos cento e oitenta (180) dias após o plantio das mudas de sapucaia no campo, o 
tratamento (T2), composto por vermicomposto, favoreceu a maior altura, número de folhas e 
diâmetro do colo das mudas de sapucaia (Tabela 3).  

Tabela 3 - Avaliação dos parâmetros morfológicos de crescimento: altura, número de folhas e diâmetro  
das mudas de sapucaia aos 180 dias após o plantio. (Média de 384 mudas).  

 
TRATAMENTOS  ALT (cm)  FOL  DM (cm)  
Testemunha (T1)  66,68 b  38,42b  5,20a  
Vermicomposto (T2)  89,28 ª  53,10a  5,53a  

 
Média seguida de mesma letra na coluna não difere entre si, pelo teste de tukey (p ≤ 0,05). *Coeficiente de 
variação  
    

A altura das mudas de sapucaia aos 180 dias após o plantio variou de acordo com o 
tratamento de inoculação, sendo que o tratamento com vermicomposto diferiu 
significativamente dos demais tratamentos. As mudas do tratamento testemunha (T1) 
apresentaram uma altura de 66,68 cm, as mudas do tratamento com vermicomposto (T2) 89,28 
cm e as mudas do tratamento fungos micorrízicos e vermicomposto (T3) 41,81 cm.     
  
4. CONCLUSÃO  

O jatobá inoculado com Gigaspora margarita e Scutelospora heterogama constitui-se 
em uma tecnologia de produção eficiente para compor áreas degradadas e áreas de Reserva 
Legal.  

A inoculação das mudas de andiroba (Carapa guianensis Aubl), com vermicomposto 
promoveu o maior desenvolvimento e taxa de sobrevivência das mudas no campo.  

As mudas de sapucaia responderam melhor ao tratamento com vermicomposto (T2), 
seguido da testemunha (T1) e por último ao tratamento com FMAS+ Vermicomposto (T3).   

   36 ,72b  4  
 ,71   ,29  16   
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1.3 Caracterização anatômica e histoquímica de espécies de bambus amazônicos e sua 
importância na sistemática vegetal 
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Resumo: O gênero Guadua pertencente à família Poaceae, possui característica lenhosa e ocorre na região 
Amazônica. Os bambus possuem benefícios que incentivam a realização de estudos anatômicos para analisar 
comparativamente as estruturas presentes entre as espécies, com a finalidade de colaborar com pesquisas 
científicas da área. O objetivo do trabalho é realizar a anatomia de espécies de bambu amazônico, afim de 
contribuir com a sistemática vegetal e a conservação dos recursos genéticos. Para isso, amostras foliares das 
espécies G. angustifolia, G. sarcocarpa, G. weberbaueri e G. amplexifolia foram coletadas no Estado do Acre, 
seccionadas transversalmente à mão livre, clarificadas com hipoclorito de sódio à 2-2,5% de cloro ativo e coradas 
com Azul de Alcian e Safranina. Também realizou-se impressão das faces epidérmicas. As amostras caracterizadas 
anatomicamente evidenciaram semelhanças como cutícula espessa, tipo de células epidérmicas e células 
silicificadas, células buliformes, presença de estômatos em ambas as faces epidérmicas, tricomas, papilas e cerdas. 
Mesofilo com células invaginantes, células fusoides e parênquima plicado. Feixes vasculares colaterais, com 
presença de bainhas parenquimáticas e esclerenquimáticas, essas estendendo-se para ambas as faces da epiderme. 
Essas análises anatômicas podem contribuir com os conhecimentos da área da taxonomia vegetal e na conservação 
dos recursos genéticos dessas e de outras espécies de bambu.  
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1. INTRODUÇÃO 

O Brasil dispõe de uma quantidade considerável de diferentes espécies nativas de 
bambu, englobando em torno de 34 gêneros e 234 espécies, dessas 204 espécies são 
consideradas endêmicas, sobressaindo-se o gênero Guadua (ARRUDA e QUIRINO, 2008). 
Taxonômicamente, o gênero pertencente à família Poaceae (Gramineae), e subfamília 
Bambusoideae (SHENXUE, 2004). Detém de várias características que o torna importante em 
vários aspectos como o social, econômico e cultural (MOGNON et al., 2014).  Segundo Afonso 
(2011), Guadua é classificada como bambu lenhoso e destaca-se entre os demais gêneros por 
esse fator, suas espécies ocorrem nos Estados do Acre e Pará, região Amazônica, onde são 
chamadas popularmente por taquarucú.  

Existem áreas da botânica que estudam espécies de elevado interesse como o bambu. 
Nesse quesito, cita-se  a anatomia vegetal, a qual analisa comparativamente as células, tecidos 
e órgãos dos vegetais, além de ser considerada uma disciplina da botânica exercida há longos 
anos (AGUIAR et al., 2007). Os resultados dessa técnica podem ser aplicados em estudos 
taxonômicos, pois auxilia na identificação das espécies. Portanto, devido as características, 
importância e aplicações que o bambu possui, bem como o seu baixo custo e fácil obtenção, 
faz-se necessário o uso do estudo anatômico para comparar as estruturas presentes entre as 
espécies do gênero Guadua, com o intuito de colaborar com a pesquisa científica no âmbito da 
Botânica e áreas afins. Nesse sentido, o trabalho tem como objetivo realizar a anatomia de 
espécies de Bambu Amazônico, de modo a contribuir com a sistemática vegetal e a conservação 
dos recursos genéticos. 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

Neste trabalho foi utilizado o órgão foliar de quatro espécies de bambu amazônico, do 
gênero Guadua, sendo G. angustifolia, G. sarcocarpa, G. weberbaueri e G. amplexifolia, 
coletadas em diferentes localidades do Estado do Acre, no Norte do Brasil.  

Para as análises anatômicas foram realizados procedimento por impressão das 
superfícies da epiderme e secções transversais à mão livre, que em seguida passaram pelo 
processo de clarificação com hipoclorito de sódio (2 - 2,5% cloro ativo), e coloração com os 
corantes Azul de Alcian e Safranina (diluída em 5 gotas de água destilada com 1 gota de 
Safranina), aplicados respectivamente. Após, realizou-se a montagem das lâminas e a 
caracterização anatômica, utilizando microscópio óptico de luz. Em seguida, foram feitos os 
registros fotográficos utilizando câmera de celular comum de 13 megapixels. Para a medição 
dos caracteres anatômicos fez-se o uso de régua milimetrada adaptada a ocular do microscópio.  

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A epiderme, em secção transversal, evidencia cutícula relativamente espessa e epiderme 
unisseriada, com células epidérmicas comuns de paredes homogêneas. Células buliformes 
situadas entre os feixes vasculares, por toda a face adaxial com paredes de mesma espessura, o 
que se assemelha às espécies Raddia stolonifera e Raddia lancifolia (OLIVEIRA et al., 2008). 
Podem ser vistas em formato de gota ou conformação retangular. Essas células estão presentes 
em outros grupos de gramíneas e principalmente entre as espécies de Poaceae (ELLIS, 1976). 
Além disso, a folha é classificada como anfiestomática, devido a presença de estômatos em 
ambas as faces epidérmicas 

A epiderme adaxial, em vista frontal, é constituída por células longas de formato 
retangular com paredes sinuosas (figura 1-A), e células curtas, silicificadas. As células 
silicificadas possuem copos silicosos que podem ter formatos variados, não influenciáveis pelo 
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ambiente, mas sim determinados geneticamente, servindo desse modo como fator importante 
para estudos taxonômicos (PRYCHID et al., 2004). Em G. angustifolia observou-se células 
silicificadas em forma de haltere (figura 1-C), altas estreitas e lisas, e células quadradas.  Em 
G. amplexifolia e G. weberbaueri, células com formato apenas de haltere. E a espécie G. 
sarcocarpa apresenta células silicificadas na forma de H (figura 1-B).   

Foi possível observar a presença de tricomas, (figura 1-D) do tipo tector, na superfície 
adaxial de G. weberbaueri, G. amplexifolia e G. angustifolia, sendo que nessa última os 
tricomas estavam presentes próximo aos feixes vasculares. Além disso, em secção transversal, 
pode-se notar papilas epidérmicas localizadas próximo as células buliformes em G. 
angustifolia. Conforme Oliveira et al. (2008), as papilas podem estar relacionadas a proteção 
da epiderme contra o dessecamento induzido pelo ambiente onde a planta está inserida.  

Na face abaxial da lâmina foliar, a espécie G. angustifolia apresenta células alongadas 
com extremidades estreitas e paredes pouco sinuosas, e células retangulares de paredes 
sinuosas. Também estão presentes nas espécies quantidades consideravelmente maiores de 
estômatos (figura 1-E) e a presença de tricomas e papilas. Na espécie G. amplexifolia, os 
tricomas são observados sempre associados aos feixes vasculares. Além disso, pode-se observar 
a evidência de grande quantidade de cerdas em G. weberbaueri (figura 1-F). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Vista frontal da epiderme das espécies de Guadua. (A e C) Face adaxial de G. angustifolia evidenciando células 
epidérmicas de formato retangular com paredes sinuosas e estômatos, e células silicificadas em formato de haltere. (B) Face 
adaxial de G. sarcocarpa com células epidérmicas de paredes muito sinuosas e células silicificadas em forma de H. (D) Face 
adaxial de G. amplexifolia mostrando um tricoma. (E) Face abaxial de G. amplexifolia com grande quantidade de estômatos. 
(F) Face abaxial de G. weberbaueri com presença de cerdas.   

O mesofilo é caracterizado como homogêneo em todas as espécies estudadas. A 
organização do parênquima difere da maioria das gramíneas por não ser de forma radial, mas 
se assemelha às características típicas de gramíneas festucóides (METCALFE, 1956). Nesse 
sentido, o modo como as células do clorênquima está organizado, pode contribuir 
significativamente com as classificações taxonômicas (ELLIS, 1976).  

Além disso, mesofilo é composto por parênquima incolor; células fusoides, que são 
características dos bambus lignificados (LONDOÑO, 2004; CALDERÓN E SODERSTROM, 
1973); e células com paredes internas invaginadas e delgadas (BRANDIS, 1907), denominadas 
células invaginantes, localizadas sempre abaixo da epiderme adaxial (figura 2). A localização 
das células invaginantes contrasta com algumas espécies da mesma família, pois segundo 
análises de Leandro et al. (2016) essas células podem ser encontradas próximo de ambas as 
faces epidérmicas ou apenas na face abaxial.  

O parênquima é classificado como plicado, formando um mesofilo compacto. Em G. 
weberbaueri, percebe-se que essas células evidenciam invaginações mais estreitas, diferindo-
se das outras espécies analisadas, que possuem células com invaginações mais largas (figura 2-
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D). Além disso, outra estrutura presente nessa classificação são as fibras esclerenquimáticas, 
onde sempre são encontradas associadas aos feixes vasculares, podendo estender-se para as 
faces da lâmina foliar, formando assim uma extensão da bainha do feixe (BARCLAY, 2002). 

As células fusoides das espécies estão situadas em ambos os lados dos feixes menores 
da lâmina foliar, o que se assemelha a descrição de Brandis (1907). Além disso, são utilizadas 
como caractere marcante para os bambus e outras gramíneas (ELLIS, 1976). As células fusoides 
possuem paredes finas, formato arredondado e diferem de tamanho entre as espécies analisadas.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Secção transversal da lâmina foliar mostrando o mesofilo das espécies de Guadua. (A e C) Guadua angustifolia. (B) 
Guadua amplexifolia. (D) Guadua weberbaueri. Cut= cutícula. CE= célula epidérmica. CB= célula buliforme. Tri= tricoma. 
Pap= papila. CI= célula invaginante. PP= parênquima plicado. FV= feixe vascular. BP= bainha parenquimática. BE= bainha 
esclerenquimática.  

O parênquima incolor está presente nos feixes vasculares das espécies caracterizadas. 
Nos feixes menores essas células formam uma bainha, apresentando células grandes de formato 
arredondado, que circundam completa ou incompletamente esses feixes, possuem tamanhos 
não padronizados e evidenciam paredes espessas. Os feixes centrais são preenchidos por esse 
parênquima, apresentando células maiores com paredes delgadas. Segundo alguns autores, 
essas células parenquimáticas que envolvem o feixe recebem a denominação de endoderme. 
Contudo, neste trabalho tais células serão tratadas como bainha parenquimática, conforme Ellis 
(1976) entre outros. 

Em Poaceae nota-se a presença de bainhas circundando os feixes vasculares, podendo 
estar presentes uma ou duas camadas de bainha, tal fato é de grande relevância para os estudos 
taxonômicos (ELLIS, 1976).  Nesse sentido, as espécies analisadas possuem sistema vascular 
do tipo colateral fechado, com a presença de duas bainhas envolvendo os feixes (figura 3). A 
bainha mais externa é formada pelo parênquima incolor e a interna constitui-se de fibras 
esclerenquimáticas. A presença dessas fibras agregadas aos feixes é comum em 
monocotiledôneas (BARCLAY, 2002).  
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Nos feixes centrais o parênquima incolor situa-se entre os feixes e as fibras preenchendo 

os espaços não ocupados pelo parênquima plicado. Nesse local há grande quantidade de fibras 
esclerenquimáticas rodeando os feixes da região central (MONTIEL, et al., 2006; MONTIEL, 
et al., 2006) e estendendo-se em direção as faces epidérmicas, semelhante a organização dos 
feixes menores. 
 

Figura 3. Feixe vascular principal das espécies de Guadua. (A e D) Guadua angustifolia. (B) Guadua amplexifolia. (C) 
Guadua weberbaueri. PI= Parênquima incolor. BE= bainha esclerenquimática. FE= fibras esclerenquimáticas. 

4. CONCLUSÃO 

As espécies de Bambu Amazônico estudadas neste trabalho, possuem grandes 
semelhanças anatômicas, podendo inferir, desse modo, que através dessas análises é possível 
contribuir com os conhecimentos da área taxonômica vegetal. Visto que existem poucos estudos 
referentes as espécies de Bambu, em especial de Bambu Amazônico. Além disso, através dessa 
técnica, pode-se induzir quais mudanças ultraestruturais podem ocorrer devido aos fatores 
ambientais em que essas espécies estão submetidas. Por esse meio será possível auxiliar na 
conservação dos recursos genéticos dessas e de outras espécies semelhantes anatomicamente. 
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1.4 Contextos do campo e o campo da matemática: relações entre esses jogos de linguagem na 
visão dos professores 
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Resumo: A pesquisa buscou compreender de professores de matemática que lecionam em uma 
escola do campo as concepções sobre contextualização, nos que diz respeito à relação entre o 
ensino de matemática e a realidade do campo. Os dados mostraram que há problemas nas 
formações desses professores tanto com relação ao conteúdo, quanto á discussão sobre os 
princípios da educação do campo, o que deixa o tema da contextualização compreendido de 
maneira superficial. Mostramos que de acordo com Wittgenstein essas realidades entendidas 
como jogos de linguagem, precisam ser entendidas como afastadas, e não imediatamente 
ligadas. Isto se mostra em falas dos próprios professores quando entendem que alguns 
conteúdos são de difícil contextualização.  

INTRODUÇÃO    

Documentos oficiais e autores, como Paulo Freire e Miguel Arroyo, revelam que os 
sujeitos do campo têm o direito na educação de ter a singularidade do campo reconhecida, e 
assim, os sistemas de ensino devem promover as adaptações necessárias à sua adequação às 
peculiaridades da vida rural e de cada região. Esta ideia é representada “Referências Nacionais 
para uma Educação do Campo” (BRASIL/MEC, 2005) pelos princípios de valorização e 
contextualização da realidade local campesina.  

Nesse sentido, a educação matemática deveria ser pensada nos contextos de uma 
Educação do Campo e para os indivíduos do campo. Nesse ponto, os PCN de matemática 
defendem a relação dos conteúdos matemáticos com as realidades em que estes são ensinados, 
e não é diferente com o conteúdo de matemática na realidade do campo. Neste sentido, a 
educação matemática deveria servir para que se pense nos conteúdos matemáticos na 
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perspectiva de valorizar o contexto do campo, buscando ensiná-los a partir das necessidades 
locais, trazendo a sua forma cientificamente conhecida, mas relacionando com atividades 
próprias do campo.   

Este projeto de pesquisa pretendeu analisar concepções de professores sobre processos 
de contextualização nas aulas de matemática, a partir da realidade do campo. Assim, é 
necessário analisar as formas como a realidade do campo e o campo formal da matemática 
podem se relacionar nas salas de aulas. Para isso compreendemos que é fundamental ouvir e  

observar o que dizem os professores de matemática que ensinam no campo, analisarmos 
falas e discursos dos professores, por meio de entrevistas e observações de aulas, para que a 
partir disto possamos perceber as perspectivas destes sujeitos, de onde poderemos observar 
algumas realidades locais de ensino e de práticas e/ou anseios quanto à contextualização. 
Tomamos como referencial teórico Wittgenstein, que analisa diferentes realidades, como 
diferentes jogos de linguagem.  

A pesquisa foi realizada com 3 professores de matemática da Escola Paraíso da Infância, 
na Vila Pajé, Jacundá. Esta escola procura construir sua identidade fundamentada nos 
princípios da educação do campo e de acordo com as leis educacionais em busca de uma 
educação de qualidade capaz de transformar as condições educativas vigentes em condições 
formativas dos sujeitos do campo, a fim de conquistar autonomia enquanto constrói 
conhecimentos de e sobre o mundo em que vivemos.  

Alguns estudos recentes, utilizando a filosofia de Wittgenstein, tem problematizado a 
contextualização da realidade no ensino de matemática na educação de modo geral, tem 
revelado problemas de um ensino que supervaloriza a realidade em detrimento de conteúdos, 
muitas vezes fundamentais, por se tratar de contextos diferentes que se referem a jogos de 
linguagem distintos. Essa pesquisa se insere nesse contexto de embate teórico, não para criticar 
a contextualização, mas refletir sobre ela no sentido de promover um avanço da mesma no 
ensino de matemática no campo, conhecendo suas potencialidades, mas revelando fragilidades 
e contradições que farão com que a contextualização seja melhor compreendida.    

Objetivo Geral: Analisar as perspectivas de professores do campo que ensinam 
matemática sobre as relações entre os contextos do campo e do conhecimento matemático 
formal.  

Objetivos específicos  
- Analisar concepções de professores sobre a prática da contextualização no 

ensino de matemática no campo;  
- Verificar pelas falas e observações de aulas, possibilidades e limitações da 

contextualização na matemática, na educação do campo;  
- Identificar como as relações entre diferentes realidades podem ser discutidas 

como a relação entre jogos de linguagem, na perspectiva de Wittgenstein, o que suscita que 
muitos problemas existentes nessa relação são problemas de linguagem.   

MATERIAL E MÉTODOS  

A pesquisa foi realizada na escola municipal do ensino fundamental Paraíso da Infância, 
localizado na comunidade Vila Pajé, no munícipio de Jacundá, que se posiciona como uma 
escola que segue os princípios da educação do campo e fica na zona rural. Foram observados 
e entrevistados 3 professores de matemática, um concursado e dois contratados. Nenhum tem 
formação específica em matemática. O professor concursado tem formação em pedagogia com 
especialização em educação do campo, aqui denominaremos ele como Professor 1. Um dos 
contratados está cursando matemática e o outro está cursando educação do campo, 
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respectivamente denominaremos Professor 2 e Professor 3. As turmas analisadas são do 6º ao 
9º ano. O 6º e 7º ano tem 14 alunos cada turma, o 8º ano tem 10 alunos e o 9º ano tem 11 alunos. 
Todos os alunos são da comunidade ou comunidades próximas que não possuem escolas, ainda 
na zona rural de Jacundá.  

Buscamos perceber como os professores de matemática realizam a contextualização em 
suas salas de aula. Em seguida foram realizadas entrevistas com os professores sobre as suas 
formações e suas concepções a respeito dos princípios da educação do campo, focando na 
contextualização. Após as observações foram realizadas discussões e uma análise inicial dos 
dados coletados, buscando relacionar com a parte teórica inicialmente apresentada e discutida, 
e após o término das coletas foram novas discussões, análises baseadas nos dados e na teoria. 
Nessa fase final, buscamos categorizar os dados no intuito de poder mostrar uma percepção das 
realidades de ensino de matemática, quanto à contextualização, nas localidades investigadas, 
bem como traçar possibilidades teóricas, baseados no conceito de jogos de linguagem de 
Wittgenstein, a partir da realidade investigada.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 Alguns dados das entrevistas revelam que a matemática é considerada uma disciplina difícil, 
não só por alunos, mas também por professores, que revelam que precisam conhecer mais para 
poder “dar uma aula melhor”, ou seja, não é apontado como problema, apenas a questão 
pedagógica ou didática, mas da relação com o conteúdo matemático em si. Isso se relaciona 
com a falta de formação específica dos professores, de acordo com o que os próprios 
professores compreendem e revelaram nas entrevistas.   

Isto nos leva a refletir sobre a formação dos mesmos. Muitas vezes os professores não 
dominam os conteúdos matemáticos, e assim sentem dificuldades em trabalhar com seus 
alunos. Conhecendo o conteúdo em formas mais desenvolvidas (vistas em curso universitário, 
por exemplo), o professor talvez poderia pensar em possibilidades didáticas que permitam uma 
melhor aprendizagem, pois ele buscará ensinar conceitos e não apenas aplicar exercícios. É 
necessário que na graduação o formando possa ser levado a buscar desenvolver esta visão 
panorâmica e profunda da teoria e de conteúdos, com o acesso às relações do ensino de 
conteúdos matemáticos superiores com conteúdos mais básicos.   

Schimtz (1988), com base na filosofia madura de Wittgenstein, defende a ideia de que 
compreender uma proposição matemática é saber o que podemos fazer com ela, quais são as 
regras que foram aplicadas para sua determinação e que gênero de cálculo pode ser conduzido 
a partir dela, ou seja, compreender conteúdos matemáticos é muito mais do que apenas saber 
resolver algumas questões aprendidas pelo exercício, é compreender todo o arcabouço teórico 
que envolve tal conteúdo.  
 Acrescenta-se ao problema da formação quanto à compreensão do conteúdo matemático para 
a escola em que se deu a pesquisa - que é uma escola que busca seguir os princípios da educação 
do campo - a necessidade de que os professores devem relacionar os conteúdos à realidade 
local, seguindo assim os princípios de contextualização e valorização, e isto não é tão claro aos 
professores em suas formações – mesmo aqueles que fizeram ou fazem educação do campo, 
isto é, muitas vezes a contextualização aparece muito mais como um discurso, que apesar de 
repetido pelos professores, os mesmos em algumas situações não sabem apresentar soluções 
para contextualizar determinados conteúdos, considerados mais complexos, ficando assim o 
tema da contextualização entendido apenas superficialmente.  
 No contexto dos professores pesquisados, ao observar como é efetivado o tempo pedagógico 
nas aulas de Matemática, acompanhamos a dinâmica das aulas e podemos enfatizar que a aula 
de matemática se desenvolveu a partir da exposição do conteúdo pelo professor, no quadro e 
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através do livro didático. As observações mostraram que as tentativas de contextualização 
geralmente não se referem à realidade local da Vila Pajé, e quando fazem os professores 
trabalham utilizando a própria escola, citando a sala, o pátio, possíveis poços da escola, etc., 
sem entrar em aspectos sociais, econômicos e culturais da comunidade, que não seja a escola, 
com exceção de escassos exemplos.   

Por exemplo, em geometria, em determinada aula pediu-se aos alunos para calcularem 
medidas da sala de aula para calcularem área ou volume (considerando a sala como um tanque), 
citava-se poços da escola e se pedia para calcular os volumes dos cilindros que eles 
representavam. A contextualização aparecia em formas de problemas escritos, que se juntavam 
a outros tipos de problemas, que não eram relacionados à localidade, além de exercícios de 
cálculos diretos, do tipo “calcule”, “resolva” ou “efetue”.   

Em uma dada aula o professor fez um problema relacionado à cavalgada, que é uma 
festa anual que ocorre na comunidade, em que se solicitava que o aluno calculasse o volume 
de um copo em formato cilíndrico, mas logo em seguida o professor apresenta outro problema 
que envolvia um castelo, e em seguida outro que pedia o cálculo de área de figuras planas. 
Notou-se que havia trabalho com problemas contextualizados, mas que eram uma parte da 
atividade didática e não o tema gerador da aula ou do conteúdo. Depois da explicação dos 
conteúdos e das fórmulas, aplicações de exercícios simples, apresentavam-se problemas, que 
era onde surgia a contextualização. Isso revela que é nesse ponto que se dá o encontro entre a 
realidade e o conteúdo, ou seja, a realidade não é o ponto de partida para o ensino, mas um dos 
elementos apenas.  

Consideramos que realmente não parece ser simples contextualizar determinados 
conteúdos da matemática na realidade. Deve-se considerar dificuldades e limitações, para que 
a partir de tal compreensão se possa chegar a um meio equilibrado de ensino, que possa se 
trabalhar com contextualização, mas dentro de uma prática possível a ser efetivada em sala de 
aula, e que a contextualização não venha ser justificada com alguns problemas apenas. Por isso, 
consideramos crucial compreender a visão de professores de matemática que trabalham em 
escolas do campo sobre possibilidades e limitações de se aplicar a contextualização no ensino 
de matemática, que é o que se pretende perceber a partir das entrevistas, que estão sendo 
realizadas.   

A questão da contextualização da matemática precisa ser problematizada, e ir além de 
uma tarefa delegada aos professores do campo. Por essa direção teórica (LDB, PCN, autores 
da educação do campo) geralmente se tem um julgamento apressado por parte de pesquisadores 
quanto ao fato de que os professores que ensinam matemática no campo não contextualizarem 
alguns conteúdos. Mas seria tão simples contextualizar? Todos os conteúdos matemáticos têm 
relação direta com a realidade do campo? Seria assim indicado não trabalhar com conteúdos 
que não tem relação?  

Encontramos textos que se aproximam de uma abordagem mais crítica sobre o ensino 
de matemática na educação do campo, e que apresentam reflexões sobre a utilização do 
cotidiano no ensino de matemática, não citando a educação do campo, como o autor José 
Roberto Giardinetto, que entre algumas produções, destacamos “Matemática escolar e 
matemática da vida cotidiana”, em que analisa o que chama de supervalorização do cotidiano. 
Este autor se utiliza da teoria conhecida como PHC (pedagogia histórico-crítica). Encontramos 
alguns textos, baseados nessa teoria, que abordam o ensino de matemática na educação do 
campo, dos quais destacamos Basso e Bezerra Neto (2012), que em outros textos aprofunda o 
tem a que trata neste, quando defende a apropriação de conteúdos clássicos, como possibilidade 
de fortalecer a luta dos povos do campo.   
 Também temos analisado alguns textos que problematizam a contextualização, baseados na 
filosofia de Wittgenstein, como os trabalhos de Cláudia Duarte e Gelsa Knijnik (TASCHETO 
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e DUARTE, 2015; KNIJNIK e DUARTE, 2012; DUARTE, 2011), que são da etnomatemática, 
defendem uma valorização das realidades, mas problematizam discursos, como “trabalhar com 
a realidade”, “trazer a realidade”, etc., apontando que as realidades cotidiana e da sala de aula 
são diferentes, como diferentes jogos de linguagem.   

Saindo do âmbito da etnomatemática, mas ainda se baseando em Wittgenstein, 
encontramos os trabalhos de Cristiane Gottschalk, da USP, e de Marisa Rosâni Abreu da 
Silveira, Paulo Vilhena da Silva e Valdomiro Pinheiro Teixeira Junior, do grupo de estudos e 
pesquisas em linguagem Matemática (GELIM)/UFPA, que vêm realizando pesquisas em 
âmbito teórico, sobre a contextualização, buscando mostrar suas contradições e problemas 
filosóficos, contrapondo teorias e interpretações, de teorias, utilizando o método terapêutico de 
Wittgenstein. Destacamos desses autores os textos Gottschalk (2004), Silveira, Meira, Feio e 
Teixeira Jr (2014) e Silveira, Silva e Teixeira Jr (2015), em que problematizam a 
contextualização diante da defesa desta que é feita em documentos oficiais, pesquisa e teorias, 
como o construtivismo.   

A partir de análises das entrevistas realizadas podemos nos aprofundar sobre as 
concepções dos professores a respeito da relação com o conteúdo matemático, a realidade local 
e a contextualização.   

Quando perguntados sobre o que pensam ser contextualização, os professores entendem 
ser “trazer a realidade para a sala de aula”, em outras perguntas dão a entender o mesmo sentido, 
o que se relaciona com a percepção de Knijnik e Duarte (2012) quando defendem que este 
discurso está presente na concepção dos professores. As autoras defendem a valorização do 
saber dos sujeitos do campo, mas entendem que as realidades do campo e a da sala de aula são 
realidades diferentes, podemos acrescentar que a realidade do conteúdo matemático formal 
também se trata de uma realidade diferente.  

Existe uma diferença entre o cotidiano e a sala de aula. Cálculos no cotidiano e cálculos 
na sala de aula podem ser diferentes na perspectiva dos estudantes. Em geral não temos 
dificuldades em fazer cálculos no cotidiano, como no cálculo de um troco ou no total de uma 
compra, que muitas vezes fazemos de cabeça. Entretanto, tais cálculos passam a ter novos 
sentidos quando escritos no papel ou quando tratados de maneira formal. Isso porque calcular 
de cabeça e fazer cálculos no papel exigem habilidades distintas. Suponhamos, por exemplo, 
que o aluno resolva um problema que solicite o cálculo do preço de duas fatias de uma pizza, 
dividida em cinco fatias, e que outro problema peça para calcular 2/5 de 15. A transposição da 
regra aplicada ao cotidiano não é automática para uma situação formalizada na linguagem 
matemática. Nossa linguagem, quando é objetivada pela escrita ou por uma expressão formal, 
pode apresentar outros aspectos.   

Wittgenstein cunhou um conceito denominado jogos de linguagem, que são quaisquer 
contextos de práticas humanas. Para Wittgenstein (1999), nossas práticas são linguísticas e são 
regidas por regras convencionais, isto é, criadas arbitrariamente pela humanidade na história, 
mas que se cristalizam como proposições necessárias. Estes jogos de linguagem se entrelaçam 
de diferentes formas, e não há uma essência que perpassa todas as realidades (ou jogos de 
linguagem), assim como não há um fundamento semântico ou ontológico que gera nossas 
regras. Assim, compreendemos que o jogo de linguagem campesino, não tem uma essência em 
comum com o jogo de linguagem da matemática, mas tais relações precisam ser desenvolvidas, 
e por isso, tais relações precisam ser muito bem compreendidas.   

Wittgenstein (1987) afirma que a matemática se constitui nos jogos de linguagem 
através de práticas humanas e desta forma, mesmo que a linguagem matemática possua um 
universo intra-teórico que deve ser obedecido, na perspectiva do sujeito, os seus significados 
mudam conforme o contexto.   
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Ao que parece, estamos diante de um problema, pois, para a maioria dos professores, e 

educadores matemáticos existem nexos entre uma situação real cotidiana, uma 
situaçãoproblema escolar formal, que se refere à situação real indicada, e um algoritmo – que 
refere aos dados fornecidos nas mesmas situações. Mas precisamos investigar como os 
professores de matemática que ensinam em escolas do campo pensam sobre essas questões.   

Mas o que essa pesquisa revelou de novo é que mesmo que o discurso de se trazer a 
realidade para a sala de aula esteja presente tanto nas tentativas em sala de aula quanto em 
respostas a determinadas perguntas, é que os professores percebem que há problemas no 
próprio discurso relacionados às dificuldades presentes em alguns conteúdos de matemática, 
ou seja, de que não é simples contextualizar tudo na matemática, e isto é relacionado tanto à 
formação deles, que eles compreendem ter sido deficiente quanto à compreensão do conteúdo, 
mas também é considerado inerente ao conhecimento matemático.   

Quando perguntados se conseguem contextualizar os conteúdos de matemática em 
qualquer realidade, o Professor 1 responde:    

  
Sim. Não com todos os conteúdos, existes conteúdos que são mais complexos mais 
boa parte deles dá pra gente fazer uma contextualização, uma relação com o campo, 
e na cidade tem como a gente observar, fazer essa relação na construção civil e várias 
outras atividades, no futebol também que também dá pra observar [...]  

  
Percebe-se que apesar dos exemplos dados o professor ressalta no início que há 

conteúdos “mais complexos”. Os professores entendem que há determinados conteúdos que 
não são contextualizáveis de forma imediata, principalmente os relacionados à álgebra, mas 
também entendem que mesmo estes não devem ser preteridos na educação do campo, como 
vemos na resposta do Professor 2:   

  
Não é porque não faz parte da minha realidade que eu vou deixar de trabalhar com 
isso, não é? Eu nem acho que é importante trabalhar conteúdos voltados só pra 
realidade do aluno, eu acho importante mesclar, fazer um pouco de cada.   
  

 Quando perguntado se é possível contextualizar conteúdos da álgebra, este professor considera 
possível e oferece o exemplo em sistemas de equações, usando a realidade de quem cria porcos 
e galinhas, mas admite que há partes que são mais complicadas, principalmente quando se 
solicita ao professor para explicar como contextualizaria determinados conteúdos, como 
operações com polinômios.   
 Os professores revelam dificuldades em relacionar os princípios da educação do campo com 
os conteúdos matemáticos, que como já apresentamos se referem a jogos de linguagem 
diferentes, que podem ser considerados tanto a realidade cotidiana, a da sala de aula e a do 
conhecimento matemático. De acordo com Wittgenstein essas realidades são jogos de 
linguagem, e por isso não possuem uma essência que as relacionem imediatamente, e possuem 
apenas semelhanças, que às vezes são confundidas como pertencendo a uma mesma raiz de 
conhecimento. Essas realidades precisam ser entendidas como afastadas, e não imediatamente 
ligadas. Isto se mostra em falas dos próprios professores quando entendem que alguns 
conteúdos são de difícil contextualização.  

CONCLUSÃO  

Apesar da Educação do Campo solicitar a contextualização a partir da realidade, esta 
pesquisa mostra que esta não é uma tarefa tão simples, devido à formação dos professores que 
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é deficitária na compreensão do conteúdo e na discussão sobre os princípios da educação do 
campo. Nesse sentido, fica claro que o discurso da contextualização é forte entre os professores, 
mas ao mesmo tempo os mesmos revelam dificuldades em pôr em prática esse princípio.  

 A pesquisa mostra que é preciso aprofundar mais o debate sobre o ensino de 
matemática e é imprescindível discutir sobre o ensino dos conteúdos matemáticos em si, 
visando compreender como deve ser o ensino e como ocorre a aprendizagem desses 
conhecimentos a partir da compreensão dos objetos matemáticos, considerando seus diversos 
contextos, como é o caso da educação do campo.   

Dessa forma ficamos entre a necessidade de se trabalhar o conteúdo e a necessidade de 
ensiná-lo com sentido. E nesse sentido, a contextualização geralmente surge como uma 
solução. Mas como vimos, a partir de Wittgenstein e sua noção de jogos de linguagem, há 
realidades diferentes, com regras específicas e nos resta pensar como elas se relacionam. No 
desenvolvimento das leituras, chegamos a outro conceito wittgensteiniano, que foi pensado a 
partir dos jogos de linguagem que são as semelhanças de família, em que Wittgenstein afirma 
que não há essência entre diferentes jogos, mas pode haver semelhanças, mas que tais só serão 
percebidas dominando-se tais realidades. Nesse sentido, entendemos que qualquer tarefa de 
contextualização necessitaria estar diretamente imbricada com a realidade, mas sem perder o 
conteúdo matemático de vista, mesmo sua parte mais densa.  
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Palavras chave: ácidos graxos, ácidos mirístico, cristais orgânicos.   

Resumo: Atualmente há alguns ácidos graxos que ainda não foram completamente estudados, principalmente no 
que diz respeito às suas propriedades estruturais, elétricas, dielétricas e óticas, as quais podem contribuir 
efetivamente nos diversos ramos científicos e tecnológicos. Este trabalho tem como objetivo desenvolver 
atividades experimentais com a finalidade de estudar inicialmente as propriedades polimórficas dos cristais de 
ácidos mirístico, posteriormente, suas propriedades vibracionais e estruturais usando as técnicas de 
espectroscópica Raman e difração de raios X. O uso destas técnicas permitiu avaliar tais propriedades em 
condições ambiente assim como estabilidade dos cristais em função da temperatura e pressão, tendo em vista que 
informações sobre estabilidade de cristais orgânicos possibilitam diversas aplicações indústrias, principalmente 
na indústria química e, indústria de fármacos.   

INTRODUÇÃO  

Devido suas peculiaridades, os ácidos graxos apresentam interessantes propriedades 
físicas e químicas, e por isso, tem recebido grande atenção nos campos tecnológico e industrial 
com diversas aplicações nos ramos automobilístico, medicina, biociência, indústria de 
alimentos, indústria de fármacos, cosméticos, química industrial, indústria oleoquímica, 
lubrificantes e biocombustíveis, com baixo impacto ambiental e toxidade [01-08].  

Uma das possibilidades de aplicações do ácido mirístico pode ser encontrada na 
indústria alimentícia como agente aromatizante. Ele pode também ter sido utilizado na síntese 
de compostos à base de grafite objetivando novos materiais para armazenagem de energia, uma 
vez que os ácidos graxos monocarboxilados saturados possuem alta estabilidade térmica, 
principalmente em altas temperaturas [09]. Dessa forma, o trabalho contribuirá com o objetivo 
de desenvolver atividades experimentais com a finalidade de estudar as propriedades 
polimórficas, vibracionais e estruturais dos cristais de ácidos mirístico, por meio das técnicas 
de espectroscópica Raman e difração de raios X.   

  
MATERIAL E MÉTODOS  

Para estudar as propriedades vibracionais dos cristais de ácidos mirístico sob condições 
ambiente e em função da temperatura e da pressão, foi utilizada a técnica de espectroscopia 
Raman, através de um microscópio Olympus equipado com lentes de grande qualidade ótica e 
câmera de vídeo, espectrômetro triplo Jobyn-Yvon T64000 operando em modo subtrativo e 
equipado com sistema de detecção CCD (Charge-Coupled Device) resfriado a nitrogênio 
líquido. Medidas complementares de difração de raios X em condições ambiente foram 
realizadas no Laboratório de raios X do PPGF da UFPA.   
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

3.1 CARACTERIZAÇÃO ESTRUTURAL DO CRISTAL DE ÁCIDO MIRÍSTICO  

A medida de difração de raios X do cristal de ácido mirístico é apresentada na Figura 
1, que pode ser vista logo abaixo.  

Figura 1: Padrão de difração do cristal de ácido mirístico na forma C.  
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Fonte: Próprio autor  

O padrão de difração foi medido na região angular entre 5 e 45o (em 2θ). Com ajuda da 
literatura [10], verificou-se que a estrutura do cristal encontra-se na forma C com simetria 
monoclínica do grupo espacial P21/a (C5

2h) com Z = 4 por célula unitária. Os valores dos 
parâmetros da célula unitária a, b e c do cristal de ácido láurico na forma C são 
aproximadamente iguais a 9,497; 4,972; 44,45 Å e β = 134,81°.  

3.2 ESPECTROSCOPIA RAMAN DO CRISTAL DE ÁCIDO MIRÍSTICO NA FORMA C A 
TEMPERATURA AMBIENTE  

Em geral, as bandas de cristais de ácidos graxos, seja ele saturado ou insaturado, 
aparecem contidas na região espectral entre 10 e 3100 cm-1 correspondendo aos modos de 
vibração da rede cristalina (ou modos externos) compreendidos entre 30 e 200 cm-1 e aos modos 
internos da molécula contidos na região espectral 200–3100 cm-1. Esta segunda região espectral 
contém modos normais de vibração específicos: stretching (estiramento), scissoring (corte), 
wagging (balanço em fase), twisting (balanço fora de fase), rocking (oscilação) e torção (Figura  
2).    

Figura 2: Espectro Raman (região espectral: 100–3100 cm-1) do cristal de ácido mirístico na forma C.  

 
Fonte: Próprio autor.  

Pode ser visto no espectro Raman na região espectral 2800–3000 cm-1 (região de alta 
frequência ou alta energia) do tipo stretching (CH, CH2 e CH3). Em torno de 2845 cm-1 
(stretching simétrico do CH2, νs(CH2)) [11,12], enquanto que os modos observados em torno 
de 2881 e 2922 cm-1  (stretching assimétrico do mesmo grupo químico, νas(CH2)) [12]. (2937 
e 2965 cm-1) stretching do grupo CH, ν(CH), (2955 cm-1) foi atribuído ao stretching assimétrico 
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do grupo CH3, νas(CH3). Por último, o número de onda ajustado em torno de 2881 cm-1 (uma 
combinação de movimentos) [12].  
  
3.3 ESPECTROSCOPIA RAMAN DO CRISTAL DE ÁCIDO MIRÍSTICO NA FORMA C 
EM BAIXAS TEMPERATURAS  

Os espectros Raman do cristal de ácido mirístico na forma C em baixas temperaturas 
são apresentados nas Figuras 3, 4 e 5, medidos na região espectral 150–3000 cm-1 desde a 
temperatura ambiente (T = 300 K) até a temperatura de 14 K. O efeito da temperatura sobre 
muitas bandas, como mudanças nas intensidades (inclusive inversão de intensidade) e 
deslocamentos sobre os modos vibracionais, pode ser claramente observado na Figura 3(a) e 
(b) (região espectral: 150–700 cm-1). Nesta figura (Figura 3(a)), também pode ser visto o 
aparecimento de duas bandas Raman, como aquelas indicadas pelas duas setas em vermelho.  

  
Figura 3: Espectro Raman para as bandas de baixas frequências (região espectral: 150–700 cm-1) do 

cristal de ácido mirístico na forma C.  

     
Fonte: Próprio autor  

Figura 4: Número de onda vs. temperatura para modos do ácido mirístico na forma C correspondente 
à mesma região espectral: 150 – 700 cm-1.  

  
  Fonte: Próprio autor  
    

Os espectros Raman do cristal do ácido mirístico na forma C em função da temperatura 
que foram obtidos na região entre 150 e 700 cm-1 de 300 a 14 K,  são divididas em duas regiões 
espectrais em (a) 150–280 cm-1 e em (b) 400–700 cm-1 (Figura 4).   

Figura 5: Espectro Raman para as bandas de médias frequências (região espectral: 1200–1700 cm-1) 
do cristal de ácido mirístico na forma C.  
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Fonte: Próprio autor  

  
Na Figura 5 é mostrado o espectro Raman na região 1200–1700 cm-1 e nela foram 

observadas várias bandas de média intensidade. As bandas Raman que aparecem nesta região 
do espectral de ácidos graxos possuem perfis bem característicos e os números de onda são 
associados, predominantemente, à deformações do grupo CH2 ou CH3. Nesta região observase 
algumas modificações nos perfis das bandas Raman com o resfriamento, como aquelas nas 
regiões de vibrações do tipo scissoring do CH2 ou CH3, δ(CH2 ou CH3). Enquanto que no modo 
stretching do grupo carboníla C=O, ν(C=O), localizada em torno de 1626 e 1650 cm-1, 
observam-se mudanças nítidas, porém com uma inversão de intensidade entre as temperaturas 
de 85 e 35K. Como estas mudanças ocorrem em modos internos, provavelmente, devido a 
alguma nova configuração adotada pela molécula no interior da célula unitária do ácido 
mirístico na forma C [13].  
  
3.4 DIFRAÇÃO DE RAIOS X   
  

Na Figura 6 é mostrado o padrão de difração do cristal do ácido mirístico por difração 
de raios X. As mudanças observadas como o desaparecimento do modo identificado e definido  
com ‘a’ e o surgimento de outros modos também definidos como ‘b’ e ‘c’ na figura, corroboram 
com o que foi mostrado pela espectroscopia em que houve uma transição de fase 
conformacional sofrida dentro da molécula da celular unitária sem afetar suas propriedades.  

  
Figura 6: Padrões de difração do cristal de ácido mirístico, região angular: 18- 30o (2θ).  

  
Fonte: Próprio autor  
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CONCLUSÃO  
  

Por meio dos experimentos de espectroscopia Raman em baixas temperaturas e, por 
meio da análise das bandas espectrais Raman, foi possível notar um conjunto de modificações 
nas bandas vibracionais do cristal, como aumento e diminuição simultâneos nas intensidades 
de algumas bandas Raman e o aparecimento de pelo menos três modos vibrações, 
principalmente na região de baixas frequências (baixo número de onda: 150–700 cm-1) e na 
região de médias frequências (1268 e 1660 cm-1). Estas mudanças podem estar associadas a 
uma mudança conformacional sofrida pela molécula dentro da célula unitária, que pode ser 
entendida como rotação ou twisting em consequência de rearranjos nas ligações e, de 
hidrogênio entre os grupos COOH, sem que haja modificação na simetria do cristal de ácido 
mirístico.  
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1.6 Estudo estabilidade dos cristais de ácidos mirístico e láurico 
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Resumo: As moléculas de ácidos graxos possuem uma longa cadeia de carbono ligada a um grupo carboxílico 
em uma de suas extremidades e um grupo de metil do outro. Várias possibilidades de disposição molecular no 
processo de empilhamento originam polimorfismo em cristais de ácidos graxos. O polimorfismo é um fenômeno 
de estado sólido relacionado às diferentes possibilidades de empacotamento molecular no processo de 
cristalização. O estudo do polimorfismo em ácidos graxos é uma tarefa complicada devido á dificuldade em 
identificar a origem real do comportamento polimórfico. A diversidade das possíveis formas cristalinas depende 
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do comprimento da cadeia, da paridade e do número de carbonos não saturados na cadeia de alquilo. Neste trabalho 
a estabilidade do cristal de ácido esteárico na forma Bm foi avaliada. Para tal objetivo foram utilizadas as técnicas 
de espectroscopia de Raman polarizado e análise térmica em altas temperaturas. Os espectros Raman polarizados 
foram medidos para duas geometrias Z(YY)Z e Z(XX)Z no intervalo de temperatura de 300 à 350 K. Todos os 
modos vibracionais foram classificados de acordo com dados Raman experimentais e calculados de outros ácidos 
graxos já disponíveis na literatura. As curvas de análise térmica obtidas na faixa 300-380 K, também exibiram 
anomalias e estão de acordo com os resultados de Raman. Foi observado uma nova transformação de fase,  a qual 
foi interpreta como sendo uma transição de fase puramente conformacional.  

1. INTRODUÇÃO  

Moléculas de ácidos graxos são compostos formados por uma longa cadeia de carbono 
ligada a um grupo carboxílico em uma de suas extremidades e outro, metil. Como ocorre com 
inúmeros sistemas moleculares orgânicos na fase cristalina, também é possível obter cristais 
de ácidos graxos e, devido vários arranjos que as ligações de hidrogênio podem admitir, surge 
nestes tipos de sistemas o que conhecemos por como polimorfismo. Várias possibilidades de 
disposição molecular no processo de empilhamento dentro do cristal dão origem ao 
polimorfismo. O polimorfismo é uma caraterística intrínseca aos materiais no estado sólido e 
que está relacionado às diferentes possibilidades de empacotamento molecular durante a sua 
cristalização. Este fenômeno é frequentemente observado em moléculas orgânicas, como 
proteínas, aminoácidos e parafinas, dentre outros sistemas. O estudo do polimorfismo em 
ácidos graxos é uma tarefa complicada devido à dificuldade em identificar a origem real do 
comportamento polimórfico. Isso porque a diversidade de formas estruturais depende de vários 
fatores, por exemplo: do comprimento, da paridade e do número de carbonos contidos na cadeia 
alquila. Segundo a literatura [1], quando o número de carbonos da cadeia molecular for igual a 
par, pode ter as seguintes formas A, C, Bo/m e Eo/m; e quando for ímpar, são observadas para as 
formas A ', B', C ', e E'. As duas últimas fases exibem dois tipos de polítipos, sendo um 
monoclínico Bm e o outro ortorrômbico, Bo.  

No que diz respeito ao estudo da estabilidade termodinâmica de polimorfos de ácidos 
graxos, praticamente não há trabalhos na literatura relatando sobre o assunto, principalmente, 
relacionado ao estudo espectroscópico com a variação da temperatura. Por exemplo, o ácido 
esteárico na forma Bm (monoclínico) do ponto de vista de sua estabilidade termodinâmica tendo 
como parâmetro a temperatura, ainda não foi estudando a fundo. Por isso, estamos propondo 
este trabalho sobre o estudo das transformações de fase induzida por temperatura do cristal de 
ácido esteárico na forma Bm em altas temperaturas usando calorimetria de exploratória 
diferencial (em inglês: DSC), calor específico e espalhamento Raman polarizado.  

2. MATERIAL E MÉTODOS  

A amostra de ácido esteárico foi adquirida da empresa comercial Merck (U.S.A.) com nível de 
pureza maior ou igual a 99%. Em seguida o cristal na conformação Bm foi obtido pelo método 
da evaporação lenta do solvente orgânico, no qual utilizou-se o clorofórmio como solvente.  

As medidas de análise térmica apresentadas neste trabalho foram feitas no 
Departamento de Física da Universidade Federal do Ceará com uso de um equipamento da 
Netzsch Instrument, modelo DSC 204 F1 – Phoenix. A técnica de DSC consiste em monitorar 
em função do tempo ou da temperatura uma propriedade física ou química de uma substância, 
a qual é observada através de pequenas variações nas curvas de fluxo de calor, denominadas 
de eventos térmicos. A temperatura da amostra, sob uma determinada pressão específica é 
sistematicamente controlada. Na técnica de DSC, amostra e a referência, contidas em seus 
respectivos suportes de amostra [2], são colocadas sobre um disco de metal e aquecidas pelo 
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mesmo sistema de fornecimento de energia. Cada vez que a amostra reage, um fluxo de energia 
se estabelece entre dois cadinhos através de suas bases (geralmente platina). Os dados na forma 
de potencial elétrico [μV] correspondente ao aumento de temperatura de ambos os cadinhos no 
interior do forno devem aumentar linearmente e simetricamente. O registro da curva de DSC é 
expresso em termos de fluxo de calor - miliwatts (mW) versus temperatura (°C), ou tempo em 
minutos. Tais medidas são muito úteis para ajudar a interpretar os dados obtidos por 
espectroscopia Raman em função da temperatura.  

 Os espectros Raman polarizado do cristal de ácido esteárico foram medidos com a utilização 
de um sistema micro-Raman usando a geometria retro-espalhamento (backscattering) com um 
laser de Argônio da Coherent modelo 70c emitindo na linha 514,5 nm. Também foi utilizado 
um espectrômetro triplo da Jobin-Yvon modelo T 64000 e um sistema detetor CCD (Charge-
Coupled Device) resfriado a nitrogênio líquido. A fenda no espectrômetro foi ajustada de modo 
a obter medidas espectrais com resolução de 2 cm–1. Para focar o laser na amostra foi utilizado 
um microscópico da marca Olympus modelo BX40, que é acoplado a uma câmara de vídeo, 
com uma lente de aumento de 20x e distância focal de 20,5 mm. Para realizar os experimentos 
em altas temperaturas, foi necessário neste caso um forno caseiro com capacidade de variar 
temperatura desde à ambiente até 400 oC. Os valores de temperatura foram inferidos com o 
auxílio de um controlador com precisão de 0,1 oC.  

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Nos resultados de calorimetria exploratória diferencial (Figura 1(a)) e de calor 
especifico (Figura 1(b)), é possível notar pelo menos uma transição de fase sofrido em torno 
de 328 K na forma de ombro e que, a partir do valor próximo de 345 K, o cristal atinge o seu 
ponto de fusão. Na curva de calor específico uma inflexão é observada no seu comportamento 
com a variação da temperatura, a qual está associada com a mesma transformação de fase 
observada por calorimetria exploratória diferencial (differential scanning calometry, DSC).  
Tal transição de fase é conhecida na literatura como uma transformação da forma Bm 
(monoclínico) para a forma C (monoclínico) [1], que é irreversível.  

Figura 1: Análise térmica do cristal de ácido esteárico na forma Bm. Em (a) curva de DSC entre 
300 e 370 K. Em (b) calor específico de 300 à 400 K.   

 
Em seguida, na Figura 2, são apresentados os espectros Raman polarizado do cristal de 

ácido esteárico na forma Bm para a geometria de espalhamento Z(YY)Z em função da 
temperatura, os quais foram medidos na região espectral de 20 à 1100 cm–1 variando a 
temperatura de 300 até 340 K. É possível perceber nesta figura que o efeito da temperatura 
provocou mudanças sobre muitas bandas, notadamente naquelas relacionados aos modos de 
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vibrações da rede cristalina (modos intermoleculares), que geralmente são encontradas em 
valores de número de onda abaixo de 200 cm–1. Para bandas associadas às vibrações do tipo 
deformações do grupo CH2 (~600–900 cm–1) foram observadas muitas outras mudanças. Entre 
essas modificações, algumas são notáveis, tais como diminuição nas intensidades das bandas, 
desaparecimento e fortes deslocamentos (do tipo: red shift) de modos vibracionais. De fato, 
isso está associado com a transformação de fase sofrida pelo cristal ao passar da fase 
polimórfica Bm para C.  

Figura 2: Espectros Raman do cristal de ácido esteárico na forma Bm: em (a) para bandas de 
baixas frequências; e em (b) para médias frequências, ambas regiões para a geometria Z(YY)Z em várias 
temperaturas.  

  
Ainda, no espectro Raman em 310 K, é observado claramente um novo pico associado 

a um modo centrado em 668 cm–1 que corresponde a uma nova fase para o cristal de ácido 
esteárico, pois tal pico não pertence nem ao espectro da forma Bm nem ao da forma C. Por 
tanto, acredita-se que esta fase nova deva pertencer ao sistema cristalino monoclínico, uma vez 
que a mudança ocorre essencialmente na região das vibrações correspondentes à deformações 
do grupo CH2. Por ser uma fase intermediária a denominamos de Im e, como sua estrutura 
pertence ao sistema monoclínico, então atribuímos o índice “m”  

Quando observamos o comportamento dos espectros Raman para a geometria Z(XX)Z, 
mostrados na Figura 3, notam-se mudanças espectrais muito claras nos modos de vibração 
pertencentes à rede do cristal (< 200 cm–1) entre 310 e 321 K. Além disso, as bandas 
compreendidas entre 600 e 1000 cm–1, as quais possuem contribuições predominantes de 
movimentos dos grupos CH2, sofreram inúmeras modificações como variações nas suas 
intensidades e o desaparecimento de vários modos. Outro ponto importante a ser mencionado, 
é o desaparecimento de todos os modos intermoleculares, como pode ser observado no espectro 
de 340 K (Figura 3a), indicando que o cristal sofre perda total do campo cristalino 
(cristalinidade), o que está em bom acordo com os dados obtidos a partir das técnicas de análise 
térmica.  

 Figura 3: Espectros Raman do cristal de ácido esteárico na forma Bm: em (a) para bandas de 
baixas frequências; e em (b) para médias frequências, ambas regiões para a geometria Z(XX)Z em várias 
temperaturas.  
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CONCLUSÃO  

Espectros Raman polarizados do cristal de ácido esteárico na forma Bm (monoclínico) 
foram medidos em função da temperatura na faixa de 300 –340 K. Além disso, medidas de 
propriedades térmicas foram obtidas usando as técnicas de DSC e calor específico. O efeito da 
temperatura promoveu muitas mudanças espectrais tanto na região de vibração da rede 
cristalina, bem como na região de modos internos associados com às vibrações dos grupos CH2. 
Entre muitos aspectos importantes observados, podemos destacar dois bem marcantes, tais 
como a diminuição de intensidade em praticamente todas as bandas e o desaparecimento de 
diversos modos vibracionais da rede cristalina e internos da molécula. Todas essas anomalias 
estão associadas com pelo menos duas transformações de fase sofridas pelo cristal, as quais 
foram interpretas como mudanças conformacionais. Além disso, a fase inédita observada entre 
300 e 316 K foi entendida como sendo uma transformação que ocorre entre as fases já 
conhecidas pela literatura (Bm e C), dessa forma, sugerimos que sua nomenclatura seja adotada 
por Im (fase intermediária), e com sua estrutura pertencente ao sistema monoclínico, por isso o 
índice “m”. Em decorrência do surgimento desta fase nova, atribuímos um novo esquema de 
transformação de fase em altas temperaturas, sendo representado da seguinte forma 
Bm→Im→C.  
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Palavras chave: Práticas Sociais. Percepção Matemática. Saberes e Valores.   

Resumo:  O objetivo desse projeto de pesquisa foi investigar saberes matemáticos utilizados nas práticas 
socioculturais de sujeitos de espaços rurais de Marabá e Região e possibilidade de articulação ao processo 
formativo de discentes do Curso de Licenciatura em Educação do Campo, ênfase em Matemática. Foram 
realizados estudos bibliográficos sobre a temática e pesquisa de campo em duas comunidades da Região de 
Marabá e análise de práticas socioculturais, na busca de saberes e fazeres com objetos matemáticos, suas 
organizações praxeológicas nos aspectos fundamentais da representação social da matemática, nesse contexto. 
Para além das contribuições técnica, cientifica e Socioeducacional no processo de etnoculturas, histórias de vidas 
e práticas rotineiras, como um processo de valorização Socioeducacional e da visibilidade a uma parte da 
constituição do protagonismo dos sujeitos do campo.    

INTRODUÇÃO  

O projeto de pesquisa: Práticas Socioculturais com Matemáticas em Espaços Rurais que 
é uma proposta de projeto de pesquisa “guarda-chuva” vinculado à PROPIT/UNIFESSPA, vem 
sendo desenvolvido no âmbito do grupo de pesquisa GPEMAZON, ligado a ênfase em 
Matemática do Curso de Licenciatura em Educação do Campo/UNIFESSPA, com o fim de 
produzir conhecimentos científicos no diálogo entre saberes matemáticos e práticas 
socioculturais a partir de levantamentos de saberes-fazeres dos espaços rurais.  

Com o objetivo de investigar saberes matemáticos utilizados nas práticas 
socioculturais de sujeitos de espaços rurais de Marabá e Região e a sua possibilidade de 
articulação ao processo formativo de discentes do Curso de Licenciatura em Educação do 
Campo, ênfase em Matemática, onde foi realizado um estudo bibliográfico sobre a temática e 
pesquisa de campo em algumas comunidades da Região de Marabá. Para, além disso, foi 
organizado e analisado a respeito de práticas socioculturais com objetos matemáticos. A partir 
disso foram organizados produção cientifica no sentido de divulgar praxeologias com 
matemáticas, baseados em aspectos fundamentais da representação social da matemática, nesse 
contexto.   

Portanto, pode-se afirmar para o momento que por um lado as informações obtidas 
têm forte relação com os princípios da Educação do Campo. Isto é da formação contextualizada 
baseada na realidade e nas experiências das comunidades do campo como objeto de estudo 
fonte de conhecimentos; a pesquisa como princípio educativo (PPC/FECAMPO, 2014).  

Por outro lado, a Educação Matemática (EM) na perspectiva da Teoria Antropológica 
do Didático (Chevallard, 1999) e na Ecologia de Saberes Matemáticos (Artaud, 1998) 
apresentam-se como condições para observar, analisar, interpretar e organizar conhecimentos 
referentes a vida dos saberes matemáticos que estão presentes nas práticas socioculturais dos 
contextos do campo. Neste sentido, Michele Artaud propõe algumas questões para o processo 
de pesquisa da ecologia de saberes matemáticos: O que existe, e por quê? Mas também, o que 
não existe e por quê? Poderia existir? Sobre quais condições? Estas questões podem parecer de 
uma simplicidade infantil, diria Michele Artaud, mas, “elas permitem englobar o domínio da 
realidade de maneira pertinente, munindo o pesquisador de um meio de se desprender de certa 
ilusão de transparência e de ser atento às dependências dos objetos que ele estuda” (ARTAUD, 
1998, p. 101).  

Sabe-se que nos espaços rurais há etnocomunidades fecundas em situações e práticas 
socioculturais mobilizadas pelos sujeitos etnoculturais. Não há como não afirmar a princípio 
que perspectivas se encarregam da necessária reformulação curricular do ensino básico onde o 
mesmo deve-se também se pautar no trânsito de saberes produzidos e mobilizados pelos 
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sujeitos dos espaços rurais, buscando de forma integradora os aspectos formativos nas 
diretrizes político-pedagógicas.    

MATERIAL E MÉTODOS  

Em primeiro momento foram feitas revisões bibliográficas acerca do tema do projeto 
que discutem Educação Matemática e Educação do Campo, focalizando para compreensões da 
Ecologia da saberes matemáticos e da Teoria Antropológica do Didático de Ives Chevallard 
(1999).  

A etapa seguinte, partimos para o trabalho de campo. Podemos dizer que conseguimos 
realizar levantamento de objetos de saberes matemáticos utilizados nas práticas dos sujeitos de 
espaços rurais de duas comunidades de Marabá. O acampamento Eduardo Galeano está 
localizado na antiga fazenda Serra dourada, no retiro do Zequinha, PA-160, distante 06 km da 
sede do município de Canaã dos Carajás. A outra é a vila Diamante, que fica a 2 km de São 
João do Araguaia-PA.  

Nesta etapa foi o momento foi realizada a visita de campo a fim de investigar, observar 
nessas duas comunidades, práticas socioculturais com matemática visando identificar objetos 
de saberes matemáticos usuais nas práticas dos sujeitos desse contexto. Terceiro momento foi 
a conclusão da etapa anterior com a sistematização do processo de raciocínio, das práticas 
utilizadas pelos sujeitos.  

Quarta etapa foi realizada análises e organização dos dados pesquisados em forma de 
produção científica. Nessa fase do projeto foi possível submeter um artigo a Revista Brasileira 
de Educação do Campo e uma apresentação de um trabalho no Congresso Internacional de 
Etnobiologia (Belém+30).  

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Os principais resultados obtidos até então consistem na obtenção de dados envolvendo 
práticas socioculturais com matemáticas dos sujeitos das comunidades, a partir das suas 
representações sociais com as práticas culturais que envolvem situações de natureza 
matemática, com base em nossas percepções e interpretações.  

  
Práticas Sociais do Campo e Educação Matemática  

A situação-problema é um enunciado capaz de requer do aluno a tomada de decisões 
de processos cognitivos, os quais permitem ao aluno ser instigado a imaginar o contexto onde 
ocorre o fato; o objeto de conhecimento se reporta a objetivos que se podem alcançar com os 
objetos matemáticos ou conteúdo. Na sequência utilizamos a ideia de situação que se refere a 
dados sobre a situação-problema que permite ao aluno mobilizar ferramentas matemáticas na 
busca da solução diante de um enunciado, que se reporta a informações e instruções claras e 
objetiva a ser realizada pelo aluno, expressa por uma questão ou pergunta sobre a 
situaçãoproblema.   

 Do ponto de vista da matemática podemos calcular a área total do galinheiro, incluindo os 
piquetes de pastagem das aves, seu perímetro e quantos metros de tela serão necessários para 
cercá-lo, espaço entre os piquetes, quantas estacas poderão ser utilizadas, entre outras situações 
e problematizações.  
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A proposta de sequência didática de atividade nesse trabalho pode ser utilizada no 

ensino de matemática em escolas rurais ou urbanas e tem como base conceitual algumas 
recomendações conceituais para a construção de situações-problemas pelo Inep (Brasil. Inep, 
2009).  

Cada atividade representa um eixo problematizador a partir de um texto-base 
relacionado às práticas socioculturais do contexto rural, a ser utilizado em todas as atividades. 
Em seguida é apresentado um quadro contendo a situação-problema, o objeto de conhecimento 
e o conteúdo matemático.   

Saberes Matemáticos no Assentamento Eduardo Galeano  

 O Acampamento Eduardo Galeano está localizado na antiga fazenda Serra Dourada no retiro 
do Zequinha, (do ex. proprietário Rafael Saldanha, e atualmente a mineradora Vale), munícipio 
de Canaã dos Carajás na região Sudeste do estado do Pará, é composto de 78 lotes de 04 
hectares em média e uma área de proteção ambiental (A.P.A.) em uma encosta de um morro 
de aproximadamente 30 ha totalizando 363,2 ha. O acesso ao acampamento se dá pela PA-160, 
Km 64 com o ramal de 2,5 km com referência à rotatória de acesso a cidade a qual era a antiga 
estrada que ligava Canaã-Parauapebas.  

 O acampamento existe a 2,5 anos, sendo a data de ocupação no dia 29 de julho de 2015, através 
do MST (Movimento dos trabalhadores Rurais Sem Terra) o primeiro local do Acampamento 
foi no Macaubal com ilustra a figura 1, a criação da vila do acampamento se deu uma semana 
após a ocupação, após o corte da terra os acampados decidiram pela não existência da vila no 
acampamento, pois a proximidade dos lotes manteria a vizinhança.   

 A produção do Acampamento está baseada no cultivo de milho, mandioca, feijão, hortaliças, 
iniciam – se o cultivo de frutíferas das mais variadas espécies, criação de galinhas, patos, 
porcos e etc., produção artesanal de farinha, segue abaixo figura 02 – produção de hortaliças.  

 A seguir apresentamos proposições de algumas atividades didáticas que podem ser trabalhadas 
no âmbito escolar, a partir do levantamento de dados sobre a criação de galinhas caipiras no 
acampamento. Na sequência há um texto-base que será utilizado para todas as atividades. Em 
cada atividade apresentamos um quadro contendo a situação-problema, os objetivos e o objeto 
de conhecimento matemático explorado na atividade.  

Texto-base (extraído de uma narrativa – Seu Rivelino) – Dentre as práticas 
socioculturais observadas no cotidiano dos acampados, estão a criação de galinhas 
semicaipira em sistema alternativo, como uma das fontes de renda, e melhoria da 
alimentação no acampamento. Esse sistema de produção de alimentos é realizado em 
diversas etapas: uma delas é a preparação da área para o cultivo conforme figura 1, 
que apresenta uma área dividida em áreas de galinheiro para cria, recria, postura, 
piquete de engorda e corte. Segundo seu Rivelino para a construção de um espaço de 
galinheiro com essas divisórias, deve-se considerar a razão de uma ave por 4m² e a 
área a ser coberta deve ser de 32m² para cada galinheiro.   

Verificamos a presença de alguns objetos de conhecimentos da área de matemática: números 
e operações, grandezas e medidas e geometria, que são vários saberes matemáticos, em que se 
pode problematizar e construir sequência didática de atividades, dentre as quais apresentamos 
uma a seguir:  
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Atividade 1 – Cálculo de área do galinheiro  

Situação Problema  Objeto de Conhecimento  Conteúdo  

Calcular a área total de 

um espaço a ser 

construído para um 

galinheiro para 100 

frangos de corte + 100 

galinhas de postura + 

200 aves p/ reposição 

do plantel.  

Problematizar uma análise mais 
consciente por parte do criador de 
galinhas quanto ao total de aves 
em uma área previamente 
considerada, aplicando o estudo 
de grandezas diretamente 
proporcionais.    

  

Cálculo de área de superfícies 

planas  

  

Situações:   

i) Cada ave ocupa uma área de 4m² ii) 

a distância entre cada estaca é de 4m  

Enunciado 1 – Qual a área total de um galinheiro?  

a) Seja x a área total do galinheiro. Qual a área total do galinheiro:  
1 ave---------4m²   x =400 * 4  
400 aves-----x    x=1600 m²  

Enunciado 2 – Qual o perímetro total da área a ser utilizada pelo galinheiro e qual a quantidade 
de estacas?  

b) Podemos pensar em um galinheiro de forma quadrada, e para a quantidade de estacas temos 
de calcular o perímetro P total:  

P=a+ b+ c+ d = 40+40+ 40+ 40 = P= 160m cercas externas P=e+f+g+h+i+j+k+l+m+n.  
P=16m+23m+18m+18m+23m+16m+23m+18m+18m+23m  
P= 296m cercas internas nos piquetes.  
Perímetro total: 160+196 = 356m cercas   

4m---------------- 1 estaca  
356m------------- x estacas  x = 356 ÷4                          

x=89 estacas.  

Enunciado 3 – quantos metros de tela serão necessários para cercar o espaço do galinheiro?  

1 rolo de tela---------------50m  x----------------------------393m     

50x = 393  x = 393÷ 50               x= 7,86 = 8 

rolos x = 8 rolos * 50         x = 400m linear 

de telas  
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Saberes Matemáticos no Festival do Açaí na Vila Diamante  

O Contexto da Matemática no Festival do açaí na vila Diamante. Situação em que 
permite estudar conteúdos matemáticos a partir de situações reais que se materializam na 
comunidade em que tem escola básica localizada.  

O ensino de conteúdos matemáticos como razão e proporção, Porcentagem, Média 
Aritmética podem envolver problemas de difícil compreensão dos alunos e que muitas vezes 
não tem nenhuma relação com situações reais.  

Diante disso, há de se pensar que a matemática pode deixar de ser entendida como 
altamente complexa e sem utilidade para ser entendida a partir de sua aplicabilidade a partir de 
práticas socioculturais com matemáticas que estão relacionados a vida e trabalho de pessoas 
dos espaços rurais.  

O festival do açaí é realizado uma vez por ano, desde 2012, no sítio da família Barbosa, 
localizado há 2 km da vila Diamante, em direção a São João do Araguaia-PA, com fins 
lucrativos e culturais, e que sofre alterações ao longo de suas edições, essa prática pode ser 
caracteriza e descrita como no quadro a seguir:  

Ano  Quantidade de 

pessoas  

Quantidade de 

açaí (in natura)  

Quantos litros 

de açaí (polpa)  

Preço  

2012  50  6 sacos  200 litros  -  

2013  200  6 sacos  200 litros  -  

2014   800  12 sacos  400 litros  R$ 05,00  

2015  300  16 sacos  ?  R$ 10,00  

2016  500  18 sacos  ?  R$ 10,00  

  

Para o trabalho com Média aritmética  

A média aritmética é uma das medidas de centralidade. Ela resulta da divisão entre a 
soma dos números de uma lista e a quantidade de números somados.  

Exemplo 01: podemos calcular a média da quantidade de sacas de açaí in natura nas últimas 3 
edições do festival do açaí, sabendo que:   

2014=> 12 sacas  

2015=> 16 sacas  

2016=> 18 sacas   

R: 12 + 16 + 18 = 46                     Md = 46/3 = 15,4 sacas  

Exemplo 02: podemos calcular a média da quantidade de polpa produzida nas seguintes edições 
do festival do açaí:  

2012=> 200 litros  

2013=> 200 litros  
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2014=> 400 litros  

R: 200 + 200 + 400 = 800               Md = 800/3 = 266, 7 litros de polpa.  

  

Para o conceito de razão – aplicabilidade no contexto do açaí   

O conceito de razão é a forma mais comum e prática de fazer a comparação relativa 
entre duas grandezas. Ao dividir uma grandeza por outra, estamos comparando a primeira com 
a segunda, que passa a ser a base da comparação. Dados dois números reais a e b, com b 

diferente de zero, chamamos de razão entre a e b ao quociente  = k. Observe que k é um 
número real. O numerador a chamamos de antecedente, e o denominador b chamamos de 
consequente dessa razão (lê-se “a está para b”). A razão k indica o valor do número a quando 
comparado ao número b, tomando-o como unidade.  

Exemplo 01: Na segunda edição do Festival do açaí (2013), foram colhidos 6 sacas de açaí in 
natura e a partir dessa colheita foram produzidos 200 litros de polpa. Qual a razão entre a 
quantidade de polpa de açaí produzida e a quantidade de açaí in natura colhida?  

Razão =  = 33,34 litros/saca    

Para o conceito de proporção - aplicabilidade no contexto do açaí  

Chamamos de proporção a igualdade de duas razões.    
 

 =  Onde a, b, c, d são números reais com b e d diferentes de zero. O número k é o 

que chamamos de constante da proporção (Lê-se “a está para b, assim como c está para d).   

Propriedade fundamental da proporção:  

O produto dos meios é igual ao produto dos extremos. O que denotamos por:  
 

 = ⟺ bc=ad   
 

  
Exemplo 02: Pode-se comparar as edições de 2014 e 2015 do festival do açaí, pois se percebe 
um crescimento na colheita de açaí in natura, sabendo que em 2014 foram colhidos 12 sacas 
de açaí in natura e que este rendeu 400 litros de polpa, e em 2015 foram colhidos 16 sacas de 
açaí in natura. Então se calcular quantos litros de polpa foram produzidos em 2015.   

  =>  

Resolução:  
 

  =          12x = 16 * 400            12x = 6.400          x =     x = 533,4 litros de polpa.  
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CONCLUSÃO  

Partindo do pressuposto de que a Educação Matemática e Educação do Campo andam 
juntas, o projeto vem mostrando a importância de buscar compreender as realidades dos 
sujeitos do campo. Quando pensamos na formação do professor de matemática para o campo 
não se pode deixar de mencionar que o curso deve buscar instigar maneiras para que o docente 
trabalhe os ensinos da matemática de acordo com as realidades de cada sujeito.  Esse projeto 
tem sua importância quando tem procurado se alinhar a essa perspectiva, dando oportunidade 
para os alunos do curso de Licenciatura em Educação do Campo tenha a possibilidade de 
vivenciar essas condições acadêmicas, cientificas e didático-pedagógica a partir da pesquisa 
pelo PIBIC.  
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1.8 Análise de dados espaciais com vistas ao estudo de tendências de na distribuição do 
crédito rural na amazônia legal no primeiro quindênio do século XXI. 
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Resumo: Este trabalho apresenta uma análise exploratória de dados espaciais referentes a distribuição de crédito 
rural na Amazônia Legal com a utilização do Sistema de Análise Exploratória de Dados Espaciais, desenvolvido 
no Laboratório de Computação Científica da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará. Inicialmente foram 
realizadas as etapas de levantamento e tratamento dos dados objetos de estudo. Em seguida, os dados obtidos 
foram inseridos no sistema a fim de serem processados. Na etapa de processamento ocorreram as aplicações das 
técnicas de Raio de Influência e Árvore Geradora Mínima. Os resultados são plotagens que representam a 
existência de dependência entre municípios que compõe a Amazônia Legal. 

 

1. INTRODUÇÃO 
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Na Amazônia Legal, a distribuição de crédito rural é frequentemente apontada como o 

elemento de determinação nas mudanças inerentes a ocupação e ao uso da terra, o que torna 
esse fenômeno objeto de estudo. Destaca-se o fato de que mesmo a Amazônia Legal sofrendo 
a maior taxa de desmatamento no último quinquênio, foram registrados os maiores volumes de 
crédito rural destinado à região. Sob estas condições, a Análise Exploratória de Dados Espaciais 
se torna imprescindível para o entendimento dos fenômenos ocorridos. 

A Análise Exploratória de Dados Espaciais possui como principal objetivo a questão 
espacial das informações em sentido a associação ou dependência espacial, bem como na 
heterogeneidade espacial, no qual pode indicar a semelhança entre regiões vizinhas, 
considerando a distribuição e o relacionamento dos dados no espaço. Esta técnica possui como 
finalidade verificar distribuições ocorridas no espaço, descobrir padrões de associação espacial 
ou agrupamento, propor formas variadas de instabilidade espacial - não estacionariedade -, e 
descrever situações atípicas (ANSELIN, 1988).  

Em geral, grande parte dos softwares voltados à Análise Exploratória de Dados 
Espaciais presentes no mercado e no meio acadêmico são Sistemas de Informação Geográficas 
(SIG's) complexos, que utilizam conjuntos de tecnologias capazes de realizar coleta, 
armazenamento, manipulação, análise e representação de informações acerca de entes de 
expressão espacial objetivando a obtenção de determinado resultado, o que exige alto custo de 
processamento computacional e, sobretudo, dispêndio de tempo. 

No intuito de encontrar soluções compactas e que se adequassem satisfatoriamente a 
realidade da capacidade computacional disponível em máquinas comuns, que resolvessem 
problemáticas referentes à Análise de Dados Espaciais, e sem gerar qualquer tipo de perda de 
qualidade no que tange a compreensão e/ou a visualização dos dados de estudo, foi 
desenvolvida uma solução: um software que utiliza a localização espacial disposta no formato 
de coordenadas geográficas (latitude e longitude), além de uma variável que representa o evento 
a ser analisado (peso). Este software recebeu o nome de SAEDE, acrônimo para Sistema de 
Análise Exploratória de Dados Espaciais. 

Através do SAEDE é possível aplicar diversas técnicas de análise de dados espaciais, 
como cálculo de Raio de Influência e de Árvore Geradora Mínima, que auxiliam na 
compreensão e visualização de interdependências existentes entre os eventos estudados.  

2. MATERIAL E MÉTODOS 

Obtenção e tratamento dos dados: Foi realizada a coleta de dados de bases 
relacionadas a distribuição de crédito rural na Amazônia Legal, como a Pesquisa de Produção 
Agrícola Municipal e de Produção da Pecuária Municipal, TerraClass, PRODES, Agrianual e 
AnualPEC. Em seguida esses dados foram harmonizados, ou seja, padronizados e corrigidos 
para serem utilizados no SAEDE. Os dados foram então transformados em planilhas que 
continham a latitude, longitude e uma variável representando o fenômeno objeto de estudo. 

Inserção e processamento dos dados no SAEDE: Após as etapas de obtenção e de 
tratamento dos dados, foi realizada a inserção das planilhas junto ao SAEDE. Este software não 
se qualifica como um SIG, por não depender de malhas para ser executado e por substituir a 
forma como as localizações são representadas: conjuntos de polígonos - normalmente vistos 
em Sistemas de Informações Geográficas - são substituídos por um único ponto em um plano 
cartesiano, minimizando assim o processamento necessário e, consequentemente, o tempo de 
resposta.  

Os dados foram então processados e submetidos às técnicas de cálculo de Raio de 
Influência e de Árvore Geradora Mínima, sendo a Árvore Geradora Mínima uma rede não-
direcionada – grafo -, conectada e associado a cada arco uma distância – custo, tempo, etc. – 
que não seja negativa. A Árvore Geradora Mínima possui como objetivo encontrar o caminho 
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mais curto de maneira que os arcos forneçam um caminho entre os pares de nós (NOGUEIRA, 
2010). A Árvore Geradora Mínima, nesse caso, possui a função de verificar qual município é 
interdependente de outro de acordo com a variável selecionada. 

Visualização dos dados: Após o processamento dos dados no SAEDE, ocorre a 
plotagem resultante, que é composta pelos pontos em um plano cartesiano, acrescido dos 
resultados obtidos com os métodos aplicados: Raio de Influência e Árvore Geradora Mínima. 
Nesta etapa, as interdependências existentes são representadas pelas arestas que ligam uma 
localização a outra, e os pontos se tornam grafos, gerando uma regionalização. 
 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

A obtenção e tratamento dos dados foi orientada a dados relacionados ao desmatamento 
ocorrido na Amazônia Legal, uma vez que esse fenômeno influencia diretamente na forma 
como é realizada a distribuição do crédito rural na região. Para tanto, foram selecionados dados 
do IBGE contendo o percentual desmatado no ano 2000. A esses dados foram acrescidas as 
coordenadas de cada município brasileiro existente no ano 2000 e que faziam parte da 
Amazônia Legal. 

O conjunto de dados do presente estudo foi então inserido no SAEDE, onde as técnicas 
de Raio de Influência e de Árvore Geradora Mínima foram selecionadas. Ao Raio de Influência 
– que é definido pelo pesquisador e que recebe o valor em quilômetros – fora auferido o valor 
de 200. A Árvore Geradora Mínima, por sua vez, utiliza o valor do Raio de Influência e do 
percentual desmatado no ano 2000, que equivale ao peso, para gerar os grafos que representam 
as interdependências existentes entres os municípios. Através dessa técnica é possível visualizar 
também o centro do fenômeno estudado.  

 
 
 

   Figura 1 - Plotagem dos dados inseridos 
 

                        
                                             Fonte: O Autor (2018) 
 
Após o processamento, o SAEDE exibe a plotagem resultante da análise dos dados 

inseridos, com as técnicas selecionadas aplicadas. Na Figura 1 é possível visualizar a 
interpendência entre os municípios da Amazônia Legal causada pelo fenômeno do 
desmatamento no ano 2000, onde cada um dos pontos representa um munícipio e as arestas a 
relação de dependência entre um município e outro. 

 
4. CONCLUSÃO 
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Em uma análise inicial, é possível visualizar que o fenômeno do desmatamento cria uma 
interdependência entre praticamente todos os municípios que fazem parte da Amazônia Legal, 
em um raio de influência de 200km. Este fenômeno gera ainda a criação de “regionalizações” 
uma vez que, ao se observar a plotagem, certos grupos de municípios encontram-se unidos por 
arestas entre si, mas não possuem ligações com outros grupos de municípios. O SAEDE ainda 
apresenta os centros do fenômeno, que são representados por pontos em maiores escalas e em 
cores, neste caso, os pontos em verde e vermelho. As informações obtidas com a utilização 
desse sistema facilitam o processo da transformação de dados numéricos em informação visual 
para pesquisadores das áreas relacionadas à Geografia e Economia. 

Acerca do SAEDE, o mesmo se mostrou eficaz e funcional para uma análise espacial 
onde o pesquisador não necessita de um Sistema de Informação Geográfica para obter 
resultados, valendo-se da otimização do desempenho em detrimento da otimização de uma 
visualização mais rica em detalhes gráficos, o que possibilita análises mais rápidas de 
fenômenos e/ou eventos. É válido ressaltar que o SAEDE se encontra em fase de testes e que 
outras técnicas de análise espacial serão adicionadas ao sistema, bem como eventuais correções 
serão aplicadas. 
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1.9 Desenvolvimento de bases cartográficas georreferenciadas com vistas ao estudo de 
tendências de na distribuição espacial do crédito rural na Amazônia 
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Resumo: Este trabalho avalia as abordagens utilizadas para a exploração de dados espaciais e propõe um 
software eficiente que viabiliza a aplicação do procedimento em problemas com grandes volumes de dados. O 
método proposto combina o uso de técnicas de otimização combinatória com um esquema de simplificação dos 
gráficos, representando áreas espaciais através do uso de plano cartesiano.  
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INTRODUÇÃO  

Compreender a distribuição espacial de dados oriundos de fenômenos ocorridos no 
espaço, constitui hoje um grande desafio para o esclarecimento de questões centrais em 
diversas áreas do conhecimento. Tais estudos vêm se tornando cada vez mais comuns com o 
uso de sistemas de informação geográfica (SIG), Segundo Neves (2003) estes sistemas 
necessitam de uma base de dados e de uma base geográfica, para permitir a visualização do 
padrão espacial do fenômeno, entretanto, as bases geográficas para geração de mapas possui 
um acervo limitado, dificultando a análise espaciais de determinados fenômenos.  

O objetivo deste trabalho é apresentar um software alternativo para o procedimento de 
análise aplicável a grandes volumes de dados oriundos de forma a permitir sua utilização como 
ferramenta de desenvolvimento de novas representações geográficas, utilizando de planos 
cartesianos para a análise exploratória de dados espaciais  

MATERIAL E MÉTODOS  

O software SAEDE (Software Análise Exploratória de Dados Espaciais), desenvolvido 
na linguagem Python, com o principal objetivo de apresentar uma ferramenta de fácil acesso, 
com uma interface amigável, simplificando a entrada de inputs e rapidez em seu 
processamento. Para a utilização desta ferramenta é necessário que o usuário utilize um 
arquivo .csv com informações da latitude e longitude como obrigatoriedade, além disso é 
opcionalmente possível passar qualquer variável de agrupamento e uma variável de 
ponderação no input do sistema.  

O SAEDE possibilita a análise exploratória de dados através de planos cartesiano, 
oferecendo a Média, Mediana, Centróides e Elipses. Partindo de um pressuposto que uma 
região pode ser representada pelo seu centróide.   

Foi desenvolvida uma função que calcula espacialmente o centro dos dados, 
representado pelo ponto médio (latitude, longitude), de uma determinada amostra.  
Opcionalmente, é possível passar qualquer variável de agrupamento e uma variável de 
ponderação. Assim é possível verificar o viés ou tendência de concentração geográfica do 
fenômeno. Para construir estes gráficos, como pode ser observado na figura 1, utilizam-se as 
coordenadas dos centróides das áreas, aproximando-as para um espaçamento regular de forma 
a montar uma matriz. Calcula-se, então, as médias e as medianas do indicador ao longo das 
linhas e colunas desta matriz (CARVALHO, 2017). Esta técnica permite identificar a flutuação 
das medidas ao longo de duas direções, sugerindo a presença de valores discrepantes quando 
a diferença entre estas é grande, e a tendência ao longo de uma direção quando os valores 
variam suavemente.  

  
Figura 1 Exemplo de Anomalia  

  



   

IV SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA – 21/09/2018 
MARABÁ – PARÁ – BRASIL 

 
 

56 

  
  

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Os principais resultados encontrados foram: (1) Facilidade de input, visto que a 
ferramenta necessita apenas de uma base de dados que tenha obrigatoriamente a Latitude e 
Longitude; (2) Análise exploratória de dados sem a necessidade de um conhecimento 
específico na área; (3) Com a utilização dos planos cartesianos para representar o mapa, foram 
superados problemas como a demora no processamento desses dados espaciais.  

CONCLUSÃO  

O software SAEPE mostrou-se eficaz para auxiliar a análise de dados espaciais com 
representação geográfica poligonal, através do uso de um procedimento de classificação dos 
objetos espaciais, devido a facilidade de acessar os resultados gerados dinamicamente pela 
mesma, possibilitando apoiar variados tipos de pesquisas que necessitem extrair informações 
de dados espaciais de forma otimizada.  
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1.10 Estudo das propriedades mecânicas de cerâmicas de alumina/hidróxido de alumínio 
compactadas com alumina hidratável 
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Resumo  

Ligantes hidráulicos são amplamente utilizados na indústria de materiais refratários, sua função 
principal é garantir a resistência mecânica do material após a desmoldagem e durante o 
aquecimento inicial (até o início da sinterização)1. De forma geral, o cimento de aluminato de 
cálcio (CAC) é o ligante hidráulico mais utilizado nas formulações desses materiais devido à 
facilidade de processamento, menor sensibilidade a condições especiais de secagem e cura e às 
boas propriedades em altas temperaturas, além do seu baixo custo. Entretanto, devido à presença 
de cálcio em sua composição, o uso de CAC em alguns sistemas é limitado devido à formação 
de fases de baixo ponto de fusão2. Assim, faz-se necessário o desenvolvimento de sistemas com 
composições livres de cimento, como por exemplo, sílica coloidal, silicato de sódio, resinas e 
aluminas hidratáveis. Cada um desses sistemas ligantes também apresentam suas desvantagens 
e inconvenientes, entretanto, quando se deseja trabalhar com sistemas refratários altamente 
puros, por exemplo, alta alumina, as aluminas hidratáveis levam vantagens quando comparadas 
aos outros sistemas. Estas vantagens estão relacionadas principalmente com dois fatores: 1) as 
aluminas hidratáveis não formam fases de baixo ponto de fusão, como o silicato de sódio e sílica 
coloidal, que prejudicam as propriedades mecânicas e 2) após a queima em temperaturas 
superiores a 1000 °C, a transformação de fase da alumina hidratável resulta na fase α-Al2O3 que 
é altamente efratária e possui propriedades termomecânicas especiais. Desta forma, o foco deste 
trabalho é estudar o efeito da temperature de sinterização (1110 °C a 1500 °C) nas propriedades 
físicas de cerâmicas moldáveis à base de alumina.   
  

Palavras chave: Ligantes hidráulicos, alumina hidratável, refratários, propriedades 
físicas e mecânicas.   

  

 INTRODUÇÃO   

  

Ligantes hidráulicos são amplamente utilizados na indústria de materiais refratários, sua 
função principal é garantir a resistência mecânica do material após a desmoldagem e durante o 
aquecimento inicial (até o início da sinterização) (1,2). De forma geral, o cimento de aluminato 
de cálcio (CAC) é o ligante hidráulico mais utilizado nas formulações desses materiais devido 
à facilidade de processamento, menor sensibilidade a condições especiais de secagem e cura e 
às boas propriedades em altas temperaturas, além do seu baixo custo. Entretanto, devido à 
presença de cálcio em sua composição, o uso de CAC em alguns sistemas é limitado devido à 
formação de fases de baixo ponto de fusão (1-6). Assim, faz-se necessário o desenvolvimento de 
sistemas com composições livres de cimento, como por exemplo, sílica coloidal, silicato de 
sódio, resinas e aluminas hidratáveis. Cada um desses sistemas ligantes também apresenta suas 
desvantagens e inconvenientes, entretanto, quando se deseja trabalhar com sistemas à base de 
alumina, as aluminas hidratáveis levam vantagens quando comparadas aos outros sistemas. 
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Estas vantagens estão relacionadas principalmente com dois fatores: i) as aluminas hidratáveis 
não formam fases de baixo ponto de fusão, como o silicato de sódio e sílica coloidal, que 
prejudicam as propriedades mecânicas e ii) após a queima em temperaturas superiores a 1000 
°C, a transformação da fase ρ-Al2O3 resulta na fase α-Al2O3 que é altamente refratária e possui 
propriedades termomecânicas especiais (7).  
 As aluminas hidratáveis são fases metaestáveis da alumina, composta principalmente pela fase 
ρAl2O3 (~ 60%) e outras fases de transição, como por exemplo, γ, κ, -Al2O3. A fase ρ-Al2O3, 
com composição aproximada Al2O3.0,6H2O pode ser produzida pela desidratação da gibsita (α-
Al(OH)3) em 600 °C em vácuo ou em curto contato com um jato de ar quente em temperaturas 
entre 600 e 900 °C . Devido a esse processo de produção, esta fase apresenta baixa cristalinidade 
e alta área superficial (em torno de100 m2.g-1). Seu uso como ligante hidráulico está associado 
principalmente à sua capacidade de reidratação na presença de água. Durante este processo, esta 
fase reage com água formando géis de baierita (Al2O3.3H2O) e boemita (Al2O3.12H2O) que 
restringem a mobilidade das partículas e preenchem a porosidade. Após a secagem, a 
cristalização desses géis é responsável pela resistência mecânica a verde neste sistema. Em 
geral, dependendo da temperatura, tempo e pH do ambiente, ocorrem as seguintes 
transformações:  

𝜌 − 𝐴𝑙2𝑂3 + 𝐻2𝑂 → 𝐺𝑒𝑙 𝑎𝑚𝑜𝑟𝑓𝑜 → 𝑝𝑠𝑒𝑢𝑑𝑜𝑏𝑜𝑒𝑚𝑖𝑡𝑎 → 𝑏𝑜𝑒𝑚𝑖𝑡𝑎 → 𝑏𝑎𝑖𝑒𝑟𝑖𝑡𝑎  
Em altas temperaturas (> 200 °C), essas fases se decompõem, dando origem a outras aluminas 
de transição, que apresentam grande volume de micro- e mesoporos na superfície de suas 
partículas. Desta forma, dependendo de sua concentração no sistema, além de sua função 
ligante, podem contribuir para geração de poros, por exemplo, na preparação de sistemas 
porosos para isolamento térmico. As dificuldades práticas para o uso deste ligante consistem 
em promover uma dispersão e distribuição uniforme da mistura, eliminação dos aglomerados 
rígidos, além da baixa permeabilidade das estruturas formadas, que pode levar a dificuldades 
em etapas subsequentes do processamento, tal como a secagem (7-10).   
 Embora exista uma variedade de trabalhos que utilizem aluminas hidratáveis como ligante 
hidráulico em cerâmicas de alumina, nenhum deles focou em estudar de forma sistêmica 
aspectos como sua concentração no sistema e a relação com as propriedades mecânicas em 
diferentes temperaturas. Desta forma, o objetivo deste trabalho é estudar o efeito da temperature 
de sinterização (1110 °C a 1500 °C) nas propriedades físicas de cerâmicas moldáveis à base de 
alumina.   
 

MATERIAL E MÉTODOS  
  
Matérias primas e aditivos utilizados:   
  

Alumina calcinada fina (A1000 SG, Almatis, Brasil e Alemanha); Alumina Hidratável 
(Alphabond 300, Almatis, Estados Unidos); dispersante (FS20 Castment, BASF, Alemanha); 
antiespumante (tensiol Lamberti, Itália) e água destilada.  
  
Preparação das estruturas cerâmicas:  

Suspensões aquosas contendo 90% alumina calcinada; antiespumante e dispersante 
foram homogeneizadas em um moinho de esferas (esferas de zircônia de 6 mm de diâmetro, 
razão de massa de esferas/pó de 5:1, jarro de polietileno 2 litros, 60 rpm) por 30 min. Em 
seguida, adicionou-se 10% de alumina hidratável e então as suspensões foram homogeneizadas 
em misturador mecânico por 3 minutos a 500 rpm. As suspensões foram moldadas sob vibração 
na forma de cilindros (16 x 60 mm) e colocadas em estufa a 60 °C ± 1 °C, em seguida, foram 
desmoldadas e secas a 120 °C ± 1 °C por um período de 24 horas. Então foram sinterizadas de 
1100 a 1500 °C durante 3h. Por fim, as amostras verdes e após cada tratamento térmico foram 
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caracterizadas por meio de picnometria de hélio, microscopia eletrônica de varredura nas 
superfícies de fratura das amostras e módulo elástico (E) (equipamento Sonelastic, ATCP, 
Brasil).  

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Estruturas verdes e secas  

O uso de ligantes hidráulicos, como a alumina hidratável, em suspensões cerâmicas, faz 
com que sua consolidação ocorra ainda em presença de água (8-10). Devido a isso, para uma 
suspensão de alumina calcinada e alumina hidratável, a estrutura formada após secagem tem 
partículas pouco empacotadas de alumina calcinada, rodeadas por partículas de boemita e 
baierita formadas da dissolução e cristalização da alumina hidratável. Como todas as 
composições foram preparadas a partir de suspensões com o mesmo teor volumétrico de sólidos 
de 50 %, é razoável esperar níveis de porosidade total dessa ordem, conforme mostra a Figura 
1.  

Estruturas tratadas termicamente  
Observa-se que o aumento da temperatura até 1100°C não afetou significativamente a 

porosidade total em relação as amostras verdes, e esta se manteve próxima de 50% (Figura 1). 
Isso ocorre devido o processo de sinterização ainda está no seu estágio inicial, como pode ser 
observado na Figura 2. Com o aumento da temperatura para 1300°C a porosidade total começou 
a diminuir gradativamente, ao mesmo tempo em que a resistência mecânica começou a 
aumentar. Isso acontece devido à evolução do processo de sinterização, onde os grãos tornam-
se cada vez maiores (Figura 2), favorecendo a densificação da estrutura cerâmica. Em 1500 °C, 
a porosidade total diminuiu ainda mais porque a sinterização foi mais efetiva, as finas partículas 
de boemita, oriundas da hidratação da alumina hidratável coalesceram e tornaram-se maiores 
(Figura 2). Dessa forma, as amostras apresentaram um nível de porosidade total próximo de 
15% e resistência mecânica acima de 250 GPa.  

 

 
Figura 1: Porosidade total (PT) e módulo elástico (E) das amostras contendo 90% de alumina calcinada e  
10% de alumina hidratável no estado verde e sinterizadas em 1100-1300-1500°C.  
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Figura 2: Microscopia eletrônica de varredura de cerâmicas contendo 90% de alumina calcinada e 10% 

de alumina hidratável verde e tratada termicamente em 1100-1300 e 1500 °C.  
CONCLUSÕES  
  

O aumento da temperatura de 1100 para 1500°C levou a menores níveis de porosidade 
total, devido ao processo de sinterização, consequentemente, as amostras apresentaram maiores 
níveis de resistência mecânica, uma vez que o aumento de densidade diminui a quantidade de 
defeitos e as amostras tornam-se mais rígidas.  
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1.11 Estudo eletroquímico da hemoglobina extracelular gigante de glossoscolex paulistus 
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Resumo: No presente estudo, o perfil eletroquímico da HbGp foi avaliado através do sistema 
(ECV/Nafion®/HbGp) usado uma célula convencional equipada com três eletrodos conectados a um potenciostato 
modelo μ-Autolab (Type III, Methrom) e controlados por computador, por meio do software NOVA 1.10. Os 
resultados indicaram que o processo redox foi rápido, de natureza quase-reversível e governado por difusão das 
moléculas na interface eletrodo/solução, tampão fosfato e pH 7,0. O processo voltamétrico foi associado aos 
fenômenos de oxidação e redução dos átomos de ferro presente nas 144 cadeias globínicas da HbGp. Após a 
otimização dos parâmetros que influenciam o sinal eletroquímico da voltametria de onda quadrada (frequência de 
150 Hz, amplitude de 30 mV e incremento de 2 mV), foi possível detectar o H2O2 com boa sensibilidade e 
seletividade, variando a concentração do analito de 7,94 × 10-6 a 3,84 × 10-5 mol L-1), com coeficiente de correlação 
de 0,9954. Assim, com base nos resultados é possível o desenvolvimento de um biossensor para o peróxido de 
hidrogênio, utilizando a hemoglobina extracelular gigante Glossoscolex paulistus como elemento de 
biorreconhecimento, visando a posterior aplicação para a detecção e quantificação do H2O2 em amostra sintética 
e real de leite comercial. 

1. INTRODUÇÃO 

Os biossensores são pequenos dispositivos que utilizam reações biológicas para a 
detecção de analitos-alvo 1. Sua obtenção advém da imobilização das biomoléculas na 
superfície de transdutores com o emprego de diferentes técnicas, sendo adsorção física 
(interações do tipo iônica e polar e ligação de hidrogênio), ligação cruzada (reticulação), 
oclusão ou aprisionamento, ligação covalente e covalente cruzada, encapsulamento e 
microencapsulamento as mais comuns 2. 

O funcionamento de um biossensor, de uma forma geral, envolve a especificidade e alta 
sensibilidade do componente biológico com o substrato de interesse. Em seguida, variações de 
um ou mais parâmetros físico-químicos são gerados como produto desta interação entre a 
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molécula biológica e o substrato, produzindo íons, elétrons, calor, luz, variação de massa, 
fluorescência ou gases, que são convertidos em um sinal elétrico quantificável e processável 
pelo uso de um transdutor adequado 3. 

Nos últimos anos houve uma grande expansão nos estudos relacionados à utilização de 
biossensores para o desenvolvimento de métodos analíticos baratos, simples e de rápida análise, 
uma vez que estes apresentam grande sensibilidade e alta especificidade (seletividade) 
permitindo o monitoramento de processos bioquímicos específicos 4. Com isso, aumentou-se o 
interesse em estudar as hemoglobinas extracelulares gigantes, devido à sua alta estabilidade 
oligomérica, resistência à oxidação, alta cooperatividade e afinidade para ligar oxigênio, assim 
como o potencial apresentado por estes sistemas em aplicações biomédicas como substituto 
sanguíneo 5,6,7

. 
A macroproteína em estudo, hemoglobina extracelular de Glossoscolex paulistus, é 

extraída de uma minhoca endêmica das cidades de Rio Claro e Piracicaba, no interior de São 
Paulo 8,9. Apresenta uma massa molecular de 3,6 MDa 10 e uma disposição organizada 
envolvendo 144 cadeias polipeptídicas com grupo heme e 36 cadeias polipeptídicas sem grupos 
heme, denominadas de cadeias Linker 11. A presença do grupo heme na estrutura oligomérica 
da HbGp torna esta macromolécula eletroativa, bem como as propriedades intrínsecas deste 
sistema, tais como, alta estabilidade oligomérica em condições de stress, ampla variação de pH 
e temperatura e alta concentração de sais, que viabilizam sua aplicação como biossensor. Além 
disso, um estudo recente mostrou que a HbGp possui expressiva atividade para peroxidase na 
presença do guaiacol e, portanto, catalisa a redução do peróxido de hidrogênio 12.  

O presente projeto propõe o estudo eletroquímico da hemoglobina extracelular gigante 
Glossoscolex paulistus, e o potencial desta macromolécula como elemento de 
biorreconhecimento para o desenvolvimento de um biossensor para o peróxido de hidrogênio. 

2. MATERIAL E MÉTODOS 
Determinação por voltametria cíclica 

Os experimentos eletroquímicos foram realizados em uma célula convencional equipada 
com três eletrodos: o eletrodo de trabalho que apresentará a HbGp como elemento de 
biorreconhecimento, imobilizada na superfície de um transdutor, um eletrodo de platina como 
eletrodo auxiliar e um eletrodo do tipo Ag/AgCl/Cl-

sat como referência. O conjunto de eletrodos 
foram conectados a um potenciostato modelo μ-Autolab (Type III, Methrom) e controlados por 
computador, por meio do software NOVA 1.10.  
Processos de imobilização: 

Eletrodo de carbono vítreo ECV/HbGp 
Na primeira etapa utilizou-se um suporte universal com garra para imobilização do 

eletrodo de carbono vítreo dentro da capela, com a área eletroativa direcionada para cima (Esta 
etapa foi utilizada para todas as imobilizações). Em seguida adicionou-se uma gota da HbGp 
sobre o eletrodo, cobrindo toda área superficial do carbono, esperou-se por 20 minutos para 
secar e realizar a leitura com tampão fosfato pH 7. 

No sistema ECV/Nafion® adicionou-se uma gota do nafion® sobre o eletrodo, cobrindo 
toda área superficial do carbono, esperou-se por 20 minutos para secar e realizar a leitura com 
tampão fosfato pH 7. Por fim, no sistema ECV/Nafion®/HbGp adicionou-se uma gota do 
nafion® sobre o eletrodo, até que toda superfície de carbono estivesse coberta, esperou-se por 
20 minutos para secar, após a secagem adicionou-se uma gota da HbGp e esperou-se mais 20 
minutos para secagem e depois realizou-se a leitura. Entre cada imobilização realizou-se a 
limpeza do eletrodo lixando na forma de 8 por 5 vezes, para retirar excesso dos agentes 
modificadores. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Eletroatividade do ECV/Nafion®/HbGp 

Nos eletrodos ECV, ECV/HbGp e ECV/Nafion®, não foram observados picos que 
caracterizam os processos redox que ocorrem na superfície dos eletrodos. No entanto, para o 
eletrodo modificado, ECV/Nafion®/HbGp, foi registrada uma resposta eletroquímica varrendo 
o potencial entre -0,6 à +0,5 V, cujo o processo eletroquímico foi caracterizado por dois picos 
bem definidos (par redox, Figura 1), sugerindo que o polímero Nafion® como o agente 
imobilizador da proteína na superfície do eletrodo viabiliza a eletroatividade da biomolécula. 

O processo anódico (pico A) e catódico (Pico B) estão centrados em + 0,018 V e -0,297 
V (vs Ag/AgCl/Cl-

sat) respectivamente, com uma diferença de potencial entre os picos (ΔEp) 
de 315 mV, conforme ilustrado na Figura 1. 

Estes picos referem-se exclusivamente a transferência de elétrons entre a HbGp e o 
carbono vítreo, através da oxidação e redução dos átomos de ferro presente nas 144 cadeias 
globinas da HbGp, caracterizando que os processos redox da proteína ocorrem por um 
mecanismo envolvendo um elétron para cada processo de oxidação e redução registrado, como 
mostrado abaixo. 

O pico A (Figura 1) mostra a oxidação do átomo de Ferro de acordo com a equação 1. 
                 Fe+2  +  é          Fe+3                                Equação 1 
Enquanto o pico B caracteriza a Redução do átomo de Ferro de acordo a equação 2. 
                 Fe+3    Fe+2    +    é                                  Equação 2 
A Figura 1 mostra que não há diminuição da corrente de pico nos pares redox após 20 

varreduras consecutivas em 100 mV s-1 sugerindo que o transporte de massa da HbGp ocorre 
por difusão, não havendo qualquer adsorção da proteína na superfície do eletrodo. A varredura 
da velocidade na faixa de 10 a 500 mV s-1 foi realizada para verificar o processo de transferência 
de carga da HbGp. Os dados mostram que a intensidade nos valores de Ip, tanto para o processo 
anódico quanto catódico, aumentam de forma proporcional tendo os valores de Epa variando e 
Epc aproximadamente constantes, sugerindo que o processo redox da HbGp sobre ECV é 
totalmente reversível. 

 
Figura 1: Voltamograma cíclico do eletrodo ECV/Nafion®/HbGp, em meio de solução tampão 
fosfato (pH = 7), após 20 varreduras consecutivas de potencial a 100 mV s-1. 

 
                                                  Fonte: Próprio Autor 

Na medida que se aumenta a velocidade de varredura, também ocorre o aumento 
gradativo de Ep1/2 paralelamente, diminuindo a seletividade do procedimento para detectar o 
analito na presença de possíveis interferentes eletroativos na faixa de potencial estudada. Os 
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parâmetros otimizados como melhor resposta e construção da curva analítica são mostrados na 
Tabela 1. 
Tabela 1: Valores Otimizados dos parâmetros da Voltametria de Onda Quadrada. 

Parâmetros Valores Otimizados 
Frequência 150 Hz 
Amplitude 30 mV 
Incremento 2 mV 

Fonte: Próprio Autor 

A curva analítica para a determinação do analito foi construída por intermédio das 
condições voltamétricas otimizadas com o ECV (f = 150 s-1, a = 30 mV e ΔEs = 3 mV), nas 
concentrações de 2 x 10-6 à 26 x 10-6 mol L-1 e coeficiente de correlação (r) de 0,9892, sugerindo 
que o método proposto é representativo para estimar a concentração do analito presente na 
célula eletroquímica. 

4. CONCLUSÃO 

Utilizando as melhores condições operacionais (solução tampão fosfato; pH = 7,0) e 
voltamétricas (f = 150 Hz, a = 30 mV, ΔEs = 3 mV) analisou-se o comportamento eletroquímico 
da HbGp sobre o eletrodo de Carbono Vítreo por voltametria cíclica e voltametria de onda 
quadrada. A realização de apenas uma curva analítica impossibilitou a determinação dos limites 
de detecção e quantificação, o desvio padrão relativo das medidas em escala percentual (%RSD) 
e os ensaios de recuperação do analito. Entretanto esta técnica mostrou-se satisfatória e 
promissora para catalisar a redução do peróxido de hidrogênio, pela atividade peroxidase da 
HbGp. 
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Resumo:  

Segundo o Conhecimento Ecológico Local (CEL) dos pescadores das comunidades ribeirinhas 
de Santa Teresinha do Tauiri e Santo Antoninho, Itupiranga, Pará, Brasil, a produção pesqueira 
é fortemente influenciada pelo ciclo lunar. Este trabalho tem como objetivo relacionar o 
desempenho da pesca com as fazes da lua (nova, crescente, cheia, minguante) nos rios 
Tocantins e Araguaia. A pesquisa foi realizada nas comunidades Santa Teresinha do Tauiri e 
Santo Antoninho no município de Itupiranga e Ilha de Campo e Santa Cruz dos Martírios, São 
Geraldo do Araguaia, Pará, Brasil. O monitoramento participativo teve como base a 
metodologia adaptada de Hallwass (2015). Cada pescador (n=25) e sua família receberam um 
kit de monitoramento. Foram realizadas entrevistas com o auxilio de um gravador de voz com 
o interesse de obter informações sobre o (CEL) de cada pescador. Para a obtenção dos 
resultados foi realizado a correlação de Pearson das médias para saber a influência das fases da 
lua no desempenho da pesca. Os dados mostram que o maior desempenho das pescarias em relação 
a quilos pescado foi adquirido entre as fases de lua nova e lua crescente. Durante o período de lua nova 
o kg do pescado foi de 52.476, seguido da lua crescente chegando a 52.373 kg de peixe pescado. Os 
períodos de lua minguante e cheia atingiram os números de 50.436 e 39.295 respectivamente. Foi 
concluído que os pescadores possuem grande conhecimento ecológico no ambiente em que vive o que 
o favorece em suas pescarias. A produção pesqueira para as etnoespécies avoador ou avoante, 
braquinha, curimatá e jaraqui aumenta nos períodos de lua nova e crescente. 
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1. INTRODUÇÃO 

A pesca é uma atividade amplamente desenvolvida por comunidades ribeirinhas na Amazônia.  
Na região de Itupiranga a pesca é rentável tanto em termos de biomassa de peixes capturados 
como em renda obtida pela produção (GOMES & CUNHA, 2018). Com base no Conhecimento 
Ecológico Tradicional de pescadores das comunidades Santa Teresinha do Tauiri e Santo 
Antoninho, Itupiranga, Pará, Brasil, o desempenho das pescarias nesta região está relacionado 
ao ciclo lunar.  

Populações tradicionais constroem um Conhecimento Ecológico Tradicional devido as suas 
experiências com o meio ambiente que vivem. O conhecimento é adquirido e passado entre 
gerações (1). O conhecimento também pode ser adquirido através de observações feitas pelos 
moradores locais de uma área. Possui importância para compreender qual a ecologia de um 
meio ambiente e quais as relações tróficas que nele existe (2,3). 

Moradores tradicionais possuem conhecimentos sobre a pesca que atravessam as gerações. Por 
exemplo, a lua é um indicativo de que a pesca pode ser boa ou não. De acordo com pescadores 
a lua interfere diretamente na pescaria dependendo do período que ela se encontra (4). 
Comunidades pesqueiras fazem do universo cósmico sua ferramenta na hora de sair pra pesca 
e capturar o pescado (5). 

Deste modo o Projeto de Pesquisa e Extensão “Programa de sustentabilidade no uso dos 
recursos naturais: monitoramento e gestão participativa de ecossistemas aquáticos em 
comunidades ribeirinhas na porção média da Bacia Araguaia-Tocantins, Amazônia, Brasil 
(PROPESCA)” realizou o monitoramento participativo da pesca em 2017, e analisamos a 
relação entre desempenho da pesca com o ciclo lunar (nova, crescente, cheia, minguante) nas 
pescarias realizadas nas comunidades ribeirinhas Santa Teresinha do Tauiri e Santo Antoninho 
(Itupiranga), localizadas as margens do rio Tocantins e Ilha de Campo e Santa Cruz dos 
Martírios (São Geraldo do Araguaia), localizadas as margens do rio Araguaia, Pará, Brasil.  

2. MATERIAL E MÉTODOS 

A pesquisa foi realizada nas comunidades ribeirinhas que estão situadas as margens do rio 
Tocantins, Santa Teresinha do Tauiri e Santo Antoninho no município de Itupiranga, e em duas 
comunidades ribeirinhas as margens do rio Araguaia, Ilha de Campo e Santa Cruz dos Martírios, 
São Geraldo do Araguaia, Pará Brasil. O monitoramento participativo se baseou na metodologia 
adaptada de Hallwass (2015) (6). Cada pescador (n=25) e sua família receberam um kit de 
monitoramento contendo, balança, lápis, borracha e fichas de desembarque que continha 
informações a serem preenchidas, como: data; rio; nome do pescador; comunidade; quantos 
pescadores participaram de pesca; quanto tempo durou a pescaria; qual embarcação utilizou; 
nome do local da pesca e onde este local fica (Meio do rio, Beira do rio, Pedral, Lago, Igarapé); 
quais os cinco principais peixes capturados na pescaria; total em quilogramas (Kg) de todo o 
peixe capturado; qual tralha utilizou; quantos kg vendeu, se vendeu, para quem vendeu 
(Atravessador, Colônia de pesca, Consumidor); valor recebido e valor da despesa da pescaria. 
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As famílias que receberam os kits preencheram as fichas de desembarque da pesca durante 
cinco dias por mês, no período de março a outubro de 2017, período em que a pesca é liberada 
para a bacia Araguaia-Tocantins (7). De forma complementar realizamos entrevistas 
semiestruturadas com auxílio de um gravador de voz com os pescadores locais (n=25) para 
obter informações sobre o conhecimento ecológico local da pesca na região. Após a coleta desse 
material, as informações contidas nas fichas de monitoramento foram armazenadas em um 
banco de dados na UNIFESSPA e as entrevistas foram transcritas.  

Foram selecionados os dados do monitoramento que continham informações completas, 
especialmente o dia da pesca (n=312) e organizamos com os dados do ciclo lunar. O efeito lunar 
no desempenho da pesca foi investigado a partir da correlação de Pearson das médias de Kg 
pescados em relação as fases da lua (nova, crescente, cheia, minguante).  

A correlação de Pearson mostra o sentido da relação testada e é medida por um valor entre -1 e 
1 (8). Quando se necessita saber o grau ou intensidade de relação linear entre duas variáveis 
utiliza-se o coeficiente de correlação linear de Pearson  (r) (9).  

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Pescadores de quatro comunidades na porção média da bacia Araguaia-Tocantins atribuem ao 
período lunar maior ou menor sucesso em suas pescarias. Segundo os pescadores desta região 
“todo mês ocorre essa metamorfose na vida do peixe [...] eles ajunta, na fase da luada, eles 
ajunta o cardume” (Entrevista com pescadores).  Nas comunidades Santa Teresinha do Tauiri 
e Santo Antoninho os pescadores atribuem maior desempenho em suas pescarias em função do 
período lunar, que chamam de “luada”.  

É porque a lua tem quatro estação que é cheia, minguante, crescente e nova, né? Então 
ela (a luada) começa na lua nova, a lua nova, quando entra a lua nova até o quarto 
crescente e aí de quatro dias, cinco dias que a lua foi nova, ela já entra já na estação 
da luada que a gente chama, a luada da pesca. O peixe quando está nessa fase da lua 
começa a desenvolver, o peixe tem uma conexão que ele se agita para andar, se 
deslocar das moradias, entendeu? E subir de rio acima né? E andar nos pedral né? 
(Entrevistas concedidas por pescadores na Comunidade Santa Teresinha do Tauiri, 
Itupiranga, Pará, Brasil, 2017). 
 

Os dados do monitoramento de 321 desembarques sugerem o maior desempenho das pescarias 
em relação a quilos pescado entre a lua nova e a lua crescente (Figura 1), o que condiz com o 
conhecimento empírico dos pescadores desta região. A correlação de Pearson entre Ciclo Lunar 
e Kg pescados foi moderadamente relacionada (r=0.7702), no entanto não apresentou 
diferenças significativas quando comparadas os coeficientes de correlação (Tabela 1). É 
possível que outras variáveis não testadas para este estudo possam também estar 
correlacionados ao desempenho da pesca durante a chamada “luada”.    

Figura 1: a) Desempenho da pesca em relação ao ciclo lunar (Nova, Crescente, Cheia e Minguante) de pescarias registradas nas comunidades 
Santa Teresinha do Tauiri e Santo Antoninho. Fonte de pesquisas de campo 2017. b)  Representação dos ciclos lunares.  
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Fonte: a) Pesquisas de campo 2017; b) http://www.cdcc.usp.br/cda/aprendendo-basico/fases-lunares/fases-lunares.htm 
 

 
Tabela 1: Correlação de Pearson entre Ciclo Lunar (Nova, Crescente, Cheia e Minguante)  e quilos (kg) de peixes desembracados em 321 
pescarias entre março a outubro de 2017 nas comunidades Santa Teresinha do Tauiri e Santo Antoninho (Itupiranga) e Santa Cruz dos Martírios 
e Ilha de Campo (São Geraldo do Araguaia), Pará, Brasil.  

Ciclo Lunar  Kg pescado  Correlação de Pearson 
Nova 52.476  

r= 0. 7702 
p=o.2287 

Crescente 52.373 
Cheia 39.295 
Minguante 50.436 

 

Pesquisa semelhante realizada com pescadores de Macau (RN) comprovou a hipótese que o 
ciclo lunar é um fator importante no desempenho da pesca, e indicou que 85% dos pescadores 
tem um conhecimento detalhado sobre as fases da lua e usam este conhecimento como 
ferramenta na hora de sair para pescar (10). No Vale do Ribeira (SP) as fases da lua também 
são uma das variáveis que influenciam a produção pesqueira, bem como a quantidade de chuvas 
e níveis da maré  (11).  

Em trabalho realizado em Ilha de Itamaracá (PE) os pescadores afirmaram que a melhor lua pra 
se realizar a pescaria é a lua cheia, seguida da lua crescente (12) e esta variável pode estar 
também relacionada aos níveis da maré. Em pescarias de crustáceos, os ciclos lunares parecem 
ser uma variável importante nas regiões estuarinas, com maior desempenho de capturas durante 
as luas cheias e novas (13).  Nosso estudo que indica que a maior desempenho das pescarias é 
entre a lua nova e crescente e isto pode também estar relacionado as etnoespécies que são alvos 
das pescarias na região, como a curimatá, pescada, jaraqui e voador.  

Em relação aos tipos de peixes capturados, os pescadores atribuem que o período da luada entre 
nova e crescente há maior desempenho na captura de “peixes brancos”. 

[...] o peixe branco que a gente chama que é o avoador, a curimatá, o jaraqui, ubarana, 
a branquinha, pacu mantega, a pacu branca e sucessivamente, esses peixes que é 
pescado durante o correr do dia que a gente pesca na caceia, ele é pescado pelo período 
da luada. (Entrevistas com pescadores na Comunidade Santa Teresinha do Tauiri). 

Por meio dos dados do monitoramento foi possível confirmar os saberes etnoecológicos de 
pescadores em relação ao desempenho da pesca para as etnoespécies voador, também chamada 
de avoador ou avoante, braquinha, curimatá e jaraqui, que tiveram maiores citações de captura 
nos períodos de lua cheia e crescente (Figura 2).  

Figura 2: Relação das principais etnoespécies capturadas durante o ciclo lunar (Nova, Crescente, Cheia e Minguante) de pescarias registradas 
nas comunidades Santa Teresinha do Tauiri e Santo Antoninho (Itupiranga) e Santa Cruz dos Martírios e Ilha de Campo (São Geraldo do 
Araguaia,) Pará, Brasil. As barras do gráfico indicam total de citações de etnoespécies em relação ao ciclo lunar e a linha são as médias 
observadas. 

http://www.cdcc.usp.br/cda/aprendendo-basico/fases-lunares/fases-lunares.htm
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Fonte de pesquisas de campo 2017. 
 

Nosso estudo foi realizado em ambiente de águas interiores e sem interferência dos níveis de 
maré e apontam que mesmo distante geograficamente de áreas que sofrem interferência das 
forças da maré a ciclo lunar é uma variável importante.   

4. CONCLUSÃO 

Por meio desta pesquisa foi possível determinar que os pescadores são detentores de complexo 
conhecimento a respeito dos efeitos ambientais (ciclo lunar) na ecologia dos peixes que são de 
interesse em suas pescarias. O conhecimento acurado sobre a ecologia local favorece maior 
desempenho em suas pescarias. 
Há maior desempenho da pesca na porção média da bacia Araguaia-Tocantins durante as luas 
nova e crescente para as etnoespécies avoador ou avoante, braquinha, curimatá e jaraqui.  
Esta informação pode ser de grande importância para estabelecer medidas de gestão e co-
manejo das pescarias nesta região. Bem como o período de luada pode ser uma medida de 
manejo viável, uma vez que o esforço de captura tem sido empregado de forma mais intensa 
apenas durante 15 do mês.  
Futuras pesquisas podem realizar coletas experimentais como dado complementar importante 
para determinar diferenças entre o desempenho da pesca durante as diferentes fases da lua.  
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Resumo:  
Neste trabalho foi desenvolvido uma nova estratégia de seleção de variáveis em problemas de 
classificação baseado em otimização por enxame de partículas- PSO. A presente proposta foi 
avaliada em um estudo de caso simulado e na identificação de qualidade de óleo lubrificante de 
motor ciclo diesel usando espectrometria no infravermelho no modo ATR. Foram adquiridos 
24 frascos de 1 L de óleo lubrificantes de distintos lotes, os mesmos foram adquiridos junto a 
empresa Chevron Brasil, realizou-se ensaios de degradação simulada por aquecimento e 
exposição à radiação UV a distintos tempos. Os espectros de infravermelho no modo ATR 
foram registrados em um equipamento AGILENT CARY 630 FTIR na faixa de 650 a 4000 cm-
1, com resolução de 2 cm-1. Os modelos de classificação foram construídos em ambiente 
MatLab, os resultados obtidos permitiram a discriminação das amostras de óleo lubrificante em 
conformidade de não conformes, informando que o método proposto é eficaz no controle de 
qualidade de óleo lubrificante e que o método PSO é promissor como ferramenta de seleção de 
variáveis em problemas de classificação.   
 
Palavras chave: PSO-LDA; infravermelho; óleo lubrificante.   
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INTRODUÇÃO  
 
Ferramentas quimiométricas são muito úteis no que diz respeito a otimização de condições 
experimental e compilação de dados químicos para tomada de decisões (ANTONIJE, 2016). 
Aplicações da quimiometria vem sendo reportada nas diversas áreas da química e Ciências 
correlatas. Contudo, para uma maior difusão destas ferramentas é preciso o desenvolvimento 
de software amigáveis e de fácil operação. Técnicas instrumentais, tais como espectroscópicas 
e imagens digitais em combinação com modelos multivariados tem permitido o 
desenvolvimento de novas metodologias analíticas que portam uma série de vantagens como: 
rapidez, baixo custo, robustez, determinações simultâneas e menores consumo de amostras e 
reagentes. Contudo a qualidade final de um modelo quimiometrico está ligada diretamente com 
as variáveis de entrada (PESSOA, 2015). As técnicas instrumentais modernas são conhecidas 
por gerar uma grande quantidade de informação por amostra em um pequeno intervalo de tempo 
(GOMES, 2015). Entretanto parte da informação gerada não é informativa e/ou redundante, o 
que faz necessário o uso de estratégias de seleção de variáveis como etapa previa na construção 
dos modelos.  
Inspirado em estudos no campo da neurociências, psicologia cognitiva e ciências 
comportamentais, o conceito de inteligência dos enxames (SI) foi introduzido no domínio da 
computação e inteligência artificial em 1989 (SHAMSIPUR, 2007), os algoritmos baseados em 
enxames surgiram como uma poderosa família de técnicas de otimização, inspiradas no 
comportamento sociais coletivo de animais (TABAKHI, 2015). No contexto de seleção de 
variáveis, empregando uma abordagem via PSO, o enxame de partida é inicializado 
randomicamente. O enxame inicial consiste em possíveis soluções para o problema, ou seja, 
são subconjuntos de variáveis. A cada partícula do enxame está associada uma posição (xi). A 
cada iteração do método PSO, posição e velocidades são atualizados até que seja encontrado o 
ótimo global.  
 
MATERIAL E MÉTODOS  
 
Método proposto  
O algoritmo PSO acoplado à LDA proposto neste trabalho é composto de cinco etapas: 
Codificação binaria em que foi atribuído 1 para variáveis incluídas na construção do modelo e 
0 para não incluídas, inicialização em modo randômico, avaliação tendo como base a função de 
custo (Gcost) que informa o risco médio do modelo LDA, cometer um erro de classificação 
tendo como base um subconjunto de variáveis, atualização das posições e velocidades das 
partículas do enxame e a etapa final é a atualização do enxame.  
 
Estudo de caso com dados simulados  
Os dados foram simulados com intuito de mimetizar um típico problema de classificação com 
duas classes alvo definidas.  Foi empregue somas de perfis gaussianos para obter espectros 
simulados. Para avaliar a classificação, foram gerados espectros simulados de 90 amostras 
pertencentes a duas classes (Classe 1 com 45 e amostras e classe 2 com 45 amostras). Estas 
amostras foram particionadas em Treinamento (25 amostras por classe), validação (10 amostras 
por classe) e teste (10 amostras por classe) empregando métodos Kernnard-Stone (KS).  
 
Estudo de casos com dados reais de óleo lubrificante de motor de ciclo diesel  
Amostra de óleo lubrificantes (24 frascos de 1 L) de distintos lotes foram adquiridos junto a 
empresa Chevron Brasil. De cada amostra foram coletadas três alíquotas para realização dos 
ensaios de degradação simulada por aquecimento e exposição à radiação UV a distintos tempos 
(de 0,5 a 6 horas). Os espectros de infravermelho no modo ATR foram registrados em um 
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equipamento AGILENT CARY 630 FTIR na faixa de 650 a 4000 cm-1, com resolução de 2 cm-

1.  
RESULTADOS E DISCUSSÃO  
 
O método proposto foi implementado como atualização da interface: LINEAR 
DISCRIMINANT ANALYSISVARIABLE SELECTION TOOLBOX desenvolvida em 
ambiente MatLab® (2010b) para construção de modelos LDA com ou sem associação a 
métodos de seleção de variáveis. O algoritmo desenvolvido neste trabalho, denominado do 
PSO-LDA, assim como todos os cálculos envolvendo os dados simulados foram realizados em 
ambiente MatLab 2010a, cuja licença foi cedida pelo grupo parceiro LAQA/UFPB.  
 
Estudo de caso com dados simulados  
Na Figura 1.A ilustra os espectros simulados para o estudo de casos envolvendo classificação 
multivariada LDA, pode-se observar uma forte sobreposição dos espectros das classes 1 e 2. 
Porém, este problema de classificação deve ser solucionado por métodos de reconhecimento de 
padrões supervisionado, como o método de análise de componentes principais (PCA). A Figura 
1.B, mostra o gráfico de escores para (PCA) deste problema, note que há que informações nestes 
dados que permite a discriminar a classe 1 e 2 que foram acessados pelo modelo (PCA).  

 
Figura 1: Em (A) Espectros simulados usados. Linhas azuis classe 1 e verdes classe 2. Em 

(B) Gráfico de escores.  
 
Após analisar os dados por (PCA) foram construídos modelos baseados em analise 
discriminante por mínimos quadrados parciais (PLS-DA), seleção de variáveis baseados no 
algoritmo genético (GA-LDA) e o método proposto (PSO-LDA), afim de analisar seu poder 
discriminante. Os resultados são mostrados na Tabela 1, vemos que todos os modelos foram 
hábeis para produzir resultados altamente seletivos e específicos. Mostrando que o método 
proposto é tão eficaz quanto a abordagens já consolidadas na literatura como PLS-DA e o GA-
LDA.  
 
Tabela 1: resumo do ajuste e predição.  
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Estudo de casos com dados reais de óleo lubrificante de motor de ciclo diesel  

Na Figura 2A são apresentados os perfis dos espectros brutos das amostras de óleo lubrificante, 
é possível observar que ocorre uma forte sobreposição dos perfis, não sendo possível distinguir 
amostras em conformidades e não conformes por UV e aquecimento tendo como base uma 
inspeção visual dos espectros, construísse então o modelo PLS-LDA afim de discrimina as 
amostras de óleo lubrificante. As variáveis selecionadas pelo PLS-LDA estão mostradas na 
Figura 2B. Os modelos LDA resultante classificou corretamente todas amostras como pode ser 
visualizado no gráfico de dispersão (DF1 versus DF2) dos escores de Fisher.  

  

Figura 2: Em (A) espectros ATR-FTIR (azul, óleo não degradado, verde: degradação por 
aquecimento e amarelo degradação por UV). Em (B) variáveis selecionadas PSO-LD. Em (C) 
Gráfico dos escores de Fisher baseados nas variáveis selecionas pelo PSO-LDA.  

Comparou-se o método proposto com modelos baseados em analise discriminante já 
consolidado na literatura como, o dos mínimos quadrados parciais (PLS-DA), seleção de 
variáveis baseados no algoritmo genético (GA-LDA). Os resultados são mostrados na Tabela 
2. Como pode ser observar que os melhores resultados foram obtidos para modelos baseados 
em seleção de variáveis, especialmente para o método proposto, que alcançou 100% de 
classificação correta.  

Tabela 2: resumo do ajuste e predição.  
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CONCLUSÃO  

Como pode ser observado, os resultados obtidos sugerem que a metodologia proposta 
(PSOLDA) se mostrou eficaz podendo ser considerado uma alternativa útil na solução de 
problemas envolvendo reconhecimento de padrões em dados químicos. Os espectros ART-
FTIR portam a informação química necessária para discriminar amostras de óleo lubrificante 
em conformidade e de amostras em não conformidade.  

REFERÊNCIAS E CITAÇÕES  

ANTONIJE, E. Onjia. Chemometric Approach to the Experiment Optimization and Data 
Evaluation in Analytical Chemistry. Ed. Única. Faculty of Technology and Metallurgy, 
University of Belgrade Karnegijeva: Belgrade, 2016.   

GOMES, Adriano de Araújo. Algoritmo das Projeções Sucessivas para Seleção de Variáveis 
em Calibração de Segunda Ordem.pg.126. Tese de Doutorado - Programa De Pós-Graduação 
Em Química- Centro De Ciências Exatas E Da Natureza Departamento De Química, 
Universidade Federal Da Paraíba, Paraíba 2015.  

PESSOA, Carolina de Marco. Aperfeiçoamento do Algoritmo de Colônia de Formigas para 
o Desenvolvimento de Modelo Quimiometricos. 2015. pg. 88. Dissertação de Mestrado- 
Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química – Departamento de Engenharia Química, 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre 2015.  

SHAMSIPUR, Mojtaba; ZARE-SHAHABADI, Vali; HEMMATEENEJAD, Bahram; 
AKHOND, Morteza. Ant colony optimisation: Ant colony optimisation: a powerful tool for 
wavelength selection. Journal of Chemometrics. Vol. 20. pg. 398-405, Jan 2007.  

TABAKHI, S.; MORADI, P. Relevance-redundancy feature selection based on ant colony 
optimization. Pattern Recognition. Vol.48.pg. 2798-2811, Abr 2015.   

 

2.3 Desenvolvimento de metodologias analíticas baseada em espectroscopia de infravermelho 
e quimiometria para detecção de adulteração em açaí 

 

DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS ANALÍTICAS PARA DETECÇÃO 
DE ADULTERAÇÃO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DA REGIÃO AMAZÔNICA 
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Resumo: Neste trabalho fora desenvolvida uma nova metodologia analítica para identificação 
de adulteração em amostras de açaí utilizando espectroscopia no infravermelho combinado com 
técnicas de reconhecimento de padrões. Os extratos de açaí foram adquiridos em pontos de 
venda local. O extrato fora dividido em 60 amostras e as adulterações foram realizadas 
utilizando farinha de trigo e fécula de mandioca. A obtenção dos dados foi realizada através de 
um equipamento AGILENT CARY 630 FTIR e as analises quimiometricas foram efetuadas em 
ambiente MatLab. Os resultados alcançados asseguram a utilização do método como alternativa 
viável no controle de qualidade do alimento. 

1. INTRODUÇÃO 

O Euterpe Oleracea, mais conhecido como açaí, é uma palmeira típica da região amazônica 
detentora de um fruto que além de sabor agradável possui elevado valor nutricional. Desta 
forma o açaí ocupa papel de destaque na economia local. Contudo, casos de adulteração do 
mesmo, pelos produtores, ocorrem com elevada frequência. De modo que uma maior 
fiscalização por parte dos órgãos reguladores, como ANVISA ou Secretaria de Vigilância 
Sanitária Estadual, por exemplo, se faz necessário. Em virtude da elevada e crescente 
quantidade de pontos de venda de açaí, para garantir uma ação eficaz é preciso método de 
controle de qualidade que sejam rápidos, de baixo custo e com capacidade de análise in situ. 
Diante deste cenário, com metodologias analíticas utilizando espectroscopia no infravermelho 
combinado com técnicas de reconhecimento de padrões para o controle de qualidades de 
alimentos sendo reportadas na literatura (Araújo et al, 2018). Para o presente trabalho, pode-se 
alcançar sucesso empregando técnicas quimiometricas multivariadas de reconhecimento de 
padrões, tais como: analise discriminante por mínimos quadrados parciais (PLS-DA), 
modelagem independente e flexível por analogia de classe (SIMCA) e analise discriminante 
linear (LDA) (Brereton, 2015). Levando em consideração as limitações frente a dados com alta 
dimensionalidade, pode-se estrategicamente contornar o problema através de métodos de 
seleção de variáveis. Para o presente trabalho, podemos alcançar sucesso empregando técnicas 
quimiometricas multivariadas de reconhecimento de padrões, tais como: analise discriminante 
por mínimos quadrados parciais (PLS-DA), modelagem independente e flexível por analogia 
de classe (SIMCA) e analise discriminante linear (LDA). Portanto, através da elaboração de 
uma metodologia analítica com as características supracitadas, propõe-se então uma alternativa 
aos métodos convencionais que são caros, laboriosos e exigem um tempo elevado de análise. 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

Aquisição das amostras 

Amostras de açaí in natura (60 amostras) foram adquiridas em feiras locais da cidade de 
Marabá. Para todos os casos, foi solicitado, ao produtor, que o açaí fosse processado no ato da 
compra. Amostras adulteradas foram geradas em laboratório através do uso de trigo e a fécula 
de mandioca onde foram preparadas misturas binárias açaí/fécula de mandioca e açaí/trigo na 
proporção mássica de 90/10%. 

Obtenção e processamento dos espectros 

Os espectros de infravermelho no modo de refletância total atenuada (ATR) foram registrados 
em um equipamento AGILENT CARY 630 FTIR em triplicata na faixa de 650 a 4000 cm-1, 
com resolução de 4 cm-1. Todos os dados foram armazenas em formato .txt e depois convertidos 
para arquivos mat compatível com ambiente MatLab onde todos os processamentos 
quimiométricos foram conduzidos. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Análise exploratória 

Os espectros das 180 amostras são mostrados na (Figura 1a), é possível notar que ocorre uma 
forte sobreposição, não sendo possível distinguir amostras adulteradas de não adulteradas 
baseando-se apenas na inspeção visual dos espectros. É possível observar ainda, que em virtude 
do teor elevado de água nas amostras de açaí, a maior parte da informação contida nos espectros 
são relativos a banda de OH. A inspeção dos espectros médios das amostras de açaí adulteradas 
e não adulteradas, comparados ao perfil espectral exibido pela água deionizada (Figura 1b), 
mostra que, embora em baixa magnitude de sinal, informações do açaí e adulterantes estão 
presentes nos dados. 

 

Figura 1: Em (a) espectros das amostras de açaí, (b) perfil espectral da água deionizada (▬), 
média dos espectros das amostras adulteradas com fécula de mandioca (▬), média dos 
espectros das amostras adulteradas com trigo (▬) e médias dos espectros das amostras não 
adulteradas (▬). 

Com o intuito de observar tendências de separação no conjunto de dados fora utilizada a técnica 
de análise de componentes principais (PCA). Contudo, antes de aplicação do método, a matriz 
de dados fora submetida a um pré-tratamento com o objetivo de reduzir os erros adquiridos 
durante a análise. Como pode ser observado na Figura 1a, os espectros apresentam um pequeno 
espalhamento ocasionado pelas medidas de infravermelho, em modo de refletância, isto posto, 
os efeitos de espalhamento foram corrigidos usando a transformação SNV (Stand Normal 
Variate). Os resultados podem ser visualizados na (figura 2a). 

 

Figura 2: Em (a) Espectros corrigidos pela transformação SNV (b) o scree-plot da variância 
explicada em função do número de fatores do modelo PCA e em, (C) o gráfico de escores de 
PC1 vs PC2. 
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Após o pré-tratamento do conjunto de dados a PCA foi utilizada com validação cruzada 
completa. Com base na Figura 1b, que mostra a variância explicada em função do número de 
fatores no modelo PCA, é possível notar que após a 10 componente principal (PC) não ocorrem 
variações significativas. Desta forma, podemos admitir que apenas 10 componentes principais 
são necessárias para descrever o conjunto de dados. Na Figura 2c, é apresentado o gráfico de 
escores para as duas primeiras PCs, estas duas componentes principais explicam juntas apenas 
62,99% de toda informação original. Toda via, é possível observar um agrupamento nítido, com 
valores positivos em PC1, das amostras de açaí puro (AP). Por outro lado, 45% das amostras 
de açaí adulteradas com farinha de trigo (AT) e 55% das amostras adulteradas com goma de 
mandioca (AG), estão dispersas ao longo da primeira componente principal com scores 
negativo. A partir desta análise exploratória é possível inferir que a espectroscopia no 
infravermelho porta informações químicas importantes para identificar adulterantes em 
amostras de açaí.  

Modelos de Classificação: PLS-DA e SPA-LDA 

Modelos de reconhecimento de padrões baseados em analise discriminante por mínimos 
quadros parciais e analise discriminante linear, sendo este último acoplado ao método de 
seleção de variáveis SPA foram construídos. As amostras foram previamente particionadas em 
treinamento (40 amostras por classe, totalizando um conjunto de treinamento com 120) e 
predição (20 amostras por classe). O número de variáveis latentes no caso do PLS-DA e de 
variáveis espectrais (SPA-LDA) foram estimados por validação cruzada completa visando a 
minimização da taxa de erros (ER). Para o modelo PLS-DA foram selecionadas 14 variáveis 
latentes enquanto para o SPA-LDA o ótimo foi de 8 variáveis. Na Figura 3 são exibidos os 
gráficos de escores resultantes dos modelos PLS-DA e SPA-LDA respectivamente. 

 

Figura 3: Resultados dos modelos de reconhecimento de padrões supervisionado. Em (a) o 
PLS-DA e em (B) o SPA-LDA 

Como pode ser observado na Figura 3, ambos os modelos apresentam uma boa 
discriminabilidade entre as amostras de açaí (não adulteradas e adulteradas). Os valores de taxa 
de erro obtidas foram de 0/5,6 %; 17/5,6 % e 17/0% para as etapas de treinamento validação 
cruzada e teste respectivamente considerando os modelos PLS-DA/SPA-LDA. Podemos 
mencionar ainda que o modelo SPA-LDA se mostrou mais generalizável o que assegurou taxa 
de classificação correta de 100% no conjunto de teste. 

4. CONCLUSÃO 

Pela análise de componentes principais foi possível observar que os espectros das amostras de 
açaí portam a informação química capaz de discriminar amostras de extrato de açaí em 
conformidade de amostras adulteradas. Bem como os modelos PLS-DA e SPA-LDA mostraram 
excelentes resultados na etapa de classificação, merecendo destaque para este último.  
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2.4 Estudos cinéticos da hemoglobina de glossoscolex paulistus (hbgp) em diferentes 
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Resumo 

No presente estudo, o mecanismo de auto-oxidação da HbGp foi investigado em meio 
alcalino por espectroscopia no UV-VIS. No pH 8,0 e 9,0 o processo é lento e ocorrem em uma 
única etapa, cuja constante de velocidade no pH 9,0 de 1,61 x 10-4 s-1. Todavia, nos valores de 
pH 9,5 e 10,0 este processo ocorre em duas etapas: um processo rápido com constante de 
velocidade (k1), provavelmente é devido a oxidação dos íons ferro do grupo expostos ao 
solvente e uma etapa mais lenta (k2) associado a auto-oxidação do ferro de subunidades 
parcialmente enovelada, como o trímero. Os resultados obtidos mostram que a velocidade do 
processo de auto-oxidação da HbGp é fortemente dependente da concentração de H3O+ no meio 
e corroboram estudos anteriores que reportam a estabilidade da HbGp em diferentes valores de 
pH. 

Introdução 

A hemoglobina extracelular gigante de Glossoscolex paulistus (HbGp) é extraída de um 
anelídeo, que pertence à classe Oligochaeta e à família Glossoscolecidae, nativo das cidades de 
Rio Claro e Piracicaba, estado de São Paulo (SANTIAGO et al, 2008). A estrutura quaternária 
da HbGp é formada por 180 cadeias polipeptídicas dispostas em duas camadas hexagonais, 
sendo 144 cadeias globínicas, que possuem com grupo heme e 36 cadeias linkers desprovidas 
deste grupo prostético. Cada camada é constituída por seis unidades ((abcd)3L3, protômeros) de 
massa molecular 1/12 da molécula íntegra (CARVALHO et al, p. 183-193, 2011; HARNOIS 
et al, 2009). Nos últimos anos, as hemoglobinas extracelulares têm sido estudadas devido ao 
alto potencial para aplicações na área biomédica. Atualmente dois produtos, o HEMO2lifeH 
que é usado em meios clínicos para conservação de órgãos e HEMOXYCarrierH como 
carreador de oxigênio universal. Outrossim, esta classe de proteína possui propriedades 
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singulares como, alta estabilidade oligomérica, resistência à auto-oxidação e alta 
cooperatividade quando comparada a hemoglobinas de mamíferos (ROUSSELOT et al, p. 333-
345, 2006). Estudos anteriores têm mostrado que a HbGp é bastante estável em valores de pH 
em torno de 7,0 permanecendo com diâmetro hidrodinâmico em torno de 27 nm e banda de 
Soret em 415 nm característicos da proteína nativa, enquanto em pH alcalino a HbGp sofre 
dissociação oligomérica em diferentes subunidades (SANTIAGO et al, 2008 e 2010). No 
entanto, pouco é conhecido sobre o mecanismo cinético de oxidação, dissociação e 
desnaturação da HbGp. O presente trabalho tem por objetivo estudar a cinética de oxidação da 
HbGp em pH alcalino, a fim de fornecer informações importantes sobre o mecanismo de 
“unfolding” e “re-unfolding” da macromolécula. 

Material e métodos 

A HbGp foi extraída e purificada, como reportado na literatura (SANTIAGO et al, 
2010). Para o preparo das amostras em diferentes valores de pH foram preparados um estoque 
3,0 mg/mL em tampão tris-HCl 0,1 mol/L, pH 7,0 a partir de um estoque concentrado de 
proteína 24,0 mg/mL, e estoques do mesmo tampão nos valores de pH 8,01; 9,01; 9,5 e 10,15. 
As amostras da HbGp 0,2 mg/mL nos diferentes valores de pH foram preparadas adicionando 
alíquotas dos estoques de proteína (3,0 mg/mL) e dos diferentes tampões num volume final de 
2,0 mL. As cinéticas de auto-oxidação da HbGp em função do pH foram realizadas num 
espectrofotômetro UV-VIS da Biospectro, monitorando a variação da absorbância da amostra 
no comprimento de onda 414 nm em função do tempo. Todos os experimentos foram realizados 
a 25 oC em triplicatas usando uma cubeta de quartzo de caminho óptico de 1 cm. As constantes 
de velocidades nos diferentes valores de pH foram obtidas a partir de ajustes dos dados 
experimentais no programa origin 8.0., utilizando a combinação de cinéticas de primeira ordem 
com diferentes constantes de velocidades, que caracterizam os vários processos resultantes da 
interação da proteína em meio alcalino. A equação usada nas análises dos dados é mostrada a 
seguir: A = ∆A1exp(-k1*t) + ∆A2exp(-k2*t) + A0 (Equação 1), onde k1 e k2 são, 
respectivamente, as constantes de velocidade de primeira ordem para os processos de oxidação 
rápido e lento. ∆A1 e ∆A2 são as variações de absorbância e A0 é a absorbância no infinito. 

Resultado e discussão 

O estado de oxidação da HbGp, bem como os parâmetros estruturais da forma nativa 
foram avaliados a partir das análises do espectro de absorção óptica no UV-VIS e da 
distribuição de partículas. O espectro da HbGp purificada apresenta três bandas: centradas 415 
nm, 540 nm e 575 nm, que são características da HbGp nativa. A Figura 1 mostra a variação da 
absorbância (abs) da HbGp em função do tempo em diferentes valores de pH alcalino. Em pH 
8,0 os valores de abs decrescem lentamente, sugerindo pequenas alterações no grupo heme. 
CARVALHO 2013, mostra que no pH 8,0, a oxi-HbGp encontra-se parcialmente dissociada, 
porém a proteína integra com 88% é a espécie majoritária na solução. Todavia, os valores de 
pH 9,0 a 10,1 induzem um intenso decréscimo nos valores de abs no tempo, pois o aumento do 
pH favorece a auto-oxidação da proteína. O aumento na velocidade do processo é devido à 
exposição do grupo heme ao solvente, devido a intensa dissociação e desnaturação da HbGp 
em meio fortemente alcalino. As constantes de velocidades (k) em função do pH são mostradas 
na Tabela 1. No pH 8,0 a taxa de variação de abs é tão lenta, que no intervalo de tempo 
monitorado não foi possível obter os valores de k do processo. Entretanto, no pH 9,0 um 
decaimento mono-exponencial é obtido com constante de velocidade de (1,61 ± 0,02) x 10-4 s-



   

IV SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA – 21/09/2018 
MARABÁ – PARÁ – BRASIL 

 
 

80 
1. Este valor corrobora a baixa exposição do grupo heme ao solvente, pois no pH 9,0 a HbGp 
integra é predominante em solução. Nos valores mais altos de pH a HbGp está dissociada, e o 
processo de oxidação ocorre em duas etapas: um processo rápido atribuído a oxidação do 
monômero com k1 entre (2,1 ± 0,1 e 320 ± 14) x 10-4 s-1, e uma etapa lenta devido a oxidação 
do trímero cujo valores de k2 são (0,75 ± 0,05) x 10-4 s-1 no pH 9,5 e (30 ± 1) x 10-4 s-1 no pH 
10,1. 

Figura 1: Curvas cinéticas da auto-oxidação da oxi-HbGp em meio alcalino nos valores de pH 
indicados. 
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Conclusões 

O processo de auto-oxidação da HbGp em função do pH depende do estado oligomérico 
da HbGp. Em condições brandas, pH 9,01, a cinética de oxidação ocorre em uma única etapa. 
Em valores de pH muito alcalino, 9,50 e 10,15, onde a proteína está completamente dissociada 
e desnaturada, o mecanismo de oxidação é caracterizado por duas etapas: uma etapa rápida 
associada à oxidação de grupos heme expostos ao solvente, e uma etapa muito lenta atribuída 
à auto-oxidação do ferro de subunidades parcialmente enoveladas. Em suma o mecanismo de 
oxidação depende do grau de enovelamento da HbGp. 
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Resumo: Com a adequação de novas tecnologias de produção, onde a coturnicultura tida como de subsistência, 
passou a ocupar um cenário de atividade altamente tecnificada com resultados promissores aos investidores. é 
comum o uso de modelos matemáticos para descrever funções biológicas, como o crescimento, o que tem se 
mostrado bastante útil, principalmente nas pesquisas de melhoramento genético. O objetivo do presente trabalho 
foi comparar modelos de regressão não lineares para descrever o crescimento de codornas japonesas machos e 
fêmeas do nascimento ao 42º dia de idade. Foram utilizados 147 registros de peso corporal de codornas japonesas, 
em duas gerações sucessivas, as quais foram pesadas a cada sete dias, ou seja, aos 7, 14, 21, 35 e 42 dias de idade. 
Quanto ao ajuste dos parâmetros foram utilizados os modelos de Von Bertalanffy, Richards, Logístico, Brody e 
Gompertz. Para a escolha do modelo de melhor ajuste da curva de crescimento e posteriormente, a simulação do 
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crescimento das codornas foram utilizados os paramentos de análise da qualidade de ajuste (R2 = SQ modelo/SQ 
do peso corporal), Critério de Informação de Akaike (AIC) e o Critério de Informação Bayesiano de Schwarz 
(BIC). De acordo com os critérios utilizados o modelo que melhor se ajustou foi o de Von Bertalanffy mostrando-
se eficiente para descrever a curva de crescimento de codornas japonesas.  

 

1. INTRODUÇÃO 

Nos últimos anos a coturnicultura têm apresentado desenvolvimento bastante 
acentuado, adequando-se as novas tecnologias de produção, onde a atividade tida como de 
subsistência, passou a ocupar um cenário de atividade altamente tecnificada com resultados 
promissores aos investidores (PASTORE; OLIVEIRA; MUNIZ, 2012).  

Na produção animal, é comum o uso de modelos matemáticos para descrever funções 
biológicas, como o crescimento, o que tem se mostrado bastante útil, principalmente nas 
pesquisas de melhoramento genético (RONDON et al., 2002). 

Sendo assim, o estudo da curva de crescimento possibilita uma melhor avaliação da 
população, permitindo planejar mudanças na curva de crescimento dos animais, por meio de 
seleção e otimização das estratégias de alimentação (GOUS, 1998), o que prioriza as 
necessidades nutricionais em cada fase de crescimento. 

Os modelos não lineares podem ser utilizados para descrever o crescimento do animal 
ao longo do tempo, possibilitando a avaliação dos fatores genéticos e do ambiente que 
influenciam a forma da curva de crescimento, podendo a partir desse ponto alterá-la por meio 
de seleção, sem alterar o peso adulto, em vez de selecionar animais cada vez maiores 
(SARMENTO et al., 2006). 

Diversos estudos já foram realizados com curvas de crescimento em animais visando 
na avaliação do desempenho dos mesmos, com localidade e características econômicas 
definidas (RIBEIRO, 2014). 

A partir disso, o objetivo do presente trabalho foi comparar modelos de regressão não 
lineares para descrever o crescimento de codornas japonesas machos e fêmeas do nascimento 
ao 42º dia de idade. 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

O estudo foi realizado nas instalações do Instituto de Estudos em Desenvolvimento 
Agrário e Regional (IEDAR), da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (UNIFESSPA), 
Unidade III – Marabá, PA. 

Foram utilizados 147 registros de peso corporal de codornas japonesas, em duas 
gerações sucessivas, as quais foram pesadas a cada sete dias, ou seja, aos 7, 14, 21, 35 e 42 dias 
de idade. Após o nascimento as aves foram alojadas em gaiolas apropriadas para a criação de 
codornas até 42 dias de idade, com aquecimento artificial através de lâmpadas incandescentes 
até os 21 dias de idade. O ambiente foi equipado com comedouros e bebedouros, apropriados 
para codornas. 

O manejo dos comedouros foi realizado diariamente, sendo a água e a dieta (ração) 
durante todo o período experimental. A ração consumida pelas aves foi produzida com os 
seguintes ingredientes comerciais: com 22% de proteína bruta (PB) e 2.900 kcal/kg de energia 
metabolizável (EM) do nascimento ao 21º dia de idade, e 25% de PB e 2.950 kcal/kg de EM de 
22 a 42 dias de idade, segundo informações de exigências nutricionais de Silva e Costa (2009). 

Para elaboração do relatório foram feitas revisões bibliográficas em trabalhos 
acadêmicos, periódicos e sites, bem como para confecção do mesmo o uso de softwares: 
Microsoft Word e Microsoft Excel. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Após a coleta de dados a campo, foram submetidos ao ajuste dos modelos de Von 
Bertalanffy, Richards, Logístico, Brody e Gompertz. Para a escolha do modelo de melhor ajuste 
da curva de crescimento e posteriormente, a simulação do crescimento das codornas foram 
utilizados os paramentos de análise da qualidade de ajuste (R2 = SQ modelo/SQ do peso 
corporal), Critério de Informação de Akaike (AIC) e o Critério de Informação Bayesiano de 
Schwarz (BIC) (Tabela 1). 
Tabela 1. Parâmetros estimados dos modelos não lineares estudados para codornas japonesas. 

MODELO A B K M R2 AIC BIC 
Gompertz 197,1 0,0644 18,2399 - 0,98 1353,9 1362,6 

Bertalanffy 224,0 0,7071 0,0450 3 0,98 1353,3 1362,0 
Logístico 168,8 12,8556 0,1211 -1 0,98 1362,9 1374,4 

Brody 1042,3 1042,2 0,00403 - 0,93 1359,0 1367,7 
Richards 249,2 0,8671 0,0352 2 0,98 1355,7 1367,2 

 

O parâmetro ‘A’ que indica o peso do animal a idade adulta apresentou maior 
estimativa para o modelo de Brody (1042,3), seguido de Richards (249,2) e do modelo de Von 
Bertalanffy (224,0), estes três modelos superestimaram o peso do animal aos 42 dias de idade. 

Para o parâmetro ‘K’ menores estimativas foram obtidas para o modelo de Brody 
(0,00403) e Richards (0,0352), seguido de Von Bertalanffy (0,0450) e as maiores estimativas 
de ‘K’ foram observadas para o modelo de Gompertz (18,2399) e Logístico (0,1211).  

O parâmetro ‘B’ indica o grau de maturidade do animal ao nascimento, valores altos 
desse parâmetro indicam baixo grau de maturidade. O parâmetro ‘B’ não possui interpretação 
biológica, Desse modo, não será discutido aprofundadamente. 

 

Tabela 2. Peso vivo observado e estimado pelos modelos para codornas japonesas em função 
da idade 

Idade 
(dias) 

Gompertz 
(g/dia) 

Bertalanffy 
(g/dia) 

Logístico 
(g/dia) 

Brody 
(g/dia) 

Richards 
(g/dia) 

Observado 
(g/dia) 

1 9,47 7,62 13,62 4,29 6,61 7,39 
7 25,06 25,39 25,94 29,09 25,88 24,50 
14 52,97 54,27 50,25 57,27 55,11 53,61 
21 85,33 85,42 83,95 84,67 85,56 84,14 
28 115,62 114,44 117,79 111,31 114,01 121,72 
35 140,32 139,33 142,39 137,21 139,08 131,37 
42 158,73 159,61 156,37 162,38 160,41 162,30 

 

A média do peso observado dos animais ao nascimento foi de 7,39g. Ao fazer uma 
comparação entre os pesos observados e os estimados, observa-se que de acordo com os dados 
obtidos o modelo de Brody subestimou o peso dos animais ao nascimento, com peso predito 
em 4,29g. Em resumo, o modelo de Von Bertalanffy, Gompertz e Richards apresentaram 
valores bem semelhantes, e respectivamente, foram os que melhor se ajustaram conforme AIC 
e BIC. Com relação ao peso aos 42 dias, o modelo de Brody foi o que mais se aproximou do 
valor observado (162,30g), seguido de Richards, Von Bertalanffy, Gompertz e logístico. 
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Considerando os critérios Akaike (AIC) e Bayseiano (BIC) observa-se que o menor 

valor encontrado para ambos os critérios foi para o modelo de Von Bertalanffy, Gompertz, 
Richards, Brody e Logístico, respectivamente. 

4. CONCLUSÃO 

De acordo com os critérios utilizados o modelo que melhor se ajustou foi o de Von 
Bertalanffy mostrando-se eficiente para descrever a curva de crescimento de codornas 
japonesas. Diante dos resultados obtidos durante o experimento, foi possível observar que o 
peso corporal aumentou com o tempo, consequente da idade das mesmas. 
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2.6 Desempenho produtivo do capim mg-5 submetido a diferentes profundidades de 
semeadura e dois tipos de sementes 
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Resumo: A crescente atividade pecuária da região Norte exige a adoção de tecnologias que 
permitam o aumento da produção. Neste âmbito, o tipo de semente e profundidade de plantio 
adequados, bem como a espécie forrageira a ser utilizada, estão diretamente relacionadas ao 
sucesso no estabelecimento das pastagens. O trabalho visa analisar as diferenças entre sementes 
convencionais e incrustradas, avaliando sua taxa e velocidade de germinação e a profundidade 
de semeadura mais adequada para o estabelecimento do capim Urochloa brizantha cv. MG-5, 
alvo da pesquisa. O experimento foi realizado na casa de vegetação da Faculdade de Ciências 
Agrárias de Marabá, pertencente à Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, localizado 
no município de Marabá. O mesmo foi organizado em delineamento inteiramente casualizado 
em esquema fatorial 5 x 2, sendo o primeiro fator a profundidade de plantio da semente 
[superficial (0); 2,5; 5,0; 7,5 e 10,0 cm] e o segundo fator o tipo de semente (normal ou 
incrustada), com 5 repetições. Foram avaliados taxa e velocidade de germinação, produção de 
matéria seca da parte aérea e produção de raízes. As sementes incrustadas apresentam melhor 
desempenho germinativo que sementes comuns. Quanto mais profunda a semeadura, menor 
será a taxa e a velocidade de germinação das sementes de capim Urochloa brizantha cv. Xaraés 
(MG-5), interferindo negativamente na capacidade produtiva do capim para ambos os tipos de 
sementes.  

1. INTRODUÇÃO  

Com clima favorável, recursos hídricos em abundância e baixo preço da terra, a região Norte 
possui o segundo maior efetivo bovino do Brasil, composto por 47,9 milhões de cabeças de 
gado, sendo Marabá o 5º município com o maior rebanho nacional. Para atender a demanda por 
alimento destes animais, é necessário produzir pastagens de qualidade, através da adoção de 
tecnologias e práticas eficientes que elevem a produção sem a necessidade de abertura de novas 
áreas, respeitando as especificações da legislação ambiental.  

Segundo Karia et. al (2006), as espécies do gênero Urochloa ocupam 70% das pastagens 
cultivadas no país, destacando-se a espécie Urochloa brizantha. Apesar do seu alto rendimento, 
valor nutricional e tolerância a seca (PARIZ et al., 2010), forrageira produz sementes de baixa 
qualidade levando a necessidade de conhecer o seu desempenho germinativo para um melhor e 
mais rápido estabelecimento das pastagens.  
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As sementes incrustradas surgem como uma forma de obtenção de sementes com maior padrão 
germinativo, pois são submetidas a processos de revestimento com macro e micro minerais e 
inseticidas (TEODORO et al., 2011). Dentre estas tecnologias voltadas para a alta 
produtividade, a semente forrageira a ser utilizada é um dos componentes decisivos na formação 
de uma pastagem de qualidade, bem como a profundidade na qual será semeada a mesma. 
Segundo Santos et al. (2015), a profundidade inadequada de semeadura é uma das principais 
problemáticas do no estabelecimento de forrageiras com um stand adequado.  

Diante o pressuposto, torna-se necessário ampliar os conhecimentos acerca das diferenças 
existentes entre sementes convencionais e incrustradas, avaliando a taxa e velocidade de 
germinação das sementes e a profundidade de semeadura mais adequada para o estabelecimento 
das forragens, mais especificamente a do capim Urochloa brizantha cv. MG5, alvo da pesquisa.  

2. MATERIAL E MÉTODOS  

O experimento foi conduzido na casa de vegetação da Faculdade de Ciências Agrárias de 
Marabá, pertencente à Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, localizado no município 
de Marabá. O mesmo foi organizado em delineamento inteiramente casualizado em esquema 
fatorial 5 x 2, sendo o primeiro fator a profundidade de plantio da semente [superficial (0); 2,5; 
5,0; 7,5 e 10,0 cm] e o segundo fator o tipo de semente (normal ou incrustada), totalizando 
assim 10 tratamentos, com 05 repetições cada.  

Cada uma das 50 unidades experimentais foram representadas por um vaso plástico com 
volume de 5 dm-3. O substrato utilizado foi terra preta, previamente peneirado para eliminação 
de materiais indesejáveis. Cada unidade experimental recebeu 30 sementes, previamente 
selecionadas. Para calibração das profundidades de semeadura, os baldes foram cheios e 
pesados, após, com auxílio de régua graduada foi extraído todo o solo acima da profundidade 
de semeadura requerida para cada tratamento e em seguida, foram depositadas as sementes 
espaçadamente uma da outra e, imediatamente, cobertas com o volume do solo extraído 
anteriormente, de modo a deixar 1 cm de borda entre o limite de solo e o final do vaso. As 
unidades receberam irrigação por aspersão duas vezes ao dia.  

Foram consideradas germinadas as plântulas que apresentaram o primeiro coleóptilo exposto 
ou aberto além da superfície do solo, contabilizadas diariamente até período a partir do qual o 
número de plantas emergidas se mantive constante (17 dias após semeadura). Para avaliação do 
índice de velocidade de germinação utilizou-se a equação descrita por Nakagawa (1994).  

Aos 20 dias após a estabilização de germinação, as amostras de forragem foram cortadas 
manualmente rentes ao solo, com posterior fracionamento, onde as lâminas e os pseudocaules 
foram acondicionados em sacos de papel separadamente, identificados, perfurados, pesados 
novamente para determinar a produção lâminas foliares e pseudocaules por vaso e foram 
submetidos à secagem em estufa de ventilação forçada, a 55ºC, por 72 horas. A partir dos pesos 
secos de lâminas foliares e de colmos foi estimada a relação folha/caule.  

As características estudadas foram interpretadas por meio de análise de variância e quando 
significativo (5%), foi utilizado o teste F para o desdobramento do ensaio fatorial pela 
profundidade e tipos de sementes e análise de regressão linear simples ou quando os efeitos 
apresentaram respostas de segundo grau determinou-se o ponto de estabilização das variáveis 
pela regressão segmentada. Todos procedimentos estatísticos foram utilizando o software R 
(2016), e para regressão segmentada utilizou-se o pacote segmented desenvolvido por Muggeo 
(2008).  
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Houve diferença entre os tipos de sementes e profundidades para todas as variáveis estudadas. 
Apenas na variável velocidade de germinação houve interação entre tipo de semente e 
profundidade de plantio (Tabela 1).  

Tabela 1- Valores dos quadrados médios e da significância estatística para as variáveis 
estudadas  

Efeitos da análise de variância  

Parâmetros  

 Sementes  Profundidades  Interação  Resíduo  CV (%)  

IVG  2290,28**  1759,16**  239,75*  64,04  43,32 Número de perfilhos 
 925,73**  596,70**  19,12 ns  51,24  33,18  

 

IVG= índice de velocidade de germinação; TMG= tempo médio de germinação; CV= 
coeficiente de variação; *Significativo pelo teste F a 5%; ** Significativo pelo teste F a 1%; 
ns = não significativo. 

O desdobramento da interação entre os fatores tipo de semente e profundidade de plantio 
mostrou que apenas nas duas profundidades mais superficiais (0 e 2,5 cm) sementes incrustadas 
apresentaram maior índice de velocidade de germinação (IVG) que sementes convencionais. 
Santos, et al. (2015) encontrou profundidades de 2,68 e 3,74 cm como as de máxima velocidade 
de emergência para as cultivares BRS Piatã e Paiaguás de Urochloa brizantha, estando próximo 
aos encontrados no presente estudo.  

A escarificação pela qual as sementes incrustradas são submetidas pode explicar também o 
menor tempo médio de germinação e a taxa de germinação superior desse tipo de semente em 
relação às convencionais. Resultados semelhantes foram obtidos por Ceccon et al. (2008) ao 
testar dois tipos diferentes de sementes de Urochloa ruziziensis.  

Analisada isoladamente, a taxa de germinação diminui à medida que a profundidade de 
semeadura aumenta. As melhores condições de disponibilidade de água das camadas 
superficiais do solo podem explicar os efeitos tanto na taxa de germinação. De acordo com 
Bewley e Black (1994), a disponibilidade de água é extremamente importante para promover 
germinação, crescimento inicial de raízes e elongação de tecidos vegetais, sendo estes fatores 

Taxa de germinação  1292,01**  1763,96**  47,85 ns  94,65  46,51  

TMG  5,43**  4,02**  0,25 ns  0,34  4,71  

Comprimento da Folha  13,93ns  33,36*  4,42ns  2,01  13,1  

Largura da folha  0,03 ns  0,01 ns  0,02 ns  0,02  11,56  

Área foliar  62,09 ns  57,39 ns  21,03 ns  41,94  18,46  

Altura do perfilho  370,48*  180,61 ns  52,12 ns  71,93  31,23  
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altamente influenciados pelo potencial matricial de água no solo, textura e área de contato entre 
solo e semente.   

O efeito profundidade e tipo de semente não afetou a área foliar e a largura da folha das plantas 
(Tabela 2). Em uma pastagem em estabelecimento, o crescimento inicial do índice de área foliar 
é normalmente lento devido ao pequeno número de perfilhos e tamanho reduzido das folhas 
nesta fase (NASCIMENTO JÚNIOR & ADESE, 2004) e a largura da folha está relacionada a 
capacidade genética da espécie. Tais resultados corroboram com Teodoro et al. (2011), que ao 
avaliar a influência do revestimento de sementes no desenvolvimento de Urochloa brizantha 
(Hochst.) Stapf, não obtiveram diferenças significativas entre sementes comuns e revestidas 
para estas variáveis.   

O melhor desempenho germinativo das sementes incrustadas em relação a sementes normais 
resultou em maior comprimento e número de perfilhos (Tabela 1). O potencial de perfilhamento 
de um genótipo é correlacionado à sua capacidade de emissão de folhas, pois cada folha 
formada corresponde à geração de uma gema axilar (SILVA & NASCIMENTO JÚNIOR, 
2007).   

As produções de matéria seca de folhas e material morto tiveram efeito tanto para o tipo de 
semente quanto profundidade de semeadura. A semente incrustada teve maior produção de 
folhas (10,32 g de MS vaso-1), que a semente normal (8,40 g de MS vaso-1). Este fato pode ser 
explicado em virtude da semente incrustada possuir micronutrientes em seu revestimento, uma 
vez que o incrustamento da semente tem como função principal a proteção desta a fatores 
externos, bem como a melhoria dos fatores de produção (ARGEL et al., 2007).   

Para a produção de raízes (g de MS vaso-1) não sofreu efeito de interação entre os fatores 
avaliados, no entanto, houve efeito linear decrescente na profundidade de semeadura e a 
semente do tipo incrustada apresentou-se superior a semente normal para essa variável. 
Segundo Teodoro et al. (2011) os teores de matéria seca das raízes e da parte aérea, lâminas 
foliares e colmo aumentaram de maneira equitativa até os 60 dias após a emergência da plântula, 
deste modo percebe-se que a produção de raízes acompanha a produção da parte aérea do capim 
e vice-versa.   

4. CONCLUSÃO  

Quando submetidas as mesmas condições de solo, temperatura, luminosidade e regime hídrico, 
as sementes incrustadas apresentam melhor desempenho germinativo que sementes comuns. 
Quanto mais profunda a semeadura, menor será a taxa e a velocidade de germinação das 
sementes de capim Urochloa brizantha cv. Xaraés (MG-5), sendo que esta profundidade 
interfere negativamente na capacidade produtiva do capim para ambos os tipos de sementes, 
sobretudo apresenta efeito mais pronunciado sobre as sementes normais.  
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2.7 Simulação do crescimento de leitoas criadas na região sudeste do estado do Pará 
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Resumo: A exploração do máximo potencial genético, produtivo e reprodutivo do animal, 
torna-se um grande desafio para a atividade suinícola. É comum o uso de modelos matemáticos 
na produção animal, para descrever funções biológicas, tendo se mostrado bastante útil. O 
objetivo deste trabalho é elaborar modelos de curvas de crescimento para leitoas criadas na 
região sudeste do estado do Pará, e avaliar por meio de ferramentas matemáticas, quais modelos 
de curvas de crescimento se ajustam melhor para leitoas criados nesta região, possibilitando 
uma análise para a adoção de estratégias que permitam melhores desempenhos genéticos e 
nutricionais. Foram utilizados 42 registros de peso corporal de leitoas, pesados semanalmente 
até 35 dias de vida dos animais. Para ajuste das curvas de crescimento foram utilizados os 
modelos de Von Bertalanffy, Richards, Logístico e Gompertz. Os parâmetros dos modelos 
foram estimados pelo algoritmo de Gauss Newton. Os critérios utilizados para escolha do 
modelo de melhor ajuste da curva de crescimento foram o coeficientes de determinação (R2 = 
SQ modelo/SQ do peso corporal), critério de informação de Akaike (AIC), critério de 
informação Bayesiano de Schwarz (BIC). Diante dos resultados observados, evidenciam que 
para a curva de crescimento, o modelo que mostrou-se mais eficiente em simular condições 
corporais (peso vivo) das leitoas até 7 semanas de idade foi o modelo Gompertz.  

INTRODUÇÃO  

A produção de suínos apresenta grande relevância econômica no cenário brasileiro, pois o país 
é um grande fornecedor de proteína animal. No sistema de produção do setor suinícola, como 
em qualquer outro, um dos objetivos a serem atingidos, corresponde na ampliação da 
produtividade e redução dos custos de produção. Segundo Gonçalves et al. (2006), as atividades 
relacionadas à suinocultura, ocupam lugar de destaque na matriz produtiva da agropecuária 
brasileira, sendo destaque como uma atividade de importância no âmbito econômico e social.  

Desta forma a exploração do máximo potencial genético, produtivo e reprodutivo do animal, 
torna-se um grande desafio para a atividade suinícola. Com os estudos desenvolvidos nesta 
área, observa-se que fatores ambientais são os maiores limitantes para atingir esta eficiência, 
principalmente o ambiente térmico pelos quais o animal se encontra (HANNAS, 1999).  
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De modo geral, é comum o uso de modelos matemáticos, na produção animal para descrever 
funções biológicas, como o crescimento, o que tem se mostrado bastante útil, principalmente 
nas pesquisas de melhoramento genético (DRUMOND et al., 2013). Assim, variáveis 
quantitativas são tomadas para representar fatores que influenciam o fenômeno (RONDON et 
al., 2002). Desse modo, vários modelos matemáticos não lineares são utilizados para descrição 
do crescimento dos animais, dentre eles, destacam-se Brody, Von Bertalanffy, Richards, 
Logístico e Gompertz. No entanto, questiona-se qual é o melhor modelo a ser adotado.  

Perante a necessidade de se conhecer as condições para a produção de suínos no estado do Pará, 
haja vista, a região de estudo ser carente em dados de referência para a criação destes animais, 
em função ainda da maioria das pesquisas nesta área do conhecimento concentrar-se nas regiões 
sul e sudeste do Brasil, fazendo-se assim, necessário, a realização de estudos na área de 
suinocultura.  

O presente trabalho teve como objetivo elaborar modelos de curvas de crescimento para leitoas 
criadas na região sudeste do estado do Pará, e avaliar por meio de ferramentas matemáticas, 
quais modelos de curvas de crescimento se ajustam para leitoas criados nesta região, 
possibilitando uma análise para a adoção de estratégias que permitam melhores desempenhos 
genéticos e nutricionais  

MATERIAL E MÉTODOS  

O trabalho foi desenvolvido no Setor de Suinocultura do Instituto Federal do Pará – IFPA, 
Campus Marabá Rural, localizada no município de Marabá. Onde o clima é classificado como 
equatorial, apresentando temperatura anual média de 26,3 °C, máxima em torno de 31,7°C e 
mínima de 22,1°C, com duas estações climáticas bem definidas pelo regime sazonal de chuvas 
e verões extremamente quentes, com precipitações de maior índice pluviométrico entre outubro 
a abril e tendo um período de estiagem entre maio a setembro.   

Foram utilizados 42 registros de peso corporal de leitoas, pesados semanalmente até 35 dias de 
vida dos animais. As leitoas foram alojados em baias convencionais na companhia da mãe 
durante o período de estudo. Durante todo o período experimental os animais tiveram como 
principal alimentação o leite materno. Para ajuste das curvas de crescimento foram utilizados 
os modelos de Von Bertalanffy, Richards, Logístico e Gompertz. Os parâmetros dos modelos 
foram estimados pelo algoritmo de Gauss Newton, descrito por Hartley (1961), por meio do 
procedimento “nls” do Software R (2014).  

Os critérios utilizados para escolha do modelo de melhor ajuste da curva de crescimento foram 
os coeficientes de determinação (R2 = SQ modelo/SQ do peso corporal), Critério de Informação 
de Akaike (AIC), Critério de Informação Bayesiano de Schwarz (BIC) (BURNHAM; 
ANDERSON, 2004; KAPS; LAMBERSON, 2004). Todas as análises estatísticas foram 
realizadas considerando-se um nível de significância de até 5% de probabilidade utilizando-se 
o Software R (2014).  

RESULTADOS E DISCUSSÃO  
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Após os dados de campo coletados, foram submetidos ao ajuste dos modelos de Von 
Bertalanffy, Richards, Logístico, Brody e Gompertz. Os parâmetros dos modelos foram 
estimados pelo algoritmo de Gauss Newton, descrito por Hartley (1961), por meio do 
procedimento “nls” do Software R (2014). Os critérios utilizados para escolha do modelo de 
melhor ajuste da curva de crescimento e consequentemente para a simulação do crescimento 
das leitoas a partir dos coeficientes de determinação (R2 = SQ modelo/SQ do peso corporal), 
Critério de Informação de Akaike (AIC) e o Critério de Informação Bayesiano de Schwarz 
(BIC) (BURNHAM & ANDERSON, 2004; KAPS & LAMBERSON, 2004; PAULA, 2004; 
BEAL, 2005). Todas as análises estatísticas serão realizadas considerando-se um nível de 
significância de até 5% de probabilidade utilizando-se o Software R (2014).  

Foram aplicados os modelos matemáticos (Bertalanffy, Richards, Logístico, Brody e 
Gompertz), e logo em seguida, analisados e computados as medias do peso vivo dos 42 dias de 
registrados, dividindo-se em 7 semanas a partir do dia zero (Tabela 1). Ao ser analisados os 
parâmetros, os valores do peso vivo (PV) das leitoas apresentaram-se valores crescentes e 
superestimados para o modelo de Bertalanffy após a segunda semana de vida dos animais 
(Figura 1). Para os modelos utilizados de Brody, Gompertz e Logistica os valores de peso vivo 
mantiveram-se crescentes até o fim da segunda semana, no qual a partir da terceira semana, 
ambos os modelos apresentaram comportamento semelhante na curva de crescimento dos 
animais. O modelo Richards foi o que apresentou valores mais elevados.  

Tabela 1 - Valores da média do peso vivo de leitoas em função da idade (semanal) obtido pelos 
modelos não lineares de Gompertz, Bertalanffy, Logistica, Brody e Richards.  

Modelo  GOMPERTZ  BERTALANFFY  LOGÍSTICA  BRODY  RICHARDS  

IDADE  PV  PV  PV  PV  PV  

Semana  Kg/animal  Kg/animal  Kg/animal  Kg/animal  Kg/animal  

1  0,77  0,76  0,87  1,40  0,76  

2  5,03  5,07  4,94  3,88  5,10  

3  11,72  13,61  9,28  7,90  14,94  

4  12,75  16,73  9,36  10,04  20,51  

5  12,84  17,51  9,36  11,18  22,95  

6  12,85  17,69  9,36  11,79  23,94  

7  12,85  17,73  9,36  12,11  24,34  

  

Pode ser observado no Figura 1, que os modelos matemáticos, demonstra o crescimento de 
suínos em função da idade, possibilitando uma análise para a adoção futuramente de estratégias 
que possam possibilitar melhores desempenhos para estes e outros suínos.  
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Figura 1 - Estimativa do peso vivo de leitoas em função da idade (semanal) obtido pelos 
modelos não lineares de Gompertz, Bertalanffy, Logistica, Brody e Richards.  

 

O modelo de Gompertz proporcionou valores bem próximos aos do modelo Logístico, 
apresentando, respectivamente, os melhores ajustes, conforme AIC e BIC. O modelo de 
Bertalanffy apresentou valores superestimados, pois o valor da medida do peso assintótico e da 
proporção do crescimento assintótico apresentaram-se altos.  

CONCLUSÃO  

Diante dos resultados analisados, evidenciam que para a curva de crescimento, o modelo que 
mostrou-se eficiente em simular condições corporais (peso vivo) das leitoas até 7 semanas, de 
idade foi o modelo Gompertz. Resultado que possibilita uma análise para adoções de 
estratégias, permitindo melhores desempenhos genéticos e nutricionais para os suínos. E 
perante as necessidade de se conhecer as condições para a produção de suínos na região do 
estado, há a necessidade de estudos, tendo como objetivo suprir a carência em dados de 
referência para a criação destes animais, fazendo-se assim, necessário, a realização de pesquisas 
na área de suinocultura.  
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2.8 Características morfogênicas e taxa de crescimento de capins mombaça e marandu 
submetidos a diferentes idades de corte 
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Resumo: Buscou-se com este trabalho a avaliação do desenvolvimento morfofisiológico, 
estrutural e respostas de duas plantas forrageiras tropicais em manejadas em diferentes 
intervalos de corte. O experimento foi conduzido em casa de vegetação da Unifesspa Campus 
de Marabá. Sendo utilizados 30 vasos plásticos (5 dm-3) distribuídos em delineamento 
inteiramente casualizado em esquema fatorial 5x2 [cinco intervalos de corte (20, 30, 40, 50 e 
60 dias), e duas espécies forrageiras: Panicum maximum Jacq. cv. Mombaça e Urochloa 
brizantha (Hochst.) Stapf. cv. Marandu e três repetições. As características estudadas 
(comprimento de lamina foliar e perfilhos e densidade populacional de perfilhos). Conclui-se 
com o presente estudo que o capim Mombaça apresenta características produtivas mais 
desejáveis que o capim Marandu.  
 
INTRODUÇÃO  

As forrageiras passaram por um intenso processo de melhoramento e adaptação, sendo 
deste modo, bastante produtivas quando utilizadas práticas de manejo adequadas. Todavia em 
geral os sistemas são mal manejados o que leva a degradação do meio e da fonte alimentar para 
o animal, resultando em baixos índices produtivo.   

O manejo das pastagens visa melhorar aspectos produtivos e nutricionais da forragem 
produzida, reduzindo as perdas e aumentando a eficiência. Assim faz-se necessário conhecer a 
fisiologia da planta e sua capacidade de adaptabilidade ao meio em que está. Um dos 
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mecanismos de estudar as respostas da planta forrageira frente as condições de manejo em que 
está submetida é por meio de avaliações morfogênicas.  

O estudo da morfogênese, em pastagens, tem sido realizado com o intuito de 
acompanhar a dinâmica de aparecimento e morte de folhas e perfilhos, os quais constituem o 
produto básico da pastagem. Assim com a morfogênese, dá-se um sentido mais dinâmico à 
natureza das transformações na forma e estrutura das plantas ao longo do tempo, permitindo 
que diferentes fatores se integrem aos processos de crescimento e desenvolvimento 
(MARCELINO, et al., 2006).  

Assim buscou-se com este trabalho a avaliação do desenvolvimento morfofisiológico e 
estrutural de duas plantas forrageiras tropicais em diferentes idades de corte, visando otimizar 
e contribuir com os estudos disponíveis que baseiem estratégias de manejo que otimizem a 
produção forrageira.   

MATERIAL E MÉTODOS  

O experimento foi implantado e conduzido na casa de vegetação pertencente à 
Faculdade de Ciências Agrárias – Unifesspa – Campus de Marabá. Sendo utilizados como 
unidades experimentais vasos plásticos com 5 dm-3

 de capacidade volumétrica. O delineamento 
estatístico utilizado foi inteiramente casualizado em esquema fatorial 5x2, com cinco épocas 
de corte (20, 30, 40, 50 e 60, DAU (dias após a uniformização)), duas cultivares de forrageiras: 
Panicum maximum cv. Mombaça e Urochloa brizantha cv. Marandu e três repetições, 
totalizando 30 unidades experimentais (vasos).   

Para análise das variáveis referentes ao estudo de crescimento das foram mensurados: 
comprimento médio dos perfilhos; comprimento médio de folhas e número de Perfilhos.  

A partir dos resultados, foram calculadas as seguintes variáveis: Taxa de alongamento 
foliar (TAIF, cm perfilho-1 dia -1) – diferença entre os comprimentos finais das lâminas e seus 
comprimentos iniciais dividida pelo número de dias decorridos na avaliação; Taxa de 
alongamento de colmo (TAIC, cm perfilho-1 dia -1) – diferença entre os comprimentos finais 
dos colmos e seus comprimentos iniciais dividida pelo número de dias decorridos na avaliação.  

Os dados foram submetidos ao teste de normalidade de distribuição dos erros e 
homocedasticidade de variâncias, posteriormente, à análise de variância (α = 0,05) e quando 
significativo, foi utilizada análise de regressão para comparações entre intervalos de corte e 
teste F para o desdobramento do ensaio fatorial pela idade por espécie forrageira.   

  
RESULTADOS E DISCUSSÃO  
  

Descritivamente nota-se que houve variações na resposta das gramíneas para a altura 
média dos perfilhos nos intervalos de corte propostos. O ciclo de 60 dias apresentou uma maior 
variabilidade que os demais.  

Houve efeito da interação entre intervalos de corte e espécies para o tamanho médio 
dos perfilhos. Ao realizar o desdobramento da frequência de corte dentro das espécies 
forrageiras, constatou-se que a frequência de corte afetou tamanho médio do perfilho no capim 
Marandu de modo linear crescente, enquanto que no capim Mombaça não afetou o tamanho 
do perfilho. E ao avaliar o efeito de desdobramento das espécies forrageiras dentro de cada 
frequência de corte, houve efeito somente com frequência de 60 dias, sendo maior altura do 
perfilho para o capim Marandu (24,0 cm). Segundo Santos et al. (2004), em gramíneas 
tropicais, o manejo deve favorecer o controle (ou impedir) do florescimento, reduzindo o 
alongamento do colmo e, consequentemente, aumentando o valor nutritivo da forragem 
ofertada aos animais.  

Não houve efeito da interação frequência de corte e espécies forrageiras para a variável 
taxa de alongamento do colmo (TALC), todavia analisando os fatores isolados houve diferença 
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para o intervalo de corte que teve um comportamento quadrático com ponto de mínima aos 61 
dias. E entre os capins o Marandu teve maior TALC (0,56 cm dia -1) que o capim Mombaça 
(0,50 cm dia -1).  
Tabela 1 - Taxas de alongamento de colmo dos capins Marandu e Mombaça submetidos a  
diferentes intervalos de corte  

Espécies  

 Intervalo de cortes (dias)  
Média  

20   30  40  50  60  

 Taxa de alongamento de colmo (cm dia-1)   

Marandu  0,92  0,68  0,47  0,42  0,40  0,56 a  

Mombaça  0,81   0,59  0,46  0,38  0,26  0,50 b  

Média  0,86   0,64  0,46  0,40  0,33  A  
Aŷ= 1,48 – 0,04x +0,0003x2 (R2= 0,99; Ponto mínima = 61 dias); Letras minúsculas diferentes na coluna diferem 
pelo teste (Tukey a 5%). Fonte: Elaboração própria.  

Não houve efeito da interação frequência de corte e espécies forrageiras para a variável 
taxa de alongamento do colmo (TALC), todavia analisando os fatores isolados houve diferença 
para o intervalo de corte que teve um comportamento quadrático com ponto de mínima aos 
61dias. E entre os capins o Marandu teve maior TALC (0,56 cm dia -1) que o capim Mombaça 
(0,50 cm dia -1).  

Não houve efeito da interação frequência de corte e espécies forrageiras para o 
comprimento de folhas. Houve variação nas médias em função das frequências de corte.  

Não houve efeito da interação dos intervalos de corte e espécies forrageiras para o 
comprimento médio de folhas. Ao analisar os efeitos principais isolados, nota-se que houve 
efeito linear positivo para a frequência de corte sobre o comprimento médio das folhas.  

A forrageira Mombaça apresentou comprimento médio de laminas foliares superior ao 
Marandu com médias de 15,9 e 11,9 cm, respectivamente. O comprimento foliar é decorrente 
de interações complexas entre atributos genéticos de ambiente sobre os processos fisiológicos 
e características morfológicas (SILVA; PEDREIRA, 1997), dado aos resultados encontrados 
no presente estudo pode-se evidenciar que essa característica produtiva foi afetada tanto pelo 
ambiente (intervalos de corte) como pela diferença genética entre as espécies forrageiras. Estes 
resultados corroboram com os da literatura: Feitosa (2017) analisando as respostas 
agronômicas de Urochloa brizantha (Hochst) Stapf cv. Marandu e Panicum maximum cv. 
Mombaça constataram onde sob as condições de irrigação e adubação a proporção de lâmina 
foliar o Mombaça obteve uma proporção de lâmina foliar maior que o Marandu.   

As gramíneas tropicais têm como característica ter a sua taxa de alongamento foliar 
(TALF) afetada de forma variável pelos fatores de ambiente e de manejo. Avaliando a interação 
dos ciclos de corte e espécies forrageiras para esta variável verificou-se que não houve efeito. 
Em relação aos fatores isolados as maiores TALF foram constatadas em menores ciclos de 
corte e está diretamente relacionada com o tamanho final da folha ou seja, folhas de menor 
tamanho são associadas a valores elevados de TALF (MARCELINO et. al., 2006).   

Na variável densidade populacional de perfilhos, não houve efeito de interação, bem 
como dos efeitos principais.  
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CONCLUSÃO  
 

Conclui-se com o presente estudo que o capim Mombaça apresenta características 
produtivas mais desejáveis que o capim Marandu, principalmente ao ser analisado o 
comprimento da lâmina foliar, que é a porção nutricionalmente de maior importância na planta.  
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Resumo:  

A presente pesquisa de história oral resgata narrativas de vida e trajetórias escolares vividas por 
pessoas com deficiência que percorreram um processo de escolarização da educação básica e/ 
ao ensino superior. As questões norteadoras do estudo, buscaram compreender como foram se 
constituindo as trajetórias escolares de alunos com deficiência da educação Básica ao Ensino 
Superior e o que revelam sobre esse aprendizado. Esta pesquisa fundamenta-se na metodologia 
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história oral na perspectiva histórico-critica, resgatando memórias de dez pessoas com 
deferentes perfis de deficiências como: visual, física e surdez, que concluíram e/ou estão 
cursando o ensino superior em um município da Amazônia paraense. O estudo foi iniciado em 
2016 e concluído em 2018, pelo projeto – PIBIC/CNPq da Unifesspa. Participaram da pesquisa 
dez pessoas com deficiências. Os dados coletados com um questionário de perfil e um roteiro 
de questões para condução das narrativas de vida e categorizadas para análises. Como 
resultados, as narrativas dos participantes, as origens sociais e situações de dificuldades 
ocasionados pela situação de pobreza, se torna um fator determinante sobre os resultados de 
suas trajetórias, sendo que ao mesmo tempo incentivou para a superação das barreiras 
enfrentadas. Foi identificado também que fica claro a importância das militâncias pela luta por 
direitos conquistados e enfrentamentos na vida de cada um dos participantes. 

Palavras chave: Pessoa com deficiência, história de vida, inclusão. 

1. INTRODUÇÃO 

O presente trabalho trata-se de uma pesquisa concluída sobre história de vida, tendo 
como título: “Entre silêncios, vozes e visibilidade: trajetórias de vida e de escolarização de 
pessoas com deficiência”3, que integra estudos do Grupo de pesquisa em Educação Especial: 
Contextos de formação, políticas e práticas de educação inclusiva e acessibilidade – 
CNPq/Unifesspa. 

Romper com o silêncio histórico imputado às pessoas com deficiência, ouvir o ecoar de 
suas vozes narrando suas trajetórias de vida e experiências no percurso educacional, permite-
nos compreender os processos de exclusão e inclusão numa outra perspectiva, garantindo o seu 
necessário protagonismo em significar o que vivenciaram em suas histórias de vidas. O 
conhecimento dessas narrativas por meio da abordagem de história oral, cultiva-se o respeito à 
diferença, à alteridade dos sujeitos e o poder de suas narrativas, fala-se com eles e não sobre 
eles (GLAT, 1989). As histórias de vidas e trajetórias escolares precisam ser conhecidas, 
significadas e analisadas em confronto com as condições materiais de vida, com vistas a se 
identificar que vivências promoveram um desempenho escolar de sucesso impulsionando a sua 
chegada no ensino superior chegando ao ensino superior. 

Nesse viés, Caiado (2003), Caiado, Berribille e Saraiva (2013), Padilha e Sá (2013), 
Bazon, Aragão e Silva (2013), Mantovani e Loureiro (2013), Glat (1989), Glat e Antunes 
(2012), apresentam análises coerentes e problematizadoras sobre trajetórias de pessoas com 
deficiência que concluíram o curso superior que subsidiam o nosso olhar sobre a trama social 
na qual conquistaram seu direito a educação enfrentando barreiras e as superando 
cotidianamente na busca de conquistar a efetivação do seu direito a educação.  

O objetivo do estudo é compreender as experiências de vida que promoveram o 
desempenho escolar no processo de escolarização da pessoa com deficiência da educação básica 
à educação superior. 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

A pesquisa se desenvolveu com base em pressupostos metodológicos da perspectiva 
histórico-crítica, na qual as práticas sociais, sua historicidade e multideterminação (SAVIANI, 

                                                           
3 Vinculada ao Projeto de Pesquisa: Educação e deficiência na voz de quem vive essa trama: Trajetórias de vida 
de pessoas com deficiência, coordenado pela professora Dra. Katia Regina Moreno Caiado da Universidade 
Federal de São Carlos – integrando a agenda de pesquisas do Grupo de Pesquisa Núcleo de Estudos e Pesquisas 
em direito à Educação Especial- CNPq/UFSCar. 



 

IV SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA – 21/09/2018 
MARABÁ – PARÁ – BRASIL 

 
 

99 
2000), propicia-nos abranger na tônica de sua complexidade e fatores incidentes sobre a vida 
das pessoas com deficiência. Foi iniciada em 2016 e concluída em 2018.  

Problematizou-se: Como foram se constituindo as histórias de vida e as trajetórias 
escolares de alunos com deficiências da Educação Básica ao Ensino superior? O que revelam 
sobre esse aprendizado? 

A utilização da história oral no contexto de pesquisas em educação especial, e por sua 
vez, com pessoas com deficiência, foi desenvolvida em razão da possibilidade de oportunizar 
espaços de visibilidade e de voz a esta população estigmatizada, marginalizada, oprimida e 
excluída na sociedade, a despeito de todos os direitos constitucionais como cidadãos e 
legislações específicas existentes no Brasil. 

Toma-se, assim, a história de vida como uma unidade de análise reveladora da relação 
entre o social e o indivíduo. História de vida que expressa as possibilidades históricas concretas 
de aquela vida se constituir (CAIADO, 2003, p. 45). 
Participantes do estudo: 

Participaram do estudo dez (10) colaboradores com deficiência no total, 4 na primeira 
etapa e 6 na segunda etapa da pesquisa. Por questões éticas, serão preservadas as identidades 
dos participantes, com o uso de nomes fictício, sendo: 
- Uma pessoa cega (Otto nome fictício)  
- Três pessoa com paralisia cerebral (Sofia, Newton e Jade nomes fictícios) 
- Quatro pessoas com baixa visão (Lígia, Vitória, Fernando e Eric, nomes fictícios)  
- Duas pessoas surda (Miguel e Luna, nomes fictícios) 
Percurso da pesquisa:  
Primeiro momento: Foram discutidos os parâmetros da pesquisa4, com análise dos instrumentos 
da pesquisa. Na sequência, realizaram-se os procedimentos éticos da pesquisa com a 
apresentação do parecer de aprovação no Comitê de Ética de Pesquisa com Seres Humanos da 
UFSCar.  
Segundo momento: Foram realizados estudos teóricos sobre a deficiência e seu direito a 
educação, além de estudos metodológicos para orientar os caminhos da pesquisa.  
Terceiro momento: Foram realizadas entrevistas com as pessoas com deficiência e 
posteriormente, foram transcritas e seus textos organizados em uma coletânea de narrativas a 
serem submetidas à apreciação de pessoas com deficiência participantes e pelos pesquisadores 
envolvidos no estudo para a sistematização de análises.  
Quarto momento: Foram organizados os dados englobando três eixos temáticos centrais da 
pesquisa em Rede: 1) contexto familiar; 2) processos de escolarização e 3) convívio social. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Considerando as trajetórias narradas foram considerados três eixos temáticos de análise, 
que melhor permitissem um diálogo com dados das histórias de vida. Dessa forma tem-se: 

a) Perfil e subjetividades das pessoas com deficiência: 
No primeiro tópico de análise identifica perfis diferenciados de modos de ser e estar no 

mundo. A análise das 10 entrevistas dos participantes, foi verificado que todos residem no 
municio de Marabá, quer por motivação de empregos, quer por razões de estudo – cursando o 
ensino superior – ou ainda como nos casos das participantes Sofia, Jade, Vitoria que tem 
residência no município desde seu nascimento.  

                                                           
4 Reuniões de Grupo de Pesquisa - Núcleo de Estudos e Pesquisas em Direito à Educação – Educação 
Especial/UFSCar Sorocaba, integrando o Projeto de Pesquisa:  Educação e deficiência na voz de quem vive essa 
trama: Trajetórias de vida de pessoas com deficiência (CAIADO, 2016), coordenado pela profa. Dra. Kátia Regina 
Moreno Caiado.  
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As idades dos entrevistados variam de 19 a 50 anos. Nascidos entre os anos de 1968 a 

1998, período no qual se vivenciou um momento da história da Educação Especial no Brasil, 
de mudanças de paradigmas de exclusão, integração e inclusão. As deficiências declaradas são: 
um deficiente visual (cego); quatro com baixa visão; três com paralisia cerebral; e dois surdos. 
Sobre o local de nascimento, sete declararam que nasceram na zona urbana, e três nasceram na 
zona rural, em municípios diferentes no Estado do Pará e no Estado do Espirito Santo. Quanto 
a formação: oito participantes estão no ensino superior em situação de cursos em andamento, 
sendo dois em processo de finalização, e quatro já concluinte do ensino superior, tendo quatro 
participantes com mais de uma graduação e um dos participantes com pós-graduação. Os cursos 
são diversos como: Licenciatura em Química, Letras Portuguesa, Pedagogia, Direito, Ciências 
Sociais, Educação Física, Letras Libras, licenciatura em Matemática e Sistema de Informação 
e História. A formação superior da maioria dos entrevistados foi em instituições públicas 
Federal e Estadual, sendo apenas dois que estudaram o ensino superior em instituição privada.  

b) Contextos vida e processos de escolarização da pessoa com deficiência:  
Diante do contexto de vida e processo de escolarização das pessoas com deficiências, 

em relação as condições socioeconômicas de vida de cada um dos dez participantes do estudo, 
distinguem-se conforme seus relatos, a busca pelos estudos, a respeito das condições de classe 
de cada uma das pessoas com deficiência, revelou-se iniciativas de superação de barreiras e 
desafios pela própria pessoa com deficiência. Isso fica claro nos relatos de Otto, Miguel e Luna, 
que tiveram que mudar-se e conviver com famílias diferentes e ou com pessoas que não eram 
familiares. Alguns relatam o início de sua escolarização ser no seio familiar. 

“Minha vó que que me ensinou a lê, isso eu devo a ela o certo que eu tinha uma dificuldade na época 
eu tinha visão um resido visual e minha vó explorou esse resíduo visual meu, para que eu pudesse, 
pudesse lê que eu pudesse aprender a lê e a escrever”. (Otto) 

“Nunca estudei em escola particular sempre em escola pública, o ensino dos surdos, também é base do 
ensino também, escola pública e esse ensino é uma troca de conhecimento” (Miguel) 

“[...] na verdade minha escolarização começou dentro de casa, desde do momento que eu comecei a 
falar, a mãe já foi ensinando [...]” (Vitória) 

c) Vivências de exclusão, inclusão e superações 
“A partir desse centro eu comecei a perceber que não era só eu que tinha dificuldades... (EMOÇÃO) 
que tinha uma deficiência, e foi lá a que conseguir me aceitar como pessoa com deficiência apesar de 
tudo o preconceito que realmente acontecia muito na escola principalmente no ensino médio, é... como! 
Para ver a escola em nenhum momento tentou me ajudar na questão do preconceito, gente eu vivia mais 
na secretaria do que na sala de aula pedindo para que me ajudassem, que os professores me ajudassem 
nas atividades, e só diziam vamos marcar uma reuniam e nada, ” (Vitoria) 

“[...] eu estudava à noite então pela manhã ou então às vezes à tarde eu ia para o para o centro de Apoio 
que era onde eu tinha um apoio para me realizar melhor às aulas os conteúdos no qual eu pegava na sala 
de aula. Quando eu fui para o ensino médio aí já tinha as salas de recurso onde eu estudava pela tarde e 
pela manhã. ” (Eric) 

 “Os blocos eram separados e não tinha como eu ir de um bloco para o outro então foi feito uma rampa. 
Isso depois que minha mãe foi na quarta URE e reclamar, depois de ir na SEMED também, 
conseguiram recurso financeiro para fazer uma rampa”. (Sofia)  

A superação das condições adversas que marcaram a vida de todos os participantes do 
estudo. Contudo, cumpre destacar, que quanto mais a família se mobilizava na luta por direitos 
e apresentava condições socioeconômicas mais favorecidas, melhores condições de superação 
e efetivação dos direitos, as pessoas com deficiência, dispunham. Conforme analisa Bueno 
(2008) as condições de classes sociais, vão impactar em seu processo de escolarização, tanto de 
pessoas com deficiência de condição socioeconômica empobrecida como de pessoas 
pertencentes a classes abastadas.  
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4. CONCLUSÃO 

Considerou-se os dados gerados com os participantes da pesquisa, sistematizados com 
coerência e fidedignidade a rede de significados, que perpassam os fatos das histórias narradas. 
Então os relatos de experiências dos entrevistados nos revelam as situações de preconceito, 
inclusão e superação que passaram até sua chegada ao ensino superior, a luta pela a garantia de 
educação inclusiva que mostrou que em muitos casos estão só no papel como instituição 
inclusiva, ainda se falta bastantes ajustastes de concretização.  

As questões de condições de classes sociais incidem sobre o processo de escolarização 
dos alunos com deficiência de origem popular, e também dos alunos pertencentes a classes 
abastadas. Referente as práticas pedagógicas, essas eram constituídas a partir de um 
protagonismo das pessoas com deficiência em suas escolas, nas interações com os contextos 
físicos e sociais. Então vê-se que a pesquisa realizada responde as questões levantadas como 
instrumentos de investigação. 

5. REFERÊNCIAS E CITAÇÕES 
______. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Lei nº. 9.394, de 20 de dezembro 
de 1996. Ministério da Educação. 11ª Ed., 1996. Disponível em: 
<http://www2.camara.leg.br/documentos-e-pesquisa/publicacoes/edicoes/paginas-individuais-
dos-livros/lei-de-diretrizes-e-bases-da-educacao-nacional>. Acesso em: 20 mai. de 2017. 
______. As políticas de inclusão escolar: uma prerrogativa da educação especial? In: BUENO, 
J. G. da S.; MENDES, G. M. L.; SANTOS, R. A. dos (Org.). Deficiência e escolarização: 
novas perspectivas de análise. 1. ed. Araraquara: Junqueira & Marin; Brasília: CAPES-
PROESP, v. 1, p. 43-63, 2008. 
CAIADO, K.R.M. Aluno deficiente na escola: lembranças e depoimentos. 2.ed – Campinas: 
autores associados, 2003. 
RABELO. L.C.C. Programa de iniciação cientifica: Entre silêncios, vozes e visibilidade: 
trajetórias de vida e de escolarização de pessoas com deficiências 2016. Campus de 
Marabá/UNIFESSPA/PIBIC/CNPq- 2016.  
SAVIANI, D. Educação Brasileira: estrutura e sistema. 8ªedição. Campinas, SP: Autores 
Associados, 2000. 
GLAT, R. Somos iguais a vocês: depoimentos de mulheres com deficiência mental. Rio de 
Janeiro: Editora Agir, 1989. 
 

3.2 As lutas dos atingidos pela usina hidrelétrica de Tucuruí – das primeiras mobilizações em 
contexto autoritário às condições de mobilização subsequentes à redemocratização do país 

 

Juventude e reflexos sociopolíticos na conformação do município de Jacundá – 
PA a partir da implantação da Usina Hidrelétrica de Tucuruí 

Alana Pereira da Silva 
Célia Regina Congilio 

Agência financiadora: CNPq 

Palavras chave: Hidrelétrica; Estado; Juventude.  

1. INTRODUÇÃO 



   

IV SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA – 21/09/2018 
MARABÁ – PARÁ – BRASIL 

 
 

102 
Esse trabalho se insere num projeto interinstitucional coordenado pelo IPPUR - Instituto 

de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional da Universidade Federal do Rio de Janeiro, 
vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Planejamento Urbano e Regional da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro. Aprovado pelo CAPES (Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), o projeto tem como coordenador geral o Prof. 
Dr. Henri Acselrad, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e tem como título geral As lutas 
dos atingidos pela usina hidrelétrica de Tucuruí – das primeiras mobilizações em contexto 
autoritário às condições de mobilização subsequentes à redemocratização do país.  

O objetivo geral do projeto consiste em recuperar e sistematizar o conhecimento relativo 
à memória dos atingidos pela Hidrelétrica de Tucuruí, no estado do Pará, “dando ênfase às 
condições das primeiras ações de deslocamento compulsório no contexto autoritário da época” 
(Acserald, 2017).  

O município pesquisado é Jacundá, que teve seu território de origem, a antiga Jacundá, 
totalmente submerso; as populações predominantemente ribeirinhas tiveram suas dinâmicas de 
vidas interrompidas com a chegada da ELETRONORTE e o discurso de “desenvolvimento” e 
“progresso”. No entanto, essa dinâmica não considerou os moradores daquele município e 
resultou em inúmeras famílias deslocadas em condições precárias, o que desestruturou 
comunidades tradicionais como ribeirinhas, indígenas e pesqueiras, além de provocar 
destruições ambientais, impactos amplamente relatados (Acselrad,2004; Magalhães, 1992; 
Nascimento, 2006, entre outros). 

A antiga Jacundá surge em 1892, às margens do rio Tocantins, com pouco mais de três 
mil habitantes. A população, caracterizada como ribeirinha, tirava seu sustento principalmente 
da pesca, coleta de castanha e retirada de diamantes. A dinâmica de vida desse povo foi 
interrompida, na década de 1970, quando a ELETRONORTE começou a colher amostras da 
biodiversidade da região e registrar quantidade de casas e lotes para que, posteriormente, 
houvesse a indenização dos bens daquela população e se realizasse a inundação. 

Os moradores tiveram que ser transferidos para a Vila Arraia ás margens da rodovia 
PA-150. Muitos passaram da atividade de pescadores e coletores de castanha autônomos a 
trabalhadores empregados nas madeireiras. Percebe-se que pouco ou nada se fala do 
protagonismo da Antiga Jacundá no período de antes e depois da abertura das comportas da 
barragem, o que provoca invisibilidade à história de luta desse povo. Caem no esquecimento os 
impactos causados pela ELETRONORTE em suas vidas: perdas socioculturais e econômicas, 
com indenizações injustas de bens apenas materiais, avaliados, quase sempre, em valores 
inferiores ao que correspondia os seus direitos e insuficiente para que prosseguissem nas 
mesmas condições anteriores em qualidade de vida, conforme depoimentos obtidos em 
pesquisa de campo. 

São diversas as problemáticas da história do povo de Jacundá, e entre essas destacamos 
uma ainda pouco abordada pelos estudos sobre a Hidrelétrica de Tucuruí e os impactos às 
populações atingidas. Diz respeito à Juventude/adolescência à época do deslocamento de suas 
famílias e a reflexão sobre como os pais conseguiram dar assistência para seus filhos e continuar 
suas vidas numa dinâmica diferente. Percebemos que era importante resgatar a memória da 
juventude/adolescência à época da construção da barragem, uma vez que a maioria das 
pesquisas já existentes traz a memória dos mais velhos, responsáveis pelo provimento das 
famílias quando do deslocamento. Nesse sentido, pretendíamos compreender as consequências 
dessa inundação e deslocamento na perspectiva da adolescência/juventude à época em que seus 
pais tiveram que mudar radicalmente suas trajetórias de vida.  

2. MATERIAL E MÉTODOS 
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A pesquisa documental, bibliográfica e de campo, formam o tripé metodológico da 

pesquisa (Demo, 1985). Autores como Acselrad (1991, 2004, 2015); Bosi (1994); Carvalho 
(2017); Dias (2013) foram fundamentais para a construção teórica da pesquisa. Além da 
pesquisa bibliográfica, realizamos uma consulta documental no acervo da CEPASP (Centro de 
Educação, Pesquisa, e Assessoria Sindical e Popular), situado em Marabá –PA, analisando 
documentos referentes a Hidrelétrica. Em trabalho de campo utilizamos a técnica conhecida por 
“bola de neve”, que consiste em, a partir dos primeiros contatos, descobrir novos personagens 
e, assim, ter uma abordagem mais ampla sobre as opiniões colhidas em entrevistas com 
moradores.   

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A Usina Hidrelétrica de Tucuruí, no Sul do estado do Pará, começa a ter reflexos em estudos 
sobre a biodiversidade das áreas que seriam afetadas, ainda na década de sessenta. O golpe 
militar de 1964 possibilitou a instalação de vários empreendimentos na Amazônia brasileira, a 
exemplo do Projeto Grande Carajás e com ele a vinda de outras empresas multinacionais. Fazia-
se necessário uma fonte de energia elétrica para impulsionar a produção desses 
empreendimentos de expansão capitalista na região. 

Acselrad (1991) explica que a implantação da UHE de Tucuruí se deu em conjuntura de um 
Estado de regime autoritário e a construção desse projeto se desenvolveu sem consulta à 
população. Famílias rurais e ribeirinhas tiveram suas condições de existência alteradas pelas 
medidas preparatórias do enchimento do reservatório e inundação de seus espaços tradicionais, 
passando a conviver com a infertilidade dos solos, a falta de recursos de água próximos aos 
lotes, o desconhecimento pelos técnicos das práticas agrícolas dos povos ribeirinhos, a falta de 
estradas para acesso aos lotes em que as famílias eram transferidas e também dificuldades para 
chegar a hospitais, postos de saúdes e escolas. 

Uma primeira ida à Jacundá teve por objetivo conhecer moradores, lideranças e jovens 
da época que vivenciaram o processo de deslocamento da Antiga Jacundá para a Nova Jacundá, 
bem como as primeiras mobilizações de resistência contra a Eletronorte. Como diz Bosi (1994) 
“lembrar não é reviver, mas refazer”. É reflexão, compreensão do agora. No campo surgiram 
as problemáticas a respeito da juventude, o que provocou ajustes no plano de trabalho inicial. 

Em Contribuição ao estudo de juventude e luta de classes, Carvalho (2017) fez uma 
análise sobre a juventude numa perspectiva marxista e procurou adotar uma concepção 
materialista para a compreensão desta área. Para o autor, deve-se pensar em juventude em 
termos de classes sociais, uma vez que existem jovens abastados que estudam e não precisam 
se preocupar com trabalho assalariado, e os jovens da classe trabalhadora, que por sua vez 
deixam a escola para ajudar no sustento da família. 

Nessa perspectiva é necessário, também, no que diz respeito à construção da barragem 
de Tucuruí, ser feita uma análise sobre a atuação do Estado. Montenegro (2011) cita Ellen 
Wood (2007) para explicar que existe na estrutura do sistema capitalista uma separação 
mistificadora entre o político e econômico, e isso reflete e interfere diretamente na construção 
da ideologia desenvolvimentista, uma vez que nas democracias modernas o econômico está 
protegido do e pelo político. Essa concepção permitiu que a ideologia dominante, segundo a 
autora, fosse capaz de produzir, na sociedade capitalista, uma teoria da democracia que 
distingue o tema do poder político e distribuição de propriedade. No caso da Hidrelétrica de 
Tucuruí, refletimos sobre como essa condição afetou especialmente a juventude. 
O BAIRRO ELETRONORTE 

Em segunda visita à Jacundá, as entrevistas foram esclarecedoras para respostas às 
questões que foram suscitadas após a primeira, apesar da dificuldade de encontrar os 
jovens/adolescentes daquele período, uma vez que devido às condições precárias em que suas 
famílias foram deslocadas, muitos migraram em busca de empregos e/ou melhores condições 
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de estudos, embora pais e avós ainda vivam na cidade. Foram eles que nos contaram sobre a 
trajetória da juventude desde a época da inundação. 

Segundo relatos coletados, no processo de deslocamento das famílias para a vila Arraias 
(atual Jacundá) a ELETRONORTE distribuiu 81 casas no Bairro Alcobal, próximo ao centro 
administrativo da cidade. Nessas casas passam a morar agentes do Estado e trabalhadores do 
setor público, num bairro de infraestrutura bem organizada.  Depois de muita reivindicação a 
empresa anunciou a construção de outras 110 casas de alvenaria nas “quadras” como era 
conhecido o local, posteriormente batizado de Bairro ELETRONORTE. As casas foram 
construídas sem cumprir o que fora prometido, com estrutura bem simples e pequena, feitas de 
madeira, cobertas com telha Brasilit, com capacidade de abrigar quatro pessoas e para onde se 
mudaram as famílias que antes viviam da pesca e da agricultura. 

Perceber a contradição de classes, e mesmo no interior delas, na perspectiva da 
juventude foi no mínimo intrigante. Por um lado, famílias influentes na política ou nos órgãos 
administrativos da cidade, também trabalhadores, relataram as complicações e crises no 
processo de deslocamento, mas conseguiram as primeiras casas no bairro Alcobal, no centro da 
cidade e viabilizaram o desenvolvimento de seus filhos, facilitando sua reestruturação, 
formação acadêmica e profissional. 

Por outro lado, as famílias mais vulneráveis, no bairro Eletronorte, não gozaram de 
nenhuma alternativa, a não ser redirecionar suas vidas a circunstâncias que complicaram tanto 
a vivências dos mais velhos quanto dos jovens, subordinados a trabalhos contrários ao que eram 
habituados, complicando a escolaridade dos jovens que hoje se encontram desempregados, 
semianalfabetos, ou em subempregos. 

4. CONCLUSÃO 

A experiência de Tucuruí é portadora de muitas lições que indicam que o 
desenvolvimento não pode considerar apenas o fator econômico, mas muito para além dele, as 
consequências ambientais e, sobretudo, as sociais, onde os atingidos são sempre compostos 
pelas populações mais pobres e vulneráveis, que ficam à margem do que comumente se 
apresenta como progresso.  

Pensar na História da UHE Tucuruí é perceber que, mesmo passados anos e várias 
pesquisas terem sido realizadas, ainda há um vasto campo a ser explorado e perceber a opressão 
que ainda reverbera na tentativa de silenciar e apagar as memórias desse período no atual regime 
democrático. Existem, ainda hoje, famílias que não receberam indenizações, muitas que vivem 
em situações precárias e pagam altas taxas de energia mesmo morando próximas à barragem. 
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3.3 Projeto de análise e crítica da documentação primária concernente aos de 1890-1915, que 
abarcam vários momentos da história do período. 
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Resumo: Esta pesquisa buscou o levantamento de uma bibliografia especializada no uso de 
fontes históricas para a construção de novas metodologias dentro do ensino de história, bem 
como a seleção de documentos históricos escritos que possibilitem novas interpretações 
históricas e, por fim, a criação de um material metodológico de análise crítica das fontes. Com 
isso, pesquisa se dividiu em dois momentos, cujo primeiro deu base teórica para este trabalho 
com autores que trazem novas abordagens para o ensino de história e a última aplicou a teoria 
dentro da construção de uma metodologia de ensino que esteja dentro das inovações 
historiográficas que pesquisam este campo. Além disso, objetivou-se propiciar ao futuro 
professor/pesquisador o domínio dos conhecimentos teórico-epistemológicos do campo da 
História e no desenvolvimento da reflexão crítica sobre as bases de organização e análise de 
fontes documentais. Da reflexão crítica sobre a produção e a socialização de conhecimentos na 
área de História e sobre a realidade observada nos diversos espaços educativos, poderão 
emergir problematizações e proposições de novas abordagens das fontes que poderão servir 
como metodologias e objetos de ensino e de pesquisa para o futuro profissional que poderá 
tirar desse contato com as fontes problematizações e projetos de pesquisa ou programas de 
estudos para serem utilizados em seu futuro profissional, além de tomar ciências de novas 
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formas e modelos de pesquisa. O material gerado será um instrumento básicos que propiciará 
o desenvolvimento da dimensão teórica e prática para utilização de fontes escritas para o ensino 
de História.  
  
1. INTRODUÇÃO  
 

Atualmente, a pesquisa sobre o ensino de história se traduz em diversas linhas teóricas, 
com diferentes concepções que tentam trazer a tona debates que expliquem e tragam 
possibilidades de inovações, renovando o processo de ensino e aprendizagem, fugindo, assim, 
do tradicional. No contexto da educação brasileira, percebe-se ao analisar os materiais que a 
preocupação recente está no que se compreende como a formação de sujeitos ativos, 
participativos e com criticidade. Além do significado do aprendizado para o aluno, 
incorporando elementos que ponham em foco a vida prática dos estudantes:  
  

Assim nestes primeiros anos do século XXI, seguimos vivenciando no Brasil um 
intenso debate sobre metodologias de ensino de história. Muitas propostas de 
renovação das metodologias, de temas e problemas de ensino têm sido produzidas e 
incorporadas em salas de aula, tendo como referência o processo de discussão e 
renovação curricular desencadeado [...] a partir dos anos 80 do século passado. 
(FOCHESATTO, 2013, p. 160)  
  

Os diferentes campos de pesquisa demonstram a complexidade de se trabalhar com a 
pesquisa em ensino de história, desconstruindo as ideias depreciativas comumente associadas 
ao mesmo. Embora alguns teóricos como Circe Bittencourt, Jorn Rusen e Maria Auxiliadora 
Schmidt perpassem distintas áreas dentro destes trabalhos, há uma imensa variedade 
teóricometodológica quando o assunto são as questões de ensino e aprendizagem em história. 
As novas metodologias para o ensino, o uso de diversas fontes que não somente o livro didático, 
a atuação dos professores em sala de aula e inovações dentro das pesquisas e da prática didática 
são algumas das temáticas mais encontradas.  

O historiador tem por função básica tratar de assuntos comumente naturalizados e 
cristalizados no senso comum, até mesmo a noção de fontes históricas pode ser desnaturalizada, 
atribuindo diversos significados a mesma, gerando um leque de possibilidades na sua 
interpretação. Mesmo com isto posto, há um consenso entre os estudiosos de que “[...] o 
documento não é qualquer coisa que fica por conta do passado, é um produto da sociedade que 
o fabricou segundo as relações de forças que aí detinham o poder” (LE GOFF apud SCHMIDT, 
2008, p. 190). Partindo desse pressuposto vários historiadores trabalham com a ideia de 
documento-monumento.  

De acordo com Nilton Mullet Pereira e Fernando Seffner (2008), os documentos 
enquanto monumentos são entendidos como vestígios deixados pelos antepassados, tais 
vestígios são interpretados através da maneira pela a qual os sujeitos tentaram se representar 
para o futuro. Os resquícios deixados pelo passado não são meras coincidências 
involuntariamente expostas, são “monumentos construídos”. O objeto que os historiadores 
entram em contato é o produto de uma série de relações que o modificaram historicamente, não 
sendo o passado de fato como aconteceu, já que inclusive o presente o influencia.   

No que concerne à aula de História, entendemos a utilização de novas fontes como 
fundamental nas discussões que trazem propostas para as aulas. Autores como Tavares (2013), 
Pereira (2008), Neto (2001), Caimi (2008), Fochesatto (2013), Correia (2012), entre outros, 
trabalham com a conceituação de documentos e uso de fontes em sala de aula. Levar para aula 
de história documentos históricos significa colocar o aluno na análise de “realidades passadas”, 
propiciando a percepção sobre investigação histórica:  
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O contato com as fontes históricas facilita a familiarização do aluno com formas de 
representação das realidades do passado e do presente, habituando-o a associar o 
conceito histórico à análise que o origina e fortalecendo sua capacidade de raciocinar 
baseada em uma situação dada. (SCHMIDT; CAINELLI, 2004 apud TAVARES, 
2013, p. 3)  

  
Com isso, segundo Tavares (2013), o uso de documentos, a partir dos conteúdos de 

história, auxilia na compreensão de tempo e dos desdobramentos sociais por parte dos alunos. 
Tal fato motiva e facilita estes a reconhecer diferentes realidades e ultrapassa a utilização de 
fontes como simples suporte teórico, colocando-a dentro das ações que produzem 
conhecimento, criando bases para uma problematização do significado de passado e de 
presente. Ressaltando que não se objetiva transformar alunos em historiadores, mas sim 
ampliar suas concepções de leitura de mundo.  

O objetivo geral desta pesquisa foi gerar um material para ser utilizado em sala de aula 
do ensino fundamental que auxilie no desenvolvimento do conhecimento histórico e da 
consciência dos alunos de história. Passado os doze meses da pesquisa, os objetivos já foram 
alcançados como aqueles que tinham por função trabalhar o domínio dos conhecimentos 
teórico-epistemológicos, bem como as reflexões críticas sobre as bases de organização 
estrutural da pesquisa, também já praticadas. Os outros objetivos alcançados dizem respeito a 
análise de fontes documentais e o desenvolvimento do material que terá por fim ser um 
instrumento básico para o uso de fontes para no ensino de história.  

Os documentos históricos selecionados para esta pesquisa são oriundos do projeto de 
pesquisa “O processo do crédito e a rede de negócios entre a cafeicultura e o comércio em um 
estudo de história regional (Ribeirão Preto, 1890-1915)” do prof. Dr. Carlo G. Monti que deram 
base à fase final da pesquisa que focou na separação de algumas fontes históricas escritas 
provenientes do “Arquivo Particular Fazenda Boa Vista”. Após a escolha e definição desses 
documentos feitas pelo professor orientador, posterirormente passou-se a definição de uma 
metodologia de aplicação em sala de aula para a utilização dessas fontes.  

O sentido de colocar tal temática em foco para o ensino está na rememoração das 
histórias de pessoas comuns, e não só pelo fato de estarmos querendo atribuir sentido político 
a tais histórias, mas, sim, porque é importante explorar lacunas do passado esquecidas 
historicamente. Ou seja, o propósito é escrever uma história analisada de baixo para cima 
(HOBSBAWN, 1998). As questões a serem postas são: em que condições de trabalho esses 
colonos viviam? Que atividades exerciam? Como eram remunerados? A partir de quais termos 
se davam as relações entre patrão e trabalhador?   

A análise das fontes pode nos auxilia na problematização das relações de trabalho com 
os alunos propondo novas reflexões a partir de uma metodologia diferenciada no ensino de 
História. Esse método permite uma aproximação entre personagens históricos e relações do 
presente, em temporalidades que permitem trabalhar a consciência histórica dos alunos por 
meio das dissonâncias e aproximações que a fonte possibilita entre essas dimensões. Podendo 
levar ao aluno a um processo de questionamento e percepção dos acontecimentos do seu tempo 
vivido (SCHMIDT; CAINELLI apud TAVARES, 2013).  

2. MATERIAL E MÉTODOS  

A metodologia que pretende dar conta da utilização de documentos históricos para o 
ensino de história parte do entendimento do processo de renovação da historiografia ocorrido 
a partir do final do século XX. Tal processo transformou as ações relativas ao ofício do 
historiador e ampliou o conceito de fontes, tais como a utilização de novas metodologias de 
análise, influenciando diretamente nas práticas do ensino de história. Desta maneira, as fontes 
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passaram a ser pensadas dentro do ensino de história para serem trabalhadas em paralelo com 
o livro didático.  

Quando vamos propor a utilização de fontes em sala de aula para trabalhar em paralelo 
com o livro didático, devemos observar a sequência metodologia indicada adiante, tendo em 
vista que os documentos são importantes para a construção cognitiva do aluno, já que, põem o 
aluno em contato com diferentes representações do passado. O uso de fontes permite ao 
professor questionar acontecimentos de uma maneira reflexiva, durante a aula, elementos das 
vivências dos sujeitos em um tempo passado. Antes da seleção das fontes, o professor deve 
estar ciente da parcialidade do documento, levando em conta que este é um produto histórico 
deixado intencionalmente por quem o construiu, sujeito a mudanças interpretativas 
dependendo do ponto de vista analisado.   

Assim sendo, optou-se por selecionar documentos variados sobre um mesmo tema que 
desenvolvessem um conceito chave. Alguns critérios de seleção foram considerados 
fundamentais, como: a extensão do documento, pois o tempo pedagógico das aulas é uma 
preocupação relevante na construção da didática; a clareza das informações contidas no 
documento, observando o nível de complexidade do que está escrito na fonte; outro elemento 
que deve ser observado na escolha do documento é o conceito substantivo que ele traz, que 
funcionará como tema gerador das discussões em sala de aula; o estado de conservação no que 
diz respeito a legibilidade dos documentos também é um ponto a ser observado pelo docente. 
O professor deve promover estas observações inicialmente antes de aplicar esse método de 
trabalho em sala de aula, adequando esse material ao planejamento das suas aulas.  

Sendo assim, o método para se utilizar fontes escritas em sala de aula deve ser pensado 
inicialmente a partir da seleção dos documentos, possibilitando os alunos a problematizarem 
as temporalidades, as espacialidades, ampliando concepções de leitura de mundo e o 
entendimento de diferentes contextos. Um outro aspecto que o uso de fontes em sala de aula 
possibilita é o auxílio para a formação e desenvolvimento de uma visão crítica dos alunos que 
é permitida pelo procedimento analítico.  

A prática desenvolvida pelo professor de abordar os documentos históricos torna-se 
decisiva ao propor uma reflexão em aulas de história pautadas pelo uso de um material que tem 
uma temporalidade própria e distinta da vivida pelos alunos. Com isso, o aluno passa a 
visualizar a fonte como uma versão de várias outras possíveis do acontecimento histórico, não 
encarando o passado como uma única verdade irrefutável sobre os desdobramentos. Ou seja, 
antes de selecionar as fontes, o professor deve estar ciente da parcialidade do documento, 
levando em conta que um fato histórico pode ser mudado a partir de diferentes interpretações, 
mediando todo o processo de análise e ressaltando o caráter ativo dos alunos no movimento de 
crítica ao documento.   

Cumprindo os apontamentos anteriores, é aconselhável ao professor a verificação da 
linguagem e a textualidade concernente às fontes escolhidas, fazendo uma classificação 
documental que identifique o tipo de documento, a sua procedência, o lugar e a data que foi 
encontrado, como ocorreu sua produção, a forma e os materiais utilizados que culminaram na 
sua concepção.  

As fontes devem passar por uma contextualização do período em que foi produzida a 
partir de uma discussão histórica, caracterizando-as e identificando os sujeitos que a 
produziram, onde os alunos possam problematizar as temporalidades, as espacialidades, 
ampliando concepções de leitura de mundo e o entendimento de diferentes contextos.  

Com isso, coloca-se o aluno para ler diferentes fontes e, durante este procedimento, o 
professor tem a responsabilidade de mediar o processo de análise ao ressaltar o caráter ativo 
dos alunos no movimento de crítica ao documento, que possibilite não encarar o passado como 
uma única verdade irrefutável, mas, sim, como uma versão passível de questionamentos. É 
pertinente que esses sejam encarados como documento-monumentos, rastros deixados 
intencionalmente pelos sujeitos através de suas relações e decisões ao longo do tempo, bem 
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como abordar e questionar tais vestígios em um processo de transformação do documento em 
fonte.   

Deste modo, a aula pode encaminhar para o momento em que se enumera e descreve 
os pontos importantes na construção e constituição da fonte, procurando sempre estabelecer 
relações entre uma história em menor e maior escala e, a partir disso, formular hipóteses que 
promovam um elo entre a fonte e a temática da aula.   

Percorrido as etapas anteriores, nesse momento da aula o uso dessa técnica já poderia 
possibilitar uma série de considerações oriundas de todo processo, que implicam na 
organização dos documentos em grupos que identifiquem as datações, espacialidades e sujeitos 
históricos que são lembrados através das fontes em uma nova perspectiva de incluir novas 
abordagens de se refletir sobre a história. Deste modo, é possível analisar os conceitos 
históricos identificando sua origem, suas divergências e convergências, a compreensão do tipo 
de história a ser decifrada a partir deles, nas quais auxiliam o aluno no entendimento da relação 
existente entre passado e presente.  

Os documentos selecionados demonstram o cotidiano de trabalho na fazenda Boa Vista, 
produtora de café entre 1890 e 1932, que pertenceu ao coronel Joaquim da Cunha Diniz 
Junqueira, registrando os gastos mensais e diários, os produtos agrícolas vendidos e comprados, 
bem como a presença e as atividades específicas que eram designadas para cada trabalhador. 
Assim sendo, foram selecionadas as fontes de “borrador de produção mensal”, “produção diária 
de café” e “caderneta de trabalho” com proximidade local e espacial com o fim de estudar as 
relações de trabalho e que tiveram vez nos anos 1915, 1924 e 1925. Os documentos datam o 
período após a abolição da escravidão, em 1888, e antes da Consolidação das Leis Trabalhistas, 
1943.  

Neste sentido, a partir da leitura das fontes, é possível perceber o rigoroso controle que 
a fazenda exercia sobre as atividades desenvolvidas pelos trabalhadores. Os contratos de 
trabalho eram variados, já que não existia uma lei que regulamentasse essas atividades, as 
regras dos serviços eram regulamentadas pelos interesses do proprietário da fazenda. Ao 
analisar o “borrador de produção mensal” e “produção diária de café” percebe-se a ausência de 
um contrato formal com os trabalhadores, o que nos remete que o patrão poderia demitir, alterar 
valores, substituir trabalhadores, mudar as ocupações de acordo com os seus interesses.  

Assim, a descrição e análise do conteúdo e contexto de produção das fontes 
selecionadas possibilitam aplicar uma metodologia para a utilização das mesmas dentro de sala 
de aula. Tal metodologia foi construída a partir das bibliografias especializadas na temática do 
uso de fontes escritas para o ensino de história e pretende servir como instrumento facilitador 
no momento do desenvolvimento, por parte do professor, de uma aula de história.   

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

A parte inicial do trabalho foi organizada em áreas identificadas em pesquisas 
bibliográficas sobre as temáticas de ensino de história; ensino de história e fontes materiais; 
documentos e usos de fontes em sala de aula; o historiador e suas fontes; didática da história; 
entre outras que abrangem a temática do ensino de história. Considera-se relevante que, para o 
início desta pesquisa, se busque um suporte teórico-metodológico, que tem embasado as linhas 
de estudo anteriormente indicadas. O material bibliográfico em questão foi levantado em 
artigos acadêmicos e capítulos de livros, por apresentarem resultados de produções coevas.  

Deste modo, com o levantamento bibliográfico realizado nas revistas, foram 
encontrados um total de 70 artigos que se relacionam à temática, desses ficamos com 52 artigos, 
pois estão diretamente ligados ao tema. Além da pesquisa em periódicos, outro conjunto de 30 
obras foi selecionado para a leitura e análise por serem textos clássicos. Chegando a um total 
de 82 obras, compostas por artigos e capítulos de livros que foram lidos. Desse conjunto 
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acabamos por escolher 58 textos, que foram fichados, devido a possibilidade de afinidade 
teórica com esta pesquisa.  

Assim, é apropriado compreender questões metodológicas para utilização dessas fontes 
em sala de aula, pois depreende-se que estratégias para as ações que podem ser desenvolvidas 
em sala são pertinentes para as discussões referentes ao ensino. Janaína dos Santos Correia 
(2012) traz tais reflexões de Fonseca (2003) em sua pesquisa e pressupõe ser essencial como 
primeiro passo de tratamento prático das fontes questionar os documentos, situando-os no seu 
contexto de produção:  

  
1) Quem produziu? Quando? Onde? Em que condições? Onde está publicado? 
2) Criar diversas atividades de leitura e compreensão dos textos, possibilitando 
ao aluno questionar fontes, confrontá-las, estabelecer um diálogo critico entre as 
concepções prévias, os conhecimentos históricos anteriormente adquiridos, as 
indagações e os textos. 3) Orientar a produção de conhecimentos, sugerindo 
formas, linguagens, construções discursivas que favoreçam o desenvolvimento 
da aprendizagem e a compreensão da história como construção (FONSECA 
apud CORREIA, 2012, p. 197).  

  
É pertinente salientar que Fabiana de Paula Guerra e Leudjane Michelle Viegas Diniz 

(2007) consideram cada fonte como possuidora de uma metodologia específica de tratamento, 
porém, algumas propostas metodológicas podem ser construídas como base no momento da 
análise de diferentes fontes. Em primeiro lugar, é importante a percepção de que o documento 
não é imparcial e “neutro”, estando sujeito a questionamento. Neste sentido se aproximam do 
pensamento de Correia (2012), na qual compreende que a crítica propicia o entendimento das 
intenções abrangidas pelo documento.  

Gabriel Bertozzi Leão e Poliana Jardim Rodrigues (2013) formulam ideias que 
interpretam o documento a partir de como ocorreu sua produção, a forma e os materiais 
utilizados que culminaram na criação do mesmo. Do mesmo modo André de Faria Pereira Neto 
(2001) supõe que o professor se distancie das concepções positivistas e leve até o aluno 
possibilidades de desconstrução do significado e do contexto no qual o documento foi 
originado. Reconhecendo quem emite e quem recebe o documento, descobrindo as 
circunstâncias de sua produção.  

A autora Helena Pinto (2016) afirma que os alunos não só respondem as questões 
relativas as fontes, como também colocam questões próprias na análise destas e podemos 
sugerir que tal fato ocorre a partir de uma consciência histórica. Deste modo:  

  
Tarefas cuidadosamente preparadas pelos professores poderão levantar questões 
essenciais sobre identidade territorial e estimular os alunos a pensar globalmente, de 
forma a alargarem os seus horizontes e a sua consciência histórica, pois disso depende 
também a compreensão histórica e a construção de uma identidade inclusiva (PINTO, 
2016, p. 56-57).  

  
A preocupação do historiador em propiciar uma didática da história que dê conta das 

práticas desenvolvidas em sala de aula envolve a busca por novas opções como o uso dos 
documentos históricos, que proporcionam novos caminhos e desafios. A partir desse ponto de 
vista, busca-se com esta pesquisa trazer novos documentos históricos a serem trabalhados em 
sala de aula, apoiados por metodologias que disponibilizam novas práticas e alternativas para 
o ensino de história.   

Desta maneira, a etapa final da pesquisa constituiu-se em organizar os documentos que 
foram fotografados, lidos, analisados e passaram por uma crítica de seu conteúdo. Após essas 
etapas fizemos a análise, teste dos agrupamentos e separação final das fontes, tendo em vista o 
assunto, abordagem histórica e questionamento. Além disso, tais critérios e análises só foram 
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possíveis devido aos textos bibliográficos levantados que enfocam as novas propostas 
metodológicas na utilização de fontes históricas.  

Este material gerado pela pesquisa busca uma construção de uma aula de história sobre 
as relações de trabalho dentro da Primeira República no Brasil (1889-1930), em que a 
documentação selecionada da Fazenda Boa Vista, no interior paulista, possibilita uma nova 
perspectiva de interpretação histórica com o entendimento da realidade dos trabalhadores. Com 
isto, a metodologia criada constitui-se em 10 passos que auxiliam o professor no 
desenvolvimento da aula, nos quais apresenta metodologia de análise das fontes dentro do 
ensino e de que maneira pode-se incluir o aluno no processo de problematização histórica. 
Posto isto, o resultado da pesquisa constitui-se no material didático que foi desenvolvido, via 
essa pesquisa, para a utilização de documentos escritos em sala de aula. Material final, que não 
pode ser apresentado nesse resumo por falta de espaço.  

4. CONCLUSÃO 

Em um primeiro momento os objetivos foram focados no levantamento de 
bibliografias, seguido da promoção de discussões teórico-metodológicas com base nesse 
material que foi estudado. A partir disso, obtivemos importante embasamento da teoria que 
norteia os assuntos atuais e clássicos relativos ao ensino de história, didática da história, uso de 
fontes na pesquisa acadêmica e pedagógica em sala de aula, novas abordagens e metodologias 
para a utilização das mesmas, além de discutir o papel do professor diante das possibilidades 
encontradas.  

O material gerado por esta pesquisa é um instrumento básicos de ensino de história 
que em uma nova etapa será utilizado na disciplina de Estágio Supervisionado III e IV para 
que ocorra o seu teste de conteúdo e viabilidade em sala de aula nas escolas públicas da cidade 
de Marabá para uma posterior utilização em maior escala.  

Desta maneira, a presente pesquisa, auxilia na desconstrução de ideias depreciativas 
que colocam o ensino de história em um patamar de menor relevância em relação a outras áreas 
da historiografia. O material gerado na fase final da pesquisa é um instrumento básico que 
propiciará o desenvolvimento de uma aula de história com uma metodologia baseada em uma 
gama de novas teorias que são debatidas nas diversas reformulações acadêmicas 
historiográficas em uma correlação entre história científica e saber histórico escolar.  
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Resumo: Os encantados são compreendidos como entidades que habitam o território brasileiro, 
fazendo-se presentes, dentre outros, em terreiros de religiões afro-brasileiras, pajelanças, 
sessões espíritas, práticas de curas de rezadeiras e parteiras. Nos praticantes dessas 
religiosidades mantêm relação de aproximação nos rituais donde são invocados. Tais seres se 
metamorfoseiam em seres incorpóreos, animais aquáticos, aves, plantas, rochas e outras 
“formaturas”, espraiando suas habitações nas matas, rios, praias, rochedos e outras dimensões 
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cosmológicas. As diferentes formas de manifestação de tais entidades produzem múltiplos 
processo de iniciação entre esses existentes e determinadas mães de santo em terreiros de 
religiões afro-brasileiras O escrito é resultado de pesquisa de campo em dois terreiros na cidade 
de Marabá sudeste paraense e tem como objetivo apreender distintas relações cosmológicas 
entre humanos e encantados em processos de iniciação nas referidas religiosidades   

1. INTRODUÇÃO 

O projeto de pesquisa, “Cartografia de Afetos na Encantaria: Iniciação e Trânsitos Culturais em 
Terreiros de Umbanda na Amazônia Oriental – Marabá” desenvolve uma cartografia em terreiros de 
Umbanda na cidade de Marabá visando compreender dois aspectos apreendidos a partir da pesquisa de 
campo. Inicialmente partimos da etnografia com mães de santo dos terreiros na cidade para perceber a 
história de vida, cotidiano e processo de iniciação junto aos caboclos, mestres e encantados, mobilizando 
para tal memórias dos primeiros contatos com as entidades. Enquanto o desdobramento desse primeiro 
momento, emerge paulatinamente a percepção de que muitos desses religiosos, além de terem sua 
iniciação junto às entidades a partir do trânsito xamânico entre iniciantes e iniciados, existe ainda a 
relação entre as entidades do universo afro-brasileiro com àquelas destinadas a tornarem-se mães de 
santo. Através do chamado “espaço natural”, entidades, caboclos, encantados e almas acompanhavam 
os iniciados através de rios, cacimbas, pedras, árvores e ventos potencializando a comunicação com os 
seres e as práticas de cura dos iniciados (CASCUDO 1983; PARES 2007; PEREIRA 2008; PRANDI 
2004). Outrossim, é importante ressaltar a capacidade de muitos pais e mães de santo durante os rituais 
de “incorporação” ou “descimento de caboclo” recebem entidades de terreiros do nordeste brasileiro, 
saindo de seus corpos e viajando com seus “Guias” até outras localidades (WAGLEY 1977; 
VERGOLINO 2008; MAUÉS 1990). O processo citado tem profunda relação, conforme veremos, com 
as especialidades nas práticas de cura, denominadas de “linhas”, “cordas” ou “contas”, não por acaso 
denominadas de xamanismo (MAUÉS 1995).  

Tais singularidades sinalizam para uma compreensão ontológica da relação entre pessoas e entidades 
neste universo cosmológico (LAVELEYE 2008; TRINDADE 2007). Assim, recebimento do “dom” 
para “receber caboclo” vem através do “nascimento” ou é “dado por simpatia”, (TRINDADE 2007; 
CAVALCANTE 2008; CAVALCANTE 2012) e produz especificidades das práticas de cura e proteção, 
possibilitando ainda atingir outrem, dependendo do tipo de caboclo ou encantado agregado no corpo do 
iniciado. As “linhas”, “contas” ou “cordas” são passíveis de serem “pegas” ou “roubadas” entre os 
iniciados, portanto, do “lado” humano observamos uma dinâmica de “roubo de cordas” que dinamiza o 
cuidado, precaução e conflitos de pais e mães de santo quando, em determinados momentos entram em 
contato uns com os outros. Existe, nesse sentido, um temor de que uma pessoa “mais experiente”, 
“mestre” ou com “dom forte” retire alguma potência do iniciado “menos experiente”, com “corda fraca” 
(SILVA 2014).  

Entretanto, a complexidade do problema se faz avançar na medida em passamos a analisar o 
“lado do encante”, a perspectiva das entidades: a etnografia com as ontologias afro-brasileiras 
revelou que, do ponto de vista do encantado, os iniciados humanos eram vistos como seres que 
foram dados a eles desde o nascimento, como por exemplo, o papel da entidade denominada de 
Caboclo Vira Mundo, entidade capaz de controlar outras seres da encantaria, um “habitante do 
fundo” dotado de controle ou intencionalidade predatória do sobre as pessoas com “dom de ter 
caboclo” (GOLDMAN 1984, 2005).  
Os rumos da pesquisa de campo desde a época os estudos de doutoramento (SILVA 2014) até 
as incursões nos terreiros de Umbanda na cidade de Marabá, Sul do Pará estão voltadas para 
compreender as dinâmicas cosmológicas que envolvem a relação entre pessoas e encantados 
em experiências de iniciação, possessão. 
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2. MATERIAL E MÉTODOS 

Como apreender tais relações? Quais procedimentos metodológicos? A relação de contato, 
conflito, interação entre os corpos, se dá pelo modo com que os corpos afetam e são afetados, 
engendrando devires, forças ou produções entre si. Não se trata basicamente de somente toque 
físico ou emoções, nem tão pouco de fronteiras entre o físico e psíquico, mas experiências de 
vida, multiplicidades/variações da potência do próprio existir.  
Trata-se de corpo poroso, “Corpo sem Órgãos”, isto é, não oposto aos órgãos em si, mas à noção 
de organismo, atravessado e feito de afetos, sempre “no limite” da experiência (DELEUZE & 
GUATTARI 2012, pp. 11-33). É nessa compreensão de corpo, marcado por inscrições-
passagens, mas sem cair no indiferenciado é que creio guardar aproximações com a perspectiva 
com entidades que descem e arregimentam as demais encantados no corpo do iniciado humano, 
denominado de “guia” e o corpo do possuído que serve “barco” ou  “cavalos”, geralmente 
tomado pela incorporação, conforme apercebemos no conjunto das notas etnográficas. Reitero 
que para cada “Mestre” humano, há um “Mestre” no campo da encantaria, qual seja, o seu 
duplo, chamado de “guia” ou “chefe de corda”, e estes, por conseguinte, agregam 
multiplicidades de outros seres. A relação de “maestria” efetua-se ultrapassando a noção de 
posse rígida do saber – envolvendo, na verdade, variáveis formas de aquisição, 
transmissibilidade, “perda” ou “roubo” – em detrimento de qualquer posição relacional entre 
os “mestres”, humanos ou não. Os Mestres representam para alguns uma linhagem de seres 
fundidos na umbanda com caboclos, exus, pombagiras, com especificidades em Pernambuco, 
Alagoas e Paraíba, para o interesse do estudo aqui delineado, não daremos atenção a um escopo 
etnográfico maior (ASSUNÇÃO 2004; BASTIDE 1971; NEGRÃO 1996; ORTIZ 1999; 
SHAPANAM 2004).  
Notadamente a interação entre as pessoas e as entidades pressupunha a existência de uma 
cosmologia que permite explicar, além das vicissitudes do “dom de ter caboclo”, a capacidade 
de “perder”, “passar” e “roubar” as propriedades de um “experiente” a outro. Particularmente, 
nesta etnografia, volta-se intimamente para estabelecer conexões entre narrativas e experiências 
de pessoas atingidas ou iniciadas por potências do panteão afro-brasileiro ou indígena, 
agregando saberes em passagens de locais encantados.  
A pesquisa de campo interagiu com o cotidiano do terreiro justamente pela importância de 
estabelecer um contato com as entidades ou encantados que “descem no aparelho ou cavalo” 
para visibilizar a relação entre “humanos” e encantados. Saber como as entidades veem os pais 
e mães de santo, quais “linhas” ou “cordas” mobilizam e são mobilizados nos corpos dos 
requerentes é fundamental para se analisar diferenças e interações entre os terreiros da cidade. 
Diferenciar os terreiros pelos nomes e interesses de pais e mães de santo, bem como de outros 
praticantes é importante, mas, há uma teia cosmológica de afetos donde emergem as 
intencionalidades das entidades que descem nos terreiros, transitando pelas “linhas” adotadas 
ou “roubadas” entre “mestres com dom mais forte”.  
No fluxo da etnografia construimos uma cartografia capaz de lançar compreensões tanto de 
trânsitos e relações sociais dos “mestres humanos” (portadores das linhas e dons) quanto das 
múltiplas forças e arranjos cósmicos efetivados pelos “mestres encantados” (caboclos, 
encantados, almas etc.) do panteão afro-brasileiro. Do ponto de vista metodológico, a realização 
de pesquisa qualitativa, notas em diário de campo, utilização de fotografias no campo ou cessão 
de fotos dos narradores e a transcrição das narrativas desses sujeitos são etapas indispensáveis 
para a composição dos resultados da pesquisa.                 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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A pesquisa de campo realizada com duas mães de santo, a primeira, Maria Leila Pereira, 
moradora da Nova Marabá, com 48 anos adquiriu o dom da espiritualidade de nascença, quando 
começou a ter as “crises” aos nove anos de idade hereditária, e já vem passando com essa 
espiritualidade de nascença, particularmente por associar a história familiar à descendência de 
índios brabos. Mãe Leila demarca a formação mais intensa quando passou a “baixar a cabeça” 
para as “regras do encante” aos vinte e nove anos.  
Iniciada por uma senhora rezadeira da região do Pacajá, teve suas regras colocadas a partir de 
algumas prescrições: “colocou as regras pra mim seguir [...] o meu tratamento era com regras 
para não tomar banho em épocas do ano, com água corrente, não podia cortar cabelo, não podia 
usar roupa escura na sexta feira, certos tipos de comida, cor de esmalte na quaresma, são muitas 
regras”. A aquisição do “carinho” ou “simpatia” das entidades é aproximada pela Mãe de Santo 
como similar ao “carinho pelos seres humanos”.  
 

 
Mãe Márcia e Mãe Elisângela. Foto da pesquisa, Jerônimo Silva, 2017. 

A segunda narradora, Mãe Márcia, nascida na Umbanda, não se identificou e passou a fazer no 
Candomblé, onde diz pertencer ao cruzamento de ambos, no Umbandomblé. Filha de Iemanjá. 
34 anos, o orixá desceu na cabeça por volta de sete anos um orixá pesado conhecido como 
Caboclo Roxo, tido como cacique, dono de aldeias, o que a fez vomitar sangue e arrebentar o 
corpo, pois já nascera com a crô aberta. As doutrinas de Mãe Marcia sinalizam o que denomina 
de “linha cruzada”, isto é, um conjunto de entidade arregimentadas no corpo a partir de 
linhagens de entidade que geralmente não se associam.   

4. CONCLUSÃO 

O contexto histórico e cultural da cidade de Marabá é caracterizado, dentre outros, pela 
existência de conflitos sociais e territoriais que remetem às práticas muitas vezes insensíveis 
do poder público. Não é notório o quão o referido quadro de conflito ultrapasse o campo do 
conflito jurídico e transborda para atos de intolerância, violência física e outras indignidades 
adotadas por aqueles que usufruem as benesses das relações de poder. Apesar de uma tarefa 
longa e penosa, um dos meios de combater tais nuance é visibilizar no meio acadêmico os 
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saberes vividos por comunidades quilombolas, aldeias indígenas, coletivos de assentamentos 
das ditas populações tradicionais da floresta (ACEVEDO-MARIN 1987).  
A intolerância e o não reconhecimento desses povos podem ser explicados mediante vários 
aspectos, entretanto, cremos que um dos pontos nevrálgicos desse problema passa pela ideia 
de que tais populações são “primitivas” e vivem de “crenças supersticiosas”. Apesar de esta 
ser uma tese historicamente mui problematizada no meio acadêmico, cremos que em Marabá 
ainda há muito a ser feito nesse sentido. O projeto torna-se  relevante  porque pode 
complexifica as relações cosmológicas dos praticantes da umbanda, e, dessa forma, desvela 
concepções de saúde e doença, noções ontológicas de pessoa e uma percepção da realidade 
donde múltiplos afetos passam por diferentes existentes, problematizando ainda as distinções 
tradicionais entre “homem e natureza”, revelando toda uma gama de práticas culturais 
presentes nas religiões de matrizes afro-brasileiras; essas mudanças, dessa forma, passam a 
problematizar os valores etnocêntricos e preconceituosos entranhados moralmente na 
sociedade brasileira (WAWZYNIAK 2003; WAGNER 2010).  
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3.5 A maternidade e o feminino 
 

Não submeteu o resumo ao evento. 

3.6 História e ditadura militar: levantamento documental e análise historiográfica (Marabá, 
1960-1970) 
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Resumo: O presente projeto História e ditadura militar – levantamento documental e análise 
historiográfica (Marabá, 1960-1970) – faz parte das atividades desenvolvidas no âmbito das 
ações do Grupo de Pesquisa Interpretação do Tempo: ensino, memória, narrativa, política 
(iTemnpo) e teve como principal objetivo fazer um levantamento documental no período em 
tela acerca dos registros escritos e de memória sobre a experiência da ditadura militar na região 
sul e sudeste do Pará. Nessa dimensão, foram identificadas, fotografadas e catalogadas mais de 
4.500 atas resultantes dos trabalhos da Câmara de Vereadores de Marabá. Também 
identificamos, mapeamos e digitalizamos as edições dos periódicos O Jornal de Vanguarda, 
Boletim Comercial, Jornal O Marabá e Resistência que também produziram um conjunto de 
narrativas acerca das experiências vivenciadas no período em análise. Por fim, produzimos 
cinco entrevistas orais com relatos de memória de diferentes atores que também elaboram seus 
registros sobre suas memórias acerca das histórias vivenciadas em suas trajetórias 
individuais/coletivas. 

Palavras chave: História. Ditadura Militar. Documentos. 

1. INTRODUÇÃO 

O presente projeto História e ditadura militar - levantamento documental e análise 
historiográfica (Marabá, 1960-1970) – que se encontra registrado na PROPIT e no ICH, se 
insere dentro das atividades desenvolvidas no âmbito das ações do Grupo de Pesquisa 
Interpretação do Tempo: ensino, memória, narrativa, política (iTemnpo) e objetiva de maneira 
específica fazer um levantamento documental no acervo do arquivo da Câmara Municipal de 
vereadores da cidade de Marabá-PA, no acervo do Jornal Correio do Tocantins e produzir 
entrevistas de História Oral para no primeiro momento realizarmos a seleção, catalogação e 
produção documental acerca de algumas relações políticas praticadas no Sul e Sudeste do Pará 
entre os anos de 1960 e 1970, especialmente no município de Marabá. Deve-se ressaltar que 
devido às condições de pesquisa no acervo desse jornal e dos exemplares disponíveis sendo 
relativo a um período de tempo distinto do recorte cronológico abarcado pela pesquisa, 
decidimos usar os arquivos de outros jornais que estão disponíveis no acervo da Casa da 
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Cultura. Nesse sentido realizamos as pesquisas nos periódicos O Jornal de Vanguarda, Boletim 
Comercial, Jornal O Marabá e Resistência. Também foi objetivo do projeto fazer uma análise 
das práticas e representações acerca das relações de poder que configuraram as disputas 
políticas praticadas no município de Marabá, no período em tela e dessa forma ampliar as 
discussões sobre a ditadura militar instaurada em 1964. 

É cada vez maior o número de trabalhos acadêmicos que analisam a experiência 
ditatorial no Brasil. Inúmeros autores, com diferentes abordagens, têm contribuído de maneira 
significativa para os debates acerca da ditadura militar instaurada em 1964. A própria 
periodização da ditadura é objeto de análise na literatura especializada. Gláucio Ary Dillon 
Soares, em trabalho publicado em 1994, já apontava nessa direção, porque para ele “o golpe de 
64 não começou em março daquele ano, sendo impossível entendê-lo se começarmos o estudo 
naquela data”.  

Estudos recentes também apontam a necessidade de problematizar os marcos temporais 
atribuídos ao regime militar. Para o historiador Daniel Aarão Reis, o estado de exceção teria 
terminado em 1979 com a revogação dos Atos Institucionais. Para ele, não resta dúvida que a 
ditadura iniciou em 1964. Mas quanto ao seu término, há divergências analíticas, se teria 
ocorrido em 1979 quando os Atos Institucionais foram revogados, em 1985 com a eleição 
indireta de Tancredo Neves ou ainda se teria sido em 1988 com a aprovação da Carta 
Constitucional. 

Sabemos que as experiências históricas são filhas do tempo e do espaço. No entanto, 
nem sempre essa condição parece ganhar a devida importância e, não raro, percebemos análises 
realizadas em dimensões específicas de tempo e espaço serem apresentadas como se 
representassem experiências alhures.  

Na chamada região Sul e Sudeste do Pará o período analisado (1960-1970) foi marcado 
por tensões políticas, discursos e práticas envolvendo diversos grupos sociais. Relações que 
foram configuradas, sobretudo pelas disputas envolvendo os usos da terra entre trabalhadores 
rurais, agricultores vindos de diversas regiões do país – ora denominados de posseiros – e 
fazendeiros representantes do agronegócio, como bem demonstrou o historiador Airton Reis 
(2015) em seu livro Do posseiro ao sem terra: a luta pela terra no sul e sudeste do Pará. 
Relações praticadas sob o símbolo da violência, dos enfrentamentos, das estratégias, das 
negociações e resistências construídas dentro das condições de possibilidades existentes em 
cada momento da luta. 

Nessa dimensão o projeto teve como objetivos, identificar, fotografar/digitalizar e 
catalogar as atas da Câmara de Vereadores de Marabá referente aos anos 1960 e 1980; mapear 
atores sociais para a realização de entrevistas de História Oral; realizar as entrevista e fazer a 
transcrição; realizar as no acervo da Casa da Cultura sobre os jornais que produziram narrativas 
no período analisado; montar um banco de dados com as fontes catalogadas para o iTemnpo e 
disponibilizar para acesso livre; apresentar os desdobramentos da pesquisa em seminários 
temáticos e produzir textos acadêmicos para submeter e publicar em revista especializada na 
área. 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

A metodologia usada se desenvolveu a partir de uma reflexão dos principais autores que 
abordam a ditadura militar a partir de ações simultaneamente de fichamento e debate sobre os 
temas discutidos em cada abra/autor. Em seguida discutimos algumas obras do campo da teoria 
da História para refletir questões como a produção e manuseio do documento na pesquisa 
historiográfica. Essas ações foram fundamentais para as atividades seguintes, sobretudo aquelas 
voltadas à produção da fonte oral através das entrevistas. Após essas ações foram realizadas as 
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atividades de identificação e catalogação das fontes nos arquivos da Câmara de Vereadores de 
Marabá e da Casa da Cultura sobre os periódicos que eram publicados nas décadas de 1960 a 
1970.  

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Nesta seção deverão ser apresentados os resultados alcançados na pesquisa, discutindo estes 
com o referencial teórico apresentado. Para tanto, poderão ser apresentadas tabelas, gráficos e 
imagens que sejam essenciais à boa compreensão do texto. 

4. CONCLUSÃO 

Atendendo aos objetivos trilhados pelo projeto, a pesquisa logrou êxito no mapeamento 
documental sobre as experiências política, social e cultural, portanto, históricas, que 
concorreram para configurar o período de tempo abarcado na pesquisa. Foi possível perceber a 
quantidade e diversidade de variados documentos que produziram relatos acerca dos anos 1960 
a 1980 na cidade Marabá e região.  

Nesse ressaltamos a importante documentação que se encontra no arquivo da Câmara 
de Vereadores de Marabá, como lugar potencial de trabalhos para as pesquisas no campo da 
História e/ou das ciências afins. Apenas sobre as atas, foram digitalizadas mais de 4.500 paginas 
de registros das atividades do legislativo municipal, apontando uma variedade grande de 
debates, enfrentamentos e defesas dos mais variados assuntos. Nesse perspectiva também se 
insere a riqueza documental encontrada na Casa da Cultura, por meio de inúmeros jornais que 
tiveram durações em diversos recortes temporais e apresentam, igualmente, uma grande riqueza 
de relatos sobre as interpretações daqueles que ocuparam o lugar da escrita nos respectivos 
periódicos. 

Ao mesmo tempo também foi possível perceber como a produção historiográfica 
especializada na temática da ditadura se encontra predominantemente voltada para o centro sul-
sudeste incluindo a produção das pesquisas desenvolvidas na Universidade Federal de 
Pernambuco. Nesse sentido o alerta que o professor pesquisador Jaime Cuéllar fez quando de 
suas pesquisas para a realização do mestrado, se percebeu nas pesquisas do presente projeto, 
como ainda estamos carentes de trabalhos que tematizem a ditadura militar na região norte e no 
Pará, de forma específica, mesmo que alguns trabalhos comecem a ventilar. É nesse movimento 
que se inserem as reflexões de Cuéllar sobre a ditadura militar no Pará. Como ressalta esse 
pesquisador, a partir de 2012 com a criação da comissão da verdade alguns trabalhos 
começaram a ganhar vultos. Em suas palavras, até então, “no norte do Brasil, com destaque 
para o Pará, por ocasião dos 40 anos do golpe, não há ecos de ações vultosas, com exceção do 
trabalho 1964. Relatos subversivos: os estudantes e o golpe no Pará” (CUÉLLAR, 2015, 164).  

Em contrapartida, tem crescido a produção de trabalhos acadêmicos que analisam o 
período de tempo abordado centrando as reflexões no conflito da Guerrilha do Araguaia, como 
podemos perceber nas reflexões promovidas pela professora Patrícia Mechi em seu livro Os 
protagonistas do Araguaia: trajetórias, representações e práticas de camponeses, militantes e 
militares na guerrilha. Também são valiosas as reflexões de Rodrigo Corrêa Diniz Peixoto em 
seu texto Memória social da Guerrilha do Araguaia e da guerra que veio depois,  
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3.7 Projeto político pedagógico e interculturalidade: um estudo comparado sobre currículos 
escolares de Marabá-PA e Ilha Solteira-SP 

 
A importância do estudo comparado em uma análise curricular 
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RESUMO 

O estudo trata de aspectos apresentados no currículo formal (normativo e prescrito) e no 
currículo em ação (praticado), sob a reflexão pautada em fatores e condicionantes que podem 
influenciar no distanciamento entre esses dois tipos de currículo. Alguns processos de ensino, 
em uma perspectiva interdisciplinar, que considere a inclusão social, são elementos 
importantes na formação de crianças, adolescentes e jovens e por tal motivo se considera a 
necessidade formativa dos professores que atuam na educação básica, sob a perspectiva da 
análise de currículos, concepções e práticas pedagógicas prescritas nos Projetos Políticos 
Pedagógicos de escolas públicas no Brasil. 

1. INRODUÇÃO 

O presente projeto de pesquisa CNPQ/PIBIC, teve seu início no ano de 2016, quando 
foram realizadas análises com base no Projeto de Pesquisa Diversidade Cultural e Formação 
Crítico-Reflexiva de Sujeitos no Ensino Fundamental: uma análise dos Projetos Político-
Pedagógicos e Currículo das Escolas Públicas de Marabá-PA, financiado pelo 
PIBIC/FAPESPA, o qual teve como lócus as escolas de Marabá-PA.  

O estudo comparativo na atual pesquisa possui o foco de auxiliar na identificação das 
principais características particulares apresentadas pelos currículos escolares de escolas de 
educação básica nessas duas localidades, bem como acerca do eixo Interculturalidade que dá 
base ao estudo, na busca de identificar nas escolas de Ilha Solteira-SP novos elementos que 
não foram observados nas escolas de Marabá-PA por ocasião das análises dos seus Projetos 
Políticos Pedagógicos, buscando-se ainda verificar quais elementos vinculados às temáticas da 
diversidade cultural/interculturalidade têm influenciado na formação educacional dos 
estudantes e de que forma se tem alcançado esses resultados. 

A pesquisa se insere na área de Currículo e nesse eixo apresenta-se como linha temática 
os estudos sobre diversidade cultural e interculturalidade, desta forma, para que se inicie uma 
discussão nesse sentido é importante compreender a origem e o conceito de cultura, sendo que 
sua natureza possui uma ligação indireta ou direta com a evolução do ser humano e se 
desenvolve a partir da compreensão dos significados e objetos, sendo assim, a cultura atribui 
identidade ao indivíduo.  

Todavia, pode-se considerar que a grosso modo, o PPP analisado compreende – ainda 
que de modo parcial –, o currículo como uma construção social onde “seus conteúdos e suas 
formas últimas não podem ser indiferentes aos contextos nos quais se configura” 
(SACRISTÁN, 2000, p. 21). Contudo, esperamos que tais discussões estejam mais presentes 
em seu próximo documento. 

As discussões sobre interculturalidade na esfera educacional ganharam espaço na pauta 
de discussões nos últimos anos. No caso brasileiro, tal ascensão da temática deu-se ao final do 
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século XX, mais especificamente, a partir dos anos de 1980, com a Constituição Federal de 
1988 – que ficou conhecida como “constituição cidadã”, pelo fato de ser a constituição que 
viria a garantir mais direitos à população. Na “constituição cidadã”, o seu artigo 3º trata dos 
objetivos fulcrais para a o país. Tais pontos vão desde a construção de uma sociedade justa e 
igualitária até a promoção ao bem de todos, sem quaisquer tipos de preconceito (BRASIL, 
1988). Entretanto, a tentativa de tornar o país mais justo e igualitário “aparece muito mais 
fortemente em normativas legais do que em ações governamentais propriamente ditas” 
(MONTEIRO; GONÇALVES; PASSOS, 2015, p. 79). 

O objetivo central da atual pesquisa foi realizar um estudo comparativo sobre currículos 
prescritos realizados no âmbito das escolas de educação básica localizadas em Marabá-PA e 
em Ilha Solteira-PA, a partir da análise documental tendo como base os Projetos Pedagógicos 
das escolas envolvidas. O estudo trata de aspectos apresentados no currículo formal (normativo 
e prescrito) e no currículo em ação (praticado), sob a reflexão pautada em fatores e 
condicionantes que podem influenciar no distanciamento entre esses dois tipos de currículo. 
Alguns processos de ensino, em uma perspectiva interdisciplinar, que considere a inclusão 
social, são elementos importantes na formação de crianças, adolescentes e jovens e por tal 
motivo se considera a necessidade formativa dos professores que atuam na educação básica, 
sob a perspectiva da análise de currículos, concepções e práticas pedagógicas prescritas nos 
Projetos Políticos Pedagógicos de escolas públicas no Brasil. 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

A pesquisa em questão, de caráter qualitativo e de natureza descritiva-exploratória, 
realizou primeiramente um levantamento de trabalhos científicos produzidos sobre as temáticas 
interculturalidade, diferenças e desigualdades sociais com o intuito de fundamentar o debate 
teórico para as análises a serem empreendidas. 

Sobre as análise dos Projetos Político Pedagógicos e currículos praticados por escolas 
municipais de Marabá-PA, ou seja, um total de seis escolas selecionadas para o estudo, 
utilizando-se como critério o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) do ano 
de 2015, assim como se procedeu na captação e análise dos dados obtidos a partir de duas 
escolas localizadas em Ilha Solteira-PA. Ressaltando-se que a obtenção dos PPP das escolas 
desse município se deu por intermédio de outros pesquisadores que também vêm empreendendo 
estudos que têm o PPP como base. Assim, o estudo apresentado se configurou em quatro 
momentos, a saber: 1) levantamento bibliográfico de estudos teóricos que discutem o conceito 
de interculturalidade e sua relação com a educação; 2) Seções de estudo com bolsistas e demais 
membros da equipe do projeto, de modo a ampliar os olhares para questões relevantes sobre 
interculturalidade, PPP e Currículo; 3) Análise isolada dos PPP das escolas de Marabá-PA e 
Ilha Solteira-SP, tendo como objetivo identificar ações voltadas para a interculturalidade numa 
perspectiva educacional; 4) Estudo comparativo entre os PPP analisados. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A partir das informações coletadas sobre as escolas de Marabá-PA, foi possível 
identificar que em sua maioria essas escolas não promovem de forma sistemática trabalhos 
voltados para a formação para a diversidade cultural, embora algumas apresentem em seu PPP 
ações ou projetos direcionados para suas temáticas, mas os mesmos se dão mais por ação isolada 
de professores e não se configuram como uma concepção coletiva. 

Na análise dos PPP das Escolas de Ilha de Solteira-SP foi possível detectar alguns 
aspectos importantes que dizem respeito à compreensão sobre a questão intercultural em seu 
currículo e a concepção da escola como espaço de alteridade, sobretudo, no que diz respeito à 
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pessoa com deficiência, ou seja, sobre o Atendimento Educacional Especializado (AEE), que 
traz desde seu público-alvo até os procedimentos inclusivos a serem ofertados na escola. Porém 
esse objeto se deu apenas em uma das escolas, visto que na segunda escola analisada do mesmo 
município nenhum tipo de projeto desenvolvido ou características culturais na área da 
diversidade e interculturalidade foi detectado. 

4. CONCLUSÃO 

A partir do estudo comparado e pesquisas realizadas por autores, o presente estudo se 
torna relevante ao situar por meio das análises empreendidas por meio do Projeto de Iniciação 
Científica em questão que as escolas em Marabá-PA não possuem Projetos Pedagógicos que 
evidenciem ações no âmbito da diversidade e interculturalidade de modo sistematizado e 
fundamentado teoricamente e que ao se realizar um estudo comparado com escolas de outro 
município localizado no Estado de São Paulo, o qual por se localizar em região mais 
desenvolvida economicamente e com melhores taxas educacionais, mesmo nessas condições 
favoráveis Os Projetos Políticos Pedagógicos das escolas analizadas desse município não 
apresentaram ações que primem pela formação humana e inclusão social como projeto 
pedagógico. 

QUADRO 01: Quadro de caracterização PPP no âmbito da diversidade 
cultural/interculturalide. 

 
Objetivo Geral Objetivos Específicos Projetos Desenvolvidos 

Ser espaço físico, 

pedagógico, político e 

cultural de formação de 

sujeitos de plena 

cidadania e de 

consciência crítica. 

 

- Compreender a cidadania como participação 

social e política [...] respeitando o outro e exigindo 

para si o mesmo respeito; 

- Conhecer características fundamentais do Brasil 

nas dimensões sociais, materiais e culturais ao país; 

 

- Capoeira; 

- Arte Urbana; 

 

Considerasse a possibilidade de distanciamento entre o currículo formal (normativo e 
prescrito) e o currículo em ação (praticado), visto que percebeu-se que o que está posto no papel 
não condiz com as especificidades e demandas do seu contexto social, sendo que as duas 
realidade de curriculo pesquisadas estão distanntes da realidade cultural do aluno, tendo escolas 
que nem pontuam sobre a cultura local. A pesquisa que ainda encontra-se em andamento 
pretende ao seu final trazer à tona fatores que estejam influenciando tal distanciamento.  
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para a formação de professores de matemática. N’umbuntu em Revista, Marabá, v. 1, n. 2, 
jan./jun. 2015. p. 72-96. 
 

3.8 Examinando a resiliência e o suporte social percebido na empregabilidade de pessoas em 
situação de desemprego do sul e sudeste do Pará 
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Resumo:   
No escopo da Psicologia Positiva interessa saber quais elementos implicam no florescimento 
do indivíduo; quais variáveis impactam positivamente sobre a saúde. A resiliência, a 
empregabilidade e a percepção de suporte social são conceitos que envolvem o fortalecimento 
das pessoas. Tais construtos têm sido estudados como fenômenos que podem favorecer os 
processos de aprendizagem, melhorar o desempenho e relacionamento interpessoal ao invés do 
tratamento das fragilidades e doenças, vindo ao encontro do objetivo da Psicologia Positiva. O 
objetivo deste trabalho foi analisar empiricamente os efeitos da resiliência e do suporte social 
sobre a empregabilidade de pessoas em situação de desemprego do Sul e Sudeste do Estado do 
Pará. Participaram do estudo, 127 pessoas em situação de desemprego. Os dados foram 
analisados utilizando a análise fatorial confirmatória e a modelagem em equações estruturais 
com estimação por mínimos quadrados parciais (Partial Least Squares – Path Modeling). 
Resiliência explicou 38,95% da variação dos índices de Empregabilidade. Não houve 
influência da percepção de suporte social e de variáveis de controle sobre a empregabilidade. 
A principal limitação deste estudo se relacionam à impossibilidade de generalização.   
  

1. INTRODUÇÃO  

A nível nacional, as constantes notícias sobre o desemprego indicam preocupações aos 
trabalhadores. Conforme dados do IBGE (2018), no primeiro trimestre de 2018 no país, há 13,7 
milhões de pessoas em situação de desemprego, correspondendo a 13,1% da população. Em 
Marabá, município situado no sudeste do estado do Pará, nos primeiros meses de 2017, o índice 
de desemprego aumentou 4,92%.   

Diante de tais dados, há uma necessidade emergente de desenvolvimento de políticas 
públicas voltadas ao desenvolvimento de novos postos de trabalho e ações dirigidas ao 
desenvolvimento de pessoas. No entanto, na contemporaneidade, cada indivíduo se vê diante 
da perspectiva de encontrar e fomentar suas oportunidades de emprego (DUPAS, 2005) dando 
sinais de profundas alterações na lógica do sistema produtivo e nas relações de trabalho 
(CÂMARA; SARRIERA, 2001; WATERS; MOORE, 2002).   
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Faz-se necessário, portanto, pesquisas que avaliem os antecedentes e consequentes de 

empregabilidade para fomentar programas que visem o desenvolvimento de crenças na própria 
capacidade de agir em prol de conquistar uma vaga no mercado de trabalho.  

Como até o momento não se conhece as relações entre a resiliência, percepção de 
suporte social (como variável de segunda ordem) e a empregabilidade, este estudo pretende 
preencher esta lacuna.    

Para a gestão pública, este estudo, ao oferecer o conhecimento dos fatores facilitadores 
da empregabilidade pode indicar uma direção para os programas protetivos às pessoas em 
situação de desemprego.  

Além disso, o estudo oferece à literatura, a adaptação e validação da escala de resiliência 
à cultura brasileira contribuindo para o desenvolvimento de novas pesquisas sobre o tema.  

Tem-se, então, como questão central a ser respondida: “A resiliência e o suporte social 
percebido são facilitadores da empregabilidade de pessoas em situação de desemprego do Sul 
e Sudeste do Pará?”, e o objetivo deste trabalho é analisar empiricamente os efeitos do suporte 
social e da resiliência sobre a empregabilidade de pessoas em situação de desemprego do Sul 
e Sudeste do Estado do Pará.   

2. MATERIAIS E MÉTODOS  

2.1 Instrumento para a coleta de dados  
Para a operacionalização das variáveis e testar as hipóteses desta pesquisa, foi utilizado 

um questionário composto por três escalas: “AETT - Autoeficácia na Transição para o Trabalho 
(Empregabilidade)” construída e validada por Vieira e Coimbra (2005, 2007), “EPSS – Escala 
de Percepção de Suporte Social” construída e validada por Siqueira (2008)   e “CD-RISC 
Escala de Resiliência para Situações Crônicas de Estresse” construída e validada por Connor e 
Davidson (2003).   
  
2.2 Validação da escala e Pré-teste   
 A escala de resiliência foi traduzida e submetida a análise de um comitê de juízes especialistas 
no assunto e a profissionais da população alvo da pesquisa (pessoas em situação de desemprego 
que visitaram a agência do Sistema Nacional de Empregos (SINE) da agência Marabá-PA. No 
total, participaram quatro tradutores, quatro juízes especialistas e onze pessoas em situação de 
desemprego. A consulta ao comitê de juízes e a pessoas em situação de desemprego prosseguiu 
até esgotarem as indicações de problemas nos itens. Foram sugeridas melhorias semânticas e 
novas versões de itens a fim de serem adequadas a captar a teoria e à compreensão do público 
alvo.   

Foi realizado um pré-teste para avaliar a validade psicométrica das escalas e indicar a 
necessidade de revisão dos itens caso apresentassem baixa confiabilidade, falta de validade 
convergente ou discriminante. Participaram do pré-teste, 22 pessoas em situação de 
desemprego.   
  
2.3 Coleta de dados   

Para a aplicação do questionário, obteve-se a autorização formal do responsável pela 
agência do SINE, no município de Marabá-PA com a assinatura do Termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido (TCLE) destinado a Instituição. Da mesma forma, aos participantes da 
pesquisa foi requerida a assinatura do TCLE destinado a esta categoria.   

No total, 175 questionários foram respondidos, mas, seis foram eliminados devido não 
terem o mínimo de respostas consideradas para a validade (70%). A quantidade final de 169 
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questionários foi considerada adequada porque superou o tamanho da amostra mínima 
necessária de 68 pessoas conforme cálculos a partir do programa G*Power 3 (FAUL et al., 
2007), considerando dois preditores (Figura 1), um poder estatístico de 80%, nível de 
significância de 5% (HAIR Jr et al., 2005) e tamanho de efeito médio – f² = 0,15 (COHEN, 
1977, p.413-414). A amostra obtida foi de conveniência.  
  
2.4 Análise dos dados      

A avaliação da validade dos itens foi realizada por meio da análise fatorial confirmatória 
(validade convergente, validade discriminante e confiabilidade) e o modelo estrutural foi 
estimado por meio do método Partial Least Squares Path Modeling (PLS-PM) por ser 
considerado mais propício para estudos exploratórios (CHIN; NEWSTED, 1999, p. 312).   

  

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

São apresentados a seguir, os resultados relativos à caracterização da amostra, avaliação 
do modelo de mensuração e do modelo estrutural.  
 A amostra foi caracterizada, prioritariamente por homens (63,6% = 103 participantes), 
solteiros (50% = 85 participantes) e casados ou amasiados (40% = 68 participantes). Quanto à 
idade, os participantes possuíam 29,4 anos, em média. Houve participação equilibrada entre 
católicos e evangélicos: 43,5% católicos (74 participantes) e 40,6% evangélicos (69 
participantes). A maioria possui ensino médio completo (36% = 54 participantes), seguida de 
ensino médio incompleto (37,1% = 63 participantes) e não estavam estudando (65,3% = 111 
participantes).  Sobre a renda familiar, 24,7% (42 participantes) declarou receberem dois 
salários mínimos e 10% (17 participantes) sem renda. No entanto, 61,2% (104 participantes) 
declararam não serem os únicos provedores da família e 49,5% possuem filhos (74 
participantes). Do total, 79,4% (135 participantes) atuavam a nível operacional no último 
emprego. Sobre o recebimento de auxílios governamentais, 76,5% (130 participantes) 
declararam não receber auxílio desemprego e 74,7% (127 participantes), não recebem bolsa 
família.  
     
6.1 Avaliação do modelo de mensuração   

Em primeira análise, observou-se que nem todos os itens das escalas obtiveram cargas 
cruzadas adequadas (valores acima de 0,7 – tabela disponível com a autora), e alguns tiveram 
carga fatorial elevadas às cargas fatoriais na sua respectiva VL indicando problemas na 
validade convergente (HAIR Jr. et al., 2016). Foram realizados os procedimentos de exclusão 
de itens a cada rodada da análise fatorial confirmatória, a fim de garantir a confiabilidade do 
instrumento de medida.  
  
6.2 Avaliação do modelo estrutural     

Os resultados do modelo estrutural são apresentados na Tabela 2. Foi suportada apenas 
a hipótese H2:  
  
Tabela 2: Resultados do modelo estrutural- 1ª. Rodada (n = 1690)  
Relação estrutural Hipóteses Beta Erro padrão Valor-p 

Suporte social -> 
Empregabilidade 

H1 (+) 0,0976 0,0529 0,0653 

Resiliência>Empregabilidade H2 (+) 0,5851 0,0517 0,0000 
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Fonte: Resultados da pesquisa.  
Nota 1: Valores-p estimados por bootstrap com 1000 repetições e opção “no sign change” no SmartPLS 2.0.M3 
(RINGLE et al., 2008).   
  
4. CONCLUSÃO  

Encontrou-se, neste trabalho, que a resiliência influenciou fortemente a 
empregabilidade com sentido subjetivo. Porém, a percepção de suporte social não influenciou 
a empregabilidade dos participantes da pesquisa.   

Assim, quanto maiores as qualidades pessoais que permitem uma pessoa em situação 
de desemprego prosperar em face da adversidade poderá ser maior a crença na própria 
capacidade para organizarem e executarem ações de procura de emprego e de adaptação ao 
mundo do trabalho.   

Outra contribuição deste estudo, foi a re-avaliação da escala que mensura percepção de 
suporte social. Neste estudo, os itens da escala mantiveram-se frágeis em relação à validade 
discriminante e convergente. Indica-se uma nova avaliação realizando análise fatorial 
exploratória a fim de identificar se há outras dimensões contidos na escala.  
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3.9 Interculturalidade e formação crítico-reflexiva no ensino fundamental: uma análise dos 
currículos implementados nas escolas públicas de Marabá 

 
Interculturalidade: uma análise dos currículos implementados nas escolas de 

Marabá-PA 
Janalice Alves de Souza (Apresentador)5 - Unifesspa 

Ana Clédina Rodrigues Gomes (Coordenadora do Projeto)6 – Unifesspa 
 

Agência Financiadora: Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas – FAPESPA 
 
Resumo: O presente projeto foi desenvolvido em duas fases, nas quais foram estabelecidas 
algumas temáticas centrais para o cumprimento das atividades, buscando concluir os objetivos 
estabelecidos para cada momento. Vale ressaltar que em sua primeira fase, realizada a partir do 
Projeto A Diversidade Cultural e Formação Crítico-Reflexiva de Sujeitos no Ensino 
Fundamental: uma análise dos Projetos Políticos- Pedagógicos e Currículo das Escolas 
Públicas de Marabá-PA, o qual contou como agência financiadora o Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Cientifico e Tecnológico- CNPQ/2016, foi quando o estudo se iniciou, 
partindo de uma investigação sobre os currículos realizados nas instituições de educação básica 
da rede municipal de Marabá-PA. A segunda fase do estudo obteve financiamento pela 
Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas-FAPESPA/2017. Assim, o projeto teve 
como seu principal objetivo identificar nas ações pedagógicas desenvolvidas em sala de aula e 
nas demais ações do currículo das escolas de educação básica da rede pública municipal de 
ensino fundamental localizadas na cidade de Marabá-PA, sua relação com os temas tratados 
nas relações interculturais e os impactos que tais ações promovem na formação dos estudantes. 
 
Palavras chave: Interculturalidade; Educação Básica; Currículo  
 
1. INTRODUÇÃO 
 
        O presente projeto foi desenvolvido em duas fases, nas quais foram estabelecidas algumas 
temáticas centrais para o cumprimento das atividades, buscando concluir os objetivos 
estabelecidos para cada momento. Vale ressaltar que em sua primeira fase, realizada a partir do 
Projeto A Diversidade Cultural e Formação Crítico-Reflexiva de Sujeitos no Ensino 
Fundamental: uma análise dos Projetos Políticos- Pedagógicos e Currículo das Escolas 
Públicas de Marabá-PA, o qual contou como agência financiadora o Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Cientifico e Tecnológico- CNPQ/2016, foi quando o estudo se iniciou, 
partindo de uma investigação sobre os currículos realizados nas instituições de educação básica 
da rede municipal de Marabá-PA. A segunda fase do estudo obteve financiamento pela 
Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas-FAPESPA/2017. 
        Nessa fase buscou-se a realização de estudos com base nos Projetos Político-Pedagógicos 
(PPP) das escolas, com objetivo de identificar ações planejadas e executadas no âmbito da 
temática, que neste caso foi, a Diversidade Cultural, considerando as Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional e os objetivos do Plano Nacional de Educação, assim, foram identificadas 
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(FGEO/ICH/Unifesspa). Email:janalicealves@hotmail.com. 

6 Doutora em Educação Matemática, pela PUC/SP. Professora Adjunta da Universidade Federal do Sul e Sudeste 
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nos PPP um mínimo de ações voltadas a diversidade cultural, mostrando que algumas 
instituições de ensino não priorizam em seus planejamentos ações, projetos ou demais 
atividades de forma sistemática e que abordem suas temáticas, como educação para as relações 
étnico-raciais, educação escolar indígena, gênero e sexualidade, diversidade religiosa, etc. 
Dando continuidade às primeiras concepções levantadas e informações destacadas na primeira 
fase do projeto, o mesmo centralizou-se em estudos sob o conceito de interculturalidade com 
base nas abordagens crítico-reflexiva. Os estudos se concentraram no lócus do currículo e nas 
ações desenvolvidas em sala de aula e outras atividades relacionadas ao currículo proposto para 
o ensino fundamental público, relacionados ao conceito de Interculturalidade (relações 
interculturais) e a sua interferência na formação dos educandos. 
        Para orientar todo o desenvolvimento da pesquisa, foram utilizados como embasamento 
teórico autores como Fleuri (2012), Moreira (2002), Candau (2012), entre outros, os quais 
possibilitaram agregar e ampliar concepções acerca do conceito de interculturalidade e 
currículo na perspectiva educacional, considerando de forma auxiliar produções cientificas de 
outros pesquisadores. Com isso, O projeto teve como seu principal objetivo identificar nas 
ações pedagógicas desenvolvidas em sala de aula e nas demais ações do currículo das escolas 
de educação básica da rede pública municipal de ensino fundamental localizadas na cidade de 
Marabá-PA, sua relação com os temas tratados nas relações interculturais e os impactos que 
tais ações promovem na formação dos estudantes. 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

A pesquisa foi de caráter quantitativo e qualitativo, de natureza descritiva-exploratória, 
assim se constituiu primeiramente no levantamento bibliográfico acerca do conceito de 
interculturalidade, com o objetivo de tornar mais enriquecedor o conceito central do projeto. 
Em seguida, selecionamos 06 (seis) escolas da rede pública municipal de Marabá, localizadas 
nos bairros de Nova Marabá e Cidade Nova, o critério para a seleção partiu da nota que cada 
uma teve no IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, avaliado pelo Ministério 
da Educação. Com isso foram identificadas 03 escolas de maior IDEB e 03 de menor IDEB.   

Após a seleção das instituições de ensino partimos para o trabalho de campo, no qual 
foram realizadas visitas, primeiramente para acessar os PPP das escolas e também para fazer o 
reconhecimento dos espaços escolares, observando sua estrutura física, os recursos 
pedagógicos e a equipe docente. As observações foram desenvolvidas a partir de um roteiro, 
buscando estar sempre atento para algum tipo de ação/projetos que estivesse relacionado à 
interculturalidade. Em seguida, de posse dos PPP foram feitas análises de cada um dos 06 
documentos, com o objetivo de identificar direta e indiretamente ações pedagógicas que 
discutissem as questões culturais fortemente presentes no contexto escolar, essas ações foram 
buscadas como projetos, atividades, festivais e outros. A partir das análises foi possível 
produzir dois questionários para que fossem aplicados junto aos professores e estudantes de 
cada escola. Os questionários, foram compostos de três perguntas discursivas, sobre 
preconceito em sala de aula. As informações coletadas em campo e principalmente pelos 
questionários, foram essenciais para a elaboração de gráficos que apresentam de forma 
sistematizada essas informações. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os estudos apontaram um cenário que se mostra bastante favorável para a ampliação 
do processo emancipatório dos grupos minoritários, seja na perspectiva social, cultural, 
econômica e religiosa, uma vez que já é possível observar que a escola, como uma das 
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principais agências de formação dos indivíduos já passa a se preocupar com questões de cunho 
social, com destaque para o reconhecimento e inclusão de cada sujeito e/ou grupos culturais 
nos ambientes sociais e acesso a bens culturais, em detrimento a tantas desigualdades e o direito 
de permanecer nesta sociedade que é alicerçada, por várias visões egocêntricas. 

 O direito de ter acesso a todos os meios sociais planejados pelo Estado, é sem dúvida, 
um convite à superação dos limites autoritários, de um governo comandado por elites que 
direcionam os direitos e ações em benefícios das classes majoritárias. Os contextos são vários, 
mas as práticas devem ser diferentes, ou mesmo, devem permitir que todos e todas estejam 
respaldadas pelos mesmos direitos, e principalmente, serem compreendidas e incluídas nos 
diversos espaços sociais, sem que haja distinções devido a sua identidade cultural. Segundo 
Fleuri (2003) devemos respeitar à diferença, reconhecendo a paridade de direitos, que consiste 
na educação para alteridade. Da mesma forma, o autor destaca que a educação é conduzida 
pelas relações entre cultura e o poder desigual. 

Com isso, podemos destacar que na análise dos PPP, foram identificadas poucas ações 
que discutem ou mesmo relacionam a diversidade cultural e interculturalidade como ação 
pedagógica na escola. As ações identificadas foram: Projeto Cultura Afro-Brasileira e 
Africana; Noite Cultural; ação em parceria com o N´Umbuntu; Consciência Negra; Feira da 
linguagem; Jogos, gincanas, exposições de projetos, encontros estudantis e comemorações; 
Gincana esportiva e cultural; Festa Junina; Conexão Afro-Theodora; Escola vai ao Museu da 
Casa da Cultura; Feira Cultural e Científica; Consciência Negra; Capoeira (SP) e Música 
(estimular o conhecimento da cultura musical brasileira) (SP). No quadro 1, melhor apresenta-
se os resultados obtidos a partir da identificação nos PPP analisados. 

 
Quadro 1: Organizações das ações apresentadas no Projeto Político Pedagógico das 

escolas. 
 

ESCOLA SEGMENTO AÇÕES REALIZADAS 
E. E. E. F. O Pequeno Príncipe Ensino Fundamental/ 

Médio 
- Projeto Cultura Afro-Brasileira e 
Africana; 
- Feira Cientifica 
- Noite Cultural 
- Projeto Jovem do Futuro; 
- N´umbuntu 

E.M.E.F. Profº Darcy Ribeiro Ensino Fundamental - Consciência Negra 
E.E.E.F.M Profº Anísio Teixeira Ensino Fundamental/ 

Médio 
- Feira da linguagem  
 

E.M.E.F.Cel. João Anastácio de 
Queiroz 

Ensino Fundamental - Jogos, gincanas, exposições de 
projetos 

E.M.E.F. Irmã Theodora Ensino Fundamental - Gincana esportiva e cultural 
- Festa Junina 
- Conexão Afro-Theodora 

 
 
Podemos perceber que a maioria das ações apresentadas nos PPP’s estão 

prioritariamente voltadas para as relações étnico-raciais, o que faz inferir que os efeitos da Lei 
10.639/2003 já se fazem realizar nos currículos escolares. Todavia, não notamos da mesma 
forma uma preocupação com as questões postas pela Lei 11.645/2008, relacionada à cultura 
indígena, o que demonstra que os gestores, professores e estudantes ainda pouco compreendem 
as questões interculturais a partir da lógica étnico-racial, percebendo que esta centralidade 
possui outras ramificações e que precisam ser reconhecidas e trabalhadas, sobretudo ao se 
considerar a região de Marabá marcada pela cultura indígena, com a possibilidade da presença 
de estudantes de diversas aldeias e etnias nas escolas e outros espaço culturais da cidade.  

Fonte: Projeto Político Pedagógico das escolas investigadas. 
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Uma segunda parte do estudo se voltou para a identificação junto aos professores e 

estudantes sobre sua percepção acerca do preconceito presente no espaço escolar, onde foi 
permitido observar que 71% dos professores entrevistados já presenciaram alguma cena de 
preconceito em sala de aula, contra apenas 29% dos professores que afirmam nunca terem 
observado esse tipo de situação em sala de aula. Com isso, podemos constatar que o preconceito 
se faz de modo muito recorrente no espaço da escola, em seu cotidiano. Em relação aos 
docentes que afirmaram nunca ter presenciado cenas de preconceito em sala de fala, fica a 
questão se de fato não ocorreram essas cenas ou se tais professores ainda não se mostram 
sensíveis à tais questões.  

Com isso, observamos que 57% dos professores desenvolvem em sala de aula algum 
tipo de ação de combate ao preconceito. Verificou-se durante o período de observação que tais 
ações incluem: textos reflexivos, atividades em grupo, debates, trabalhos em grupos e projetos. 
Já os 43% dos professores que afirmaram não realizar nenhuma atividade sobre questões 
interculturais, podemos inferir que nestes casos a escola pode tomar alguma iniciativa para 
incentivar tais ações considerando-se que se tratam de ações transversais. 

4. CONCLUSÃO 

Os estudos referentes aos conceitos de diversidade cultural, interculturalidade e 
multiculturalismo tem alcançado um nível de discussão o qual consideramos muito importante 
para a ampliação das reflexões que contribuem para o combate a práticas que tratam sujeitos 
diferentes de forma desigual. Essa condição é imprescindível para a construção de propostas 
pedagógicas que levem em consideração que a escola é um ambiente por excelência de 
concentração de sujeitos que trazem suas mais diversas formas de agir e interagir no mundo, 
cada um com suas próprias características culturais.  

Consideramos ainda que o termo interculturalidade, defendido por Candau (2012), seria 
o termo mais apropriado para  definir as perspectivas educacionais de reconhecimento e 
interação entre os sujeitos, visto que o termo diversidade cultural, assim como o termo 
multiculturalismos, apenas apontam a condição de ser diferente, mas não imprime uma 
concepção mais avançada de, não apenas tolerância, mas de fato uma interação cultural, onde 
as diferenças podem promover a evolução do pensamento e ações educativas em prol da 
construção de uma sociedade voltada para o universo coletivo. A partir dos resultados obtidos 
foi possível notar que se faz necessária uma maior intervenção por meio de agências de 
formação, como a Universidade, sobre o trabalho pedagógico realizado nas escolas, a fim de 
auxiliar os gestores escolares e professores sobre a importância das temáticas interculturais na 
formação global dos sujeitos. 
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Resumo: Este trabalho faz parte das pesquisas realizadas no projeto Ensino de História, Livro 
Didático e Formação Docente: entre práticas e representações desenvolvido junto ao Grupo de 
Pesquisa iTemnpo (CNPq/Unifesspa). Selecionamos oito Instituições Federais da Região Norte 
para examinarmos suas Matrizes Curriculares onde investigamos as disciplinas dos cursos de 
licenciatura em História e verificamos quais se destinavam a abordar o ensino com ênfase no 
Livro Didático. Através dessa pesquisa procuramos sondar como o ensino tem sido 
problematizado no Ensino Superior 

1. INTRODUÇÃO 

Muitas são as abordagens no que diz respeito a formação de professores, e as 
Licenciaturas em História tem desenvolvido uma série de análises e problematizações no que 
diz respeito ao ensino ofertado na Educação Básica. 

Nesse sentido, o projeto de Pesquisa Ensino de História, Livro Didático e Formação 
Docente: entre práticas e representações, financiado pela FAPESPA vinculado com o grupo 
de estudos Itemnpo deram o pontapé em uma pesquisa que procurava entender como o ensino 
de História é pensado nas graduações de História. 

Nosso objetivo inicial se baseava em reconhecer instituições que ofertassem disciplinas 
onde o livro didático fosse problematizado, pois como afirma Bittencourt [1] 

 A complexidade e o predomínio do uso do livro didático nas salas de 
aula tem despertado o interesse de muitos estudiosos e esse material 
didático tem sido investigado sob diversos ângulos em diferentes países. 
(2009, p.303) 
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É inegável a popularização do livro didático, mas sabemos quais as suas 

potencialidades, limitações, produções, discursos por de trás dele?  Se tais questões não forem 
pontuadas nas graduações onde elas terão vez? 

Como expressou Jorn Rusen ‘todos os especialistas estão de acordo em que o livro 
didático é a ferramenta mais importante no ensino de História [2] (2007, p.109). Devido as 
políticas públicas, como por exemplo  o PNLD os livros didáticos estão presentes nas escolas 
públicas (ou deveriam estar) e, por meio dessa afirmativa podemos perceber as inúmeras 
necessidades de abordar essa problemática nas graduações. 

Tomando como base essa perspectiva, demos inicio a nossa pesquisa buscando 
fundamentação teórica com alguns historiadores que vem pensando tal problemática, dentre 
eles podemos citar. Flávia Caimi, Selva Guimarães, Erinaldo Cavalcanti, Helenice Rocha, 
entre tantos nomes. 

Dentre as questões apontadas percebemos questões como o Livro Didático, Currículo, 
Novas Tecnologias, e Formação de Professores. Dito isso, defendemos que as graduações são 
espaços onde essas questões necessitam ser pontuadas.  Sabendo disso, procuramos 
fundamentar nossa pesquisa com um olhar para as Licenciaturas em História localizadas na 
Região Norte. 

Optamos por licenciaturas em História de instituições federais/públicas da Região 
Norte, ou seja, selecionamos as IES que ofertassem os cursos de Licenciaturas em História e, 
fizemos a coleta dos chamados Projetos Políticos Pedagógicos dos Cursos (PPC) também 
conhecidos com Matrizes Curriculares. 

As Matrizes Curriculares são os currículos das graduações, nesses documentos podemos 
encontrar a parte histórica da fundação do curso, áreas de pesquisa, docentes, disciplinas e as 
chamadas ementas. Nessa pesquisa nosso olhar se voltou para as ementas que são os 
documentos onde é apresentada as disciplinas dos cursos. 

Nas ementas podemos encontrar os seguintes elementos: carga horária da disciplina, 
objetivos, bibliografia básica e complementar, semestre ao qual se destina a disciplina, ou 
seja, as ementas norteiam como determinada disciplina poderá ser ministrada.   

Dessa maneira, a presente pesquisa procura como analisar as Matrizes Curriculares das 
licenciaturas em História nas Universidades Federais do Norte do Brasil vem problematizando 
o Livro Didático durante o período regular da Formação Docente. 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

Procuramos entender com o Livro Didático é problematizado nas graduações de 
História nas Universidades Federais do Norte do país. Para a investigação utilizamos como 
base as Matrizes Curriculares ou PPC’s dos cursos. 

A primeira fase da pesquisa se deu na localização dessas matrizes. Algumas estavam 
nos sites das instituições outras entramos em contato solicitando que as instituições cedessem 
suas matrizes. Em seguida, selecionamos as disciplinas de ensino dispostas nas grades 
curriculares dessas Matrizes. 

Após essa seleção, passamos a ler o que cada ementa das disciplinas selecionadas 
definia como objetivos, bem como sua carga horária, se eram optativas e período onde as 
disciplinas eram distribuídas no decorrer do curso. 

Foi por meio das Matrizes das instituições selecionadas que retiramos os dados para 
nossa análise, onde procuramos entender de que forma o Livro Didático vem sendo 
trabalhado, discutido nas graduações de História. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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Por meio de nossa investigação, podemos verificar que apenas três instituições tem 

disciplinas específicas que trabalham o livro didático no decorrer da graduação. 
Como podemos perceber, através de nossa pesquisa apenas três das oito universidades 

pesquisadas tinham nas suas grades, disciplinas voltadas para se problematizar o livro 
didático. Sendo elas: UNIR, UFPA e UNIFESSPA. 

É perceptível a inserção de disciplinas voltadas para o ensino nas graduações, fruto de 
lutas e disputas, bem como normativas que tornam Práticas de Ensino obrigatórias nos cursos 
de Licenciaturas em História.     

Nesse sentido, as Matrizes das IES têm disciplinas voltadas para o ensino de História, 
mas ainda percebemos a invisibilidade de questões fundamentais a formação docente. Dessa 
maneira, nossa pesquisa viabiliza repensarmos como o campo do Ensino de História é pensado 
nas Licenciaturas. 

4. CONCLUSÃO 

Quando pensamos em ensino, logo remetemos a Educação Básica, por meio dessa 
pesquisa redirecionamos nosso olhar dando foco ao ensino ofertado nas graduações de 
universidades públicas. 

Este redirecionamento nos possibilita verificar os desafios e possiblidades enfrentados 
na formação de professores, bem como na formação continuada desses profissionais.  

As pesquisas voltadas para o Ensino de História são meios de pensarmos a formação de 
professores e que por meio delas tais formações podem ser aperfeiçoadas, na medida que o 
campo é conhecido e pesquisado. 

Por meio dessa pesquisa surgiu o interesse em dar continuidade e desenvolver meu 
Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) analisando o Ensino de História no Estado do Pará, 
além de pensarmos o Livro Didático são notórias as várias problemáticas que surgem ao 
pesquisarmos sobre o ensino. 

Os currículos das graduações são fontes que possibilitam inúmeras pesquisas, no campo 
do Ensino de História. Compreendemos que a presente pesquisa viabiliza vários 
questionamentos no que tange a nossa área, podendo contribuir com discussões e melhorias 
na formação docente que atuará na Educação Básica e na constituição do Ensino de História 
como campo sólido e rico em pesquisa. 
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4. CIÊNCIAS HUMANAS (Sala Itacaiúnas, Tarde) - Avaliadores: Prof. Dr. 
Aldrin de Moura Figueiredo e Profa. Dra. Cristiani Bereta da Silva 

 
4.1 Formação de professores e a construção de uma nova história local no ensino de história 
na cidade de Xinguara/PA: diálogos entre a universidade e a educação básica 

Não realizará apresentação. Justificado no relatório final de execução do projeto. 

4.2 História nos arquivos escolares: mapeando fontes para o estudo da história da educação na 
cidade de Xinguara/PA 

 
Obs: Não realizará a apresentação, justificado antecipadamente. 

 
HISTÓRIA NOS ARQUIVOS ESCOLARES: MAPEANDO FONTES PARA O 
ESTUDO DA HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO NA CIDADE DE XINGUARA/PA 
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RESUMO   
  
O projeto História nos arquivos escolares: mapeando fontes para o estudo da história da 
educação na cidade de Xinguara/PA teve como objetivo refletir acerca das possibilidades de 
trabalho com fontes históricas no Ensino de História local e regional, buscando propiciar a 
inserção do trabalho com documentos históricos e estudo do meio na prática docente da 
educação básica, considerando tal procedimento não só como reforço de estudo, mas entrada 
por meio de situação problema e interpretação do mundo mais próximo; impulsionando a 
análise e o repensar da formação dos discentes do Curso de História da Unifesspa, uma vez 
que o projeto proposto investe sobre o repensar do ensino de história estendendo ações à 
comunidade local que permitam o diálogo entre a pesquisa, a história local/regional e o 
processo de ensino e aprendizagem, aproximando a sociedade xinguarense da Universidade, 
criando espaços de diálogos e trocas de experiências que possam enriquecer a formação 
discente e qualificação docente no âmbito da educação básica local.  
  
INTRODUÇÃO  

  

O projeto HISTÓRIA NOS ARQUIVOS ESCOLARES: MAPEANDO FONTES 
PARA O ESTUDO DA HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO NA CIDADE DE XINGUARA/PA 
teve como objetivo realizar o mapeamento de fontes para o estudo da história da Educação no 
município de Xinguara/PA, buscando desenvolver, por meio dos arquivos históricos escolares, 
e demais arquivos do município, novas estratégias de ensino na disciplina de História da rede 
básica de ensino local. A presente proposta, como desdobramento do projeto Novas 
Perspectivas para o ensino de História local e regional em Xinguara: diálogos entre a 
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Universidade e a educação básica, desenvolvido durante dois anos junto ao curso de História 
da Unifesspa-IETU- Xinguara, partiu do interesse em inserir o trabalho com fontes históricas 
no Ensino de História, buscando propiciar a inserção do trabalho com documentos históricos 
(fontes históricas) e estudo do meio na prática docente da educação básica, considerando tal 
procedimento não só como reforço de estudo, mas entrada por meio de situação problema e 
interpretação do mundo mais próximo; bem como contribuir para a reflexão e o repensar da 
formação dos discentes do Curso de História da Unifesspa, uma vez que o projeto proposto 
investiu sobre o repensar do ensino de história estendendo ações à comunidade local que 
impulsionaram o diálogo entre a pesquisa, a história local/regional e o processo de ensino e 
aprendizagem, aproximando a sociedade xinguarense da Universidade, criando espaços de 
diálogos e trocas de experiências que buscaram enriquecer a formação discente e qualificação 
docente no âmbito da educação básica local. A pesquisa foi realizada em consonância com a 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, bem como com os Parâmetros Curriculares 
Nacionais, e a partir do diálogo com Assunção Barros (2009); Raphael Samuel (1990); Oriá 
Fernandes (1995); Circe Bittencourt (2004); Guimarães Fonseca (2012); Evangelista Fagundes 
(2006); Souza Martins (2004); Edna Castro (2005); Aírton Pereira (2014); Santiago da Silva 
(2006); Schmink & Wood (2012), Guilherme Velho (2009); Gaiofatto (2005); Mogarro (2006); 
Durães (2016), entre outros teóricos. Nesse sentido, foram desencadeadas como estratégias de 
trabalho instrumentalizações teóricas, pesquisas documentais/mapeamento de fontes, 
realização de diagnósticos; realização de oficinas temáticas, cursos de capacitação docente, 
entre outras atividades, desenvolvendo esta proposta na perspectiva do estudo da História da 
Educação e História local, repensando a prática do ensino de História no município, estreitando 
os diálogos entre a Universidade e a educação básica.   
  
MATERIAL E MÉTODOS  
  

O projeto História nos arquivos escolares: mapeando fontes para o estudo da história da 
educação na cidade de Xinguara/PA desenvolveu-se concomitante a outro projeto PIBIC da 
Unifesspa coordenado pela professora Ma. Lucilvana Ferreira Barros, a saber: o projeto 
"Formação de professores e a construção de uma Nova História Local no Ensino de História 
na cidade de Xinguara/PA: diálogos entre a Universidade e a Educação Básica", que teve 
como objetivo “desenvolver uma proposta de intervenção metodológica para o ensino básico 
de trabalho com a história local, a partir da formação de professores com vistas à capacitação 
destes para a releitura da história da cidade e do entorno onde vivem e desempenham suas 
atividades profissionais. Durante a realização do projeto muitas atividades foram realizadas no 
sentido de atingir os objetivos propostos: instrumentalizações teóricas e metodológicas acerca 
das temáticas trabalhadas; atividades de catalogações nos arquivos das escolas públicas de 
Xinguara; diagnósticos acerca da história local e regional na educação básica; encontros 
presenciais com professores da rede básica de ensino; leituras e debates no curso de formação 
de professores; Reuniões com a equipe do projeto; Produção e entrega de trabalhos, 
fichamentos e textos; Entrevista com professores da rede básica de Xinguara; Apresentação do 
projeto na III Semana Acadêmica de História na Unifesspa/ Xinguara.   

  O curso de formação de professores foi realizado no sentido de responder as demandas 
identificadas na pesquisa e convívio com os professores no curso, bem como a partir das 
respostas apresentadas nos diagnósticos aplicadas pelas bolsistas do projeto durante o período 
de pesquisas nas escolas. Assim, uma das principais questões apresentadas para os professores 
foi “A história local (História de Xinguara) e regional tem sido parte dos conteúdos 
trabalhados junto aos alunos?”, 95% dos professores responderam que não trabalham este 
conteúdo, pois “não há material didático adequado para estes conteúdos” (Entrevista com o 
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professor A), ou quando trabalham, o fazem de forma superficial, “porque não encontramos 
fontes de pesquisa” (Entrevista com o professor B). Analisando as respostas apresentas pelos 
professores, acerca da ausência de materiais didáticos e fontes históricas para o trabalho com a 
história local, lembramos das reflexões realizadas por Selva Guimarães Fonseca (2012) quando 
afirma que “ uma das dificuldades recorrentes dos estudos do local são “as fontes de estudo, os 
documentos disponíveis aos professores, em geral, constituídos de dados, textos, encartes, 
materiais produzidos por órgãos administrativos locais [...] evidências que visam à preservação 
da memória de grupos da elite local” (FONSECA, 2012, p. 240).  

  Assim, observamos que muitos docentes, além de não terem em mãos materiais didáticos 
adequados para o trabalho com a História Local, também não conseguiam associar as vivências 
de forma empírica, ou seja os problemas do cotidiano com as temáticas trabalhadas em sala de 
aula, pois “A História local dá ao pesquisador uma ideia muito mais imediata do passado [...] 
Ele a encontra dobrando a esquina e descendo a rua. Ele pode ouvir os seus ecos no mercado, 
ler o seu grafite nas paredes, seguir suas pegadas nos campos”(SAMUEL,1990, p.220). Sobre 
as dificuldades apresentadas no que tange ao uso de fontes históricas em sala de aula, mais 
especificamente fontes oriundas da realidade local, realizamos um debate no curso de formação 
com os docentes apresentando as possibilidades de trabalho com os arquivos do município, 
especialmente os arquivos escolares, pois este tipo de arquivo possui um amplo “valor 
histórico-cultural. Para os historiadores, tais documentos são fontes para a história da educação, 
manifestação ou representação da memória” (BONATO 2005, p. 197), além destas 
características as fontes escolares nos trazem um conjunto de representações da história e 
memória da realidade local ao expressar vivências e formas de cotidianos de distintos sujeitos 
históricos do lugar, a exemplo dos “ testemunhos orais [e escritos]  de professores, alunos, 
funcionários e outros elementos que exerceram funções no sistema educativo, na escola e na 
comunidade (MOGARRO 2006, p. 74).  
         Além dos arquivos escolares dialogarmos acerca das potencialidades das fontes históricas 
presentes em outros espaços do município, e as possibilidades de leituras sobre a história de 
Xinguara e região nestes arquivos, a exemplo das fontes do poder Legislativo, Arquivos 
paroquiais, Sindicato dos Trabalhadores Rurais, em especial os documentos escolares: 
relatórios, diários de classe, atas, regulamentos, resoluções, materiais didáticos, fotografias, 
etc, e principalmente as potencialidades de trabalho com as entrevistas com moradores locais, 
ou seja a História Oral. Assim, dissertamos acerca das diferentes temáticas que podem ser 
trabalhadas com os seus alunos fazendo-os perceber que “O local e o cotidiano do aluno 
constituem e são constitutivos de importantes dimensões do viver – logo, podem ser 
problematizados, tematizados e explorados no dia da sala de aula, com criatividade, a partir de 
diferentes situações, fontes e linguagens” (FONSECA, 2012, p. 241).   
          Além da pesquisa nos arquivos e curso de Formação para os professores da educação 
básica, foram realizadas palestras sobre a História Local no campus da Unifesspa em Xinguara, 
palestras abertas ao público xinguarense, não apenas para professores e alunos, mas para os 
moradores do município. Estas palestras versavam sobre as principais temáticas e problemas 
que identificamos como ainda presentes no cotidiano dos professores cursistas e de seus alunos 
em sala de aula, e que ocorrem como demandas históricas desta região, como expressa o Projeto 
Pedagógico do Curso de História da Unifesspa/Xinguara: “[...] Migração (inter-estadual e inter-
regional), a luta pela terra, os grandes projetos econômicos, a intervenção estatal autoritária 
(modernização conservadora, área de segurança nacional, Guerrilha do Araguaia), a 
sociodiversidade, os conflitos sociais (agrários, étnicos) e a formação de cidades no contexto 
da fronteira amazônica no recente século XX (PPC. 2013, p.14). Assim, segundo Schmidt e 
Cainelli (2009, p. 139), o trabalho com a História local mobiliza os saberes discentes e docente 
para atitudes historiadoras de análise da realidade mais próxima, tornando-se o trabalho com 
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esta temática um vetor historiográfico e pedagógico capaz de introduzir o estudante no mundo 
mais próximo de si, no caso, a cidade e região que vive. Esta potencialidade pôde ser observada 
nas reflexões realizadas pelo Professor C, pois ao perguntarmos “O que você gostaria de fazer 
de diferente no ensino de História Local (História de Xinguara)?” o docente C respondeu que 
gostaria de: “Levar o aluno a ter uma visão ampla sobre a sua importância na cidade[...] leva-
los a questionar e compreender ou seu meio sócio-cultural. E tentar garantir que os alunos 
tenham uma visão sobre a cidade no âmbito (sic) político, social, econômico (sic)”. Ou seja, 
alguns professores compreenderam a importância da História local e regional para o ensino de 
história, e as potencialidades arquivísticas locais para este debate, pois, como afirma 
Bittencourt (2004): “a História local tem sido indicada como necessária para o ensino por 
possibilitar a compreensão do entorno aluno, identificando o passado sempre presente nos 
vários espaços de convivência – escola, casa, comunidade, trabalho e lazer -, e igualmente por 
situar os problemas significativos da história presente [...]” (BITTENCOURT, 2004, p.168).   

  
RESULTADOS E DISCUSSÃO  
  

Os projetos História nos arquivos escolares: mapeando fontes para o estudo da história 
da educação na cidade de Xinguara/PA e Formação de professores e novas perspectivas para 
o ensino de história local: diálogos entre a universidade e o ensino básico na cidade de 
Xinguara/PA, desenvolveu trabalhos na perspectiva de incentivar os professores do município 
na busca de qualificação/ formação continuada para o trabalho com a História regional e local. 
Observamos que desde que o curso iniciou suas atividades em janeiro de 2017 no município, 
que algumas escolas e professores apresentaram um maior interesse por esta temática, 
desenvolvendo atividades relacionadas a História local em suas salas de aulas, principalmente 
os professores cursistas do projeto. Este aumento no interesse pela temática pôde ser constatado 
pelos discentes estagiários do curso de Licenciatura em História da Unifesspa em Xingura, pois 
durante as atividades de Estágio, muitos graduandos informaram em seus relatórios de estágio 
e relatos de observação, que alguns docentes da disciplina de História apresentavam esforços 
no sentido de contemplar em suas aulas a História da cidade e região, buscando contemplar 
esta temática em suas aulas. Assim, temos observado que o curso de formação despertou a 
atenção da administração municipal, em especial a Secretaria de Educação e escolas do 
município para o trabalho com as temáticas trabalhadas no curso de formação, tornando-se esta 
temática um ponto de partida para a reflexão acerca da realidade local.   

No que se refere aos discentes da graduação em História na Unifesspa, observamos após 
o início das atividades do projeto um aumento considerável de pesquisas internas no curso com 
temáticas voltadas para o estudo da História local, a exemplo dos temas das monografias de 
conclusão de curso na turma concluinte (turma 2014). Dos 16 discentes concluintes, dez dos 
temas das monografias estão voltadas para o Ensino de História e História Local, inclusive a 
monografia da discente bolsista deste projeto, atribuímos estes interesses aos trabalhos 
realizados pelo projeto no curso, em especial nas disciplinas voltadas para o ensino de História 
ministradas pela coordenação deste projeto, Prática Curricular Continuada, Estágios 
Supervisionados, etc, pois ao trazer ênfase para o estudo da realidade mais próxima os discentes 
do curso de licenciatura puderam associar suas próprias Histórias de vida e de seus familiares 
a História do município e região.  

  
CONCLUSÃO  
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O projeto de pesquisa é uma experiência profícua para o campo de estudos acerca da região do 
Sul do Pará, contribuindo para o aperfeiçoamento dos professores(as) da educação básica, na 
medida em que tem apontado novas fontes, temas e conteúdos para a história local e regional.  
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Resumo:   

Este trabalho objetiva analisar os pronunciamentos em torno da criação do Estado de Carajás 
no Pará, perscrutando a batalha discursiva pertinente aos primeiros anos de lançamento da 
proposta de criação do mencionado Estado, com especial atenção na reverberação da proposta 
na imprensa e na movimentação política em torno do movimento pró-Carajás. É importante 
perceber que no Brasil, desde a época do Império, inúmeras propostas de redivisão do território 
emergiram na cena política, algumas destas propostas alcançaram resultado efetivo, como é o 
caso do Mato Grosso do Sul e do Tocantins. É notório observar que propostas para a 
continuidade desse processo de divisão estão em curso, tendo como palco principal o 
Congresso Federal do Brasil. Metodologicamente o projeto seguiu quatro fases de pesquisa: 
leitura de bibliografia sobre o tema de estudo; coleta e interpretação de documentos (ofícios, 
requerimentos, convocatórias e projetos) do Legislativo municipal de Xinguara no que 
concerne à participação das elites políticas xinguarenses no projeto de criação do Estado do 
Carajás; pesquisa no arquivo do jornal O Liberal (Pará) com vistas a compreender o debate 
sobre a criação do Estado de Carajás na imprensa paraense; juntada da documentação e leitura 
sistêmica e global dos aspectos históricos que envolvem o objeto de pesquisa. O projeto é uma 
contribuição ao conhecimento histórico do movimento separatista paraense, sobretudo, no 
período entre meados da década de 1980 e início da década de 1990, um primeiro momento de 
maior debate em torno da criação do Estado de Carajás, fase das articulações políticas em torno 
da proposta, apresentação de projetos no Congresso Federal e repercussões na imprensa, pois 
muito do que se conhece sobre o tema provém do debate em torno do plebiscito de 2011 acerca 
da divisão do território paraense nos Estados do Tapajós e Carajás.  

1. INTRODUÇÃO  

No campo da História, este trabalho supri uma lacuna, uma vez que não se conhece 
nenhum estudo que problematize o referido assunto, pois nota-se um número maior de 
trabalhos no âmbito da Geografia, com real atenção as questões territoriais. Além do que, outro 
conjunto de estudos, em um horizonte epistemológico interdisciplinar, tem estudado a questão 
em tela com ênfase no momento que antecede e sucede o plebiscito de 2011, quando a 
população paraense rejeitou a proposta separatista, deixando a historicidade dos momentos 
mais efervescentes, situados entre 1985 a 1992, fora do raio de estudos. Nestes termos, 
considera-se que a questão em torno da criação do Estado de Carajás possui dois momentos 
distintos e sintomáticos de maior visibilidade: o momento entre 1985 e 1992 e o momento da 



 

IV SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA – 21/09/2018 
MARABÁ – PARÁ – BRASIL 

 
 

143 
realização do plebiscito de 2011. Este trabalho realiza uma verdadeira arqueologia das relações 
de força em torno da criação do Estado de Carajás na temporalidade em que as propostas de 
criação do novo de Estado ganharam visibilidade no Pará e no Brasil, o primeiro momento mais 
destacado da questão, quando os segmentos políticos e sociais passaram a se pronunciar sobre 
o tema fazendo emergir uma batalha de discursos e ações pró-Carajás, bem como contra a 
criação do Estado.   

O caso Carajás é produto das preocupações com o território, é demanda de construção 
territorial face uma divisão de um território maior, notadamente o Estado do Pará. 
Aproximando-se da Geografia, podemos discutir território a partir de Claude Raffestin (2009, 
p. 26), para quem “É fundamental entender como o espaço está em posição que antecede ao 
território, porque este é gerado a partir do espaço, constituindo o resultado de uma ação 
conduzida por um ator que realiza um programa em qualquer nível”. Ou seja, o território é fruto 
da ação sobre o mesmo, geralmente chamada de territorialização, que pode ocorrer por meio 
de representações, pois ainda de acordo com Claude Raffestin (In: SAQUET;SPOSITO 2009, 
p. 33): “Os territórios constituem o mundo material percebido e se tornam a “matéria-prima” 
oferecida à imaginação, para ser “trabalhada” e produzir imagens ou representações que podem 
ser manifestadas através de diversos tipos de linguagem[...]”:   

No caso específico deste texto, pretende-se pensar o espaço de modo mais próximo do 
campo da História e por isso aproxima-se da percepção de território articulada ao espaço, pois 
segundo Rosa Maria Vieira Medeiros “O território é um espaço de identidade ou pode se dizer 
que é um espaço de identificação”. Ainda Medeiros (In: SAQUET; SPOSITO 2009, p. 217) 
considera que: “O território é, de início, um espaço cultural de identificação ou de 
pertencimento e a sua apropriação só acontece em um segundo momento. O território é, assim 
como um espaço político, um jogo político, um lugar de poder. Definir seus limites, recortá-lo, 
é sinônimo de dominação, de controle”.  

Fruto dos resultados de uma pesquisa de iniciação científica, este texto possui como 
fontes privilegiadas as matérias do jornal paraense: O Liberal, no período entre 1984 e 1992, 
pois compreendese que este jornal se tornou porta-voz da discussão separatista no Pará, 
notadamente por questões históricas e políticas, como se verá mais adiante. Foram selecionadas 
as matérias mais oportunas do debate separatista. Nestes termos, algumas questões embasam 
este texto: quais as condições históricas de emergência do movimento separatista sul paraense? 
Quais os argumentos do discurso político sobre o separatismo paraense, em particular o caso 
Carajás? Quais o agentes e instituições envolvidas neste processo e discussão separatista?  

Outras fontes deste texto são documentos do Congresso Federal e atos de comunicação 
oficial dos poderes legislativos locais (atos, ofícios), fontes estas que serão lidas enquanto 
pronunciamentos, entendidos aqui como peça oratória escrita ou proferida em público com fins 
de comunicação para um dado público e registrada pelos mais variados suportes e meios de 
memória e arquivamento.  
Albuquerque Junior ao definir o conceito de pronunciamento, elenca que este diz respeito a um 
“ato ou efeito de publicamente expressar uma opinião, manifestar-se em defesa de dadas teses 
ou posições políticas, morais, religiosas, filosóficas, éticas, econômicas, jurídicas, estética, etc. 
Trata-se do ato de exprimir-se verbalmente, de proferir ou articular um discurso 
[...]”(ALBUQUERQUE JUNIOR, In: PINSKY;LUCA, 2013, p. 225).  

Com isso, a priori, considera-se que a proposta de criação do Estado de Carajás ganhou 
amplitude e notoriedade mediante um conjunto de pronunciamentos amplificados a partir de 
atos e práticas que estiveram envoltos no horizonte de ações pró-Carajás e a divisão do Estado 
do Pará. Buscamos na obra A identidade Cultural na pós-modernidade de Stuart Hall subsídios 
para melhor compreensão do que diz respeito ao processo de identidade tão discutida na obra 
que pelo que aponta tem uma miríade de fatores intrínsecos a essa questão e que perpassam por 
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diversos âmbitos das questões de pertencimentos, religião dentre tantas outras. O separatismo 
no Pará está também ligado a uma questão identidade e de apropriação do que é ser “paraense”.   

2. MATERIAL E MÉTODOS 

No que concerne a pesquisa na Câmara Municipal da cidade de Xinguara, foram feitas 
visitas prévias ao local onde se encontrava o arquivo para ver em que condições o mesmo se 
encontrava para assim traçarmos um método mais eficiente no momento de trabalho in loco. 
Como estavam todas as caixas em tempo cronológico desorganizadas solicitamos ao presidente 
da Câmara permissão para reorganizá-las para melhor forma de pesquisa e obtivemos êxito na 
solicitação. Trabalhamos com uma ficha catalográfica, nela eram escritas as diversas situações 
encontradas em cada caixa de arquivo, como por exemplo o estado do material, o conteúdo da 
mesma. Foi elaborada outra ficha registrar todos os dados referente ao documento: tipo do 
documento, a descrição e o ano dentre outras informações. Foi cedido também um caderno para 
anotações onde foram anotados os dias da pesquisa, informações sobre as caixas e arquivos 
encontrados em cada dia de pesquisa. Parte das entrevistas já foram transcritas; o material 
registrado na Câmara Municipal já foi catalogado. Todavia, esta comunicação concentra-se na 
pesquisa realizada no jornal O Liberal (PA), pois escolhemos as fontes do jornalismo como as 
mais representativas do debate em torno da criação do Estado do Carajás. A pesquisa baseia-
se em matérias de O Liberal disponíveis na Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional  
(http://bndigital.bn.gov.br/hemeroteca-digital/). Para o trabalho com as fontes da imprensa, foi 
elaborada uma ficha para a catalogação das matérias que importam ao tema em tela da pesquisa. 
Com a referida catalogação, o passo seguinte foi uma análise sistêmica da natureza das matérias 
e a construção do texto. Foram ainda pesquisados documentos, como Projetos de Decretos 
Legislativos do Congresso Federal na perspectiva do cruzamento de fontes, ou seja, as 
informações das matérias cruzadas com as informações dos projetos do legislativo Federal, 
bem como do legislativo de Xinguara.   

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO:  

As propostas de redivisão territorial no Brasil possuem uma longa história, com ênfase 
no período imperial (Mello, 1999), derivadas de uma diversidade de causas, as mais recorrentes 
acabam sendo a busca pelo desenvolvimento regional, autonomia para gerir recursos gerados 
nos espaços que propõe a divisão e o argumento de oferecer melhor infraestrutura à população 
que habita os espaços alvos das divisões. A década de 1980 foi sintomática para o surgimento 
das propostas separatistas, conforme aponta Andrade (1997), pois a divisão do Estado do Mato 
Grosso com a consequente criação do Estado do Mato Grosso do Sul, em 1977, recrudesceu as 
propostas separatistas, uma vez que reanimou e forneceu exemplo para os movimentos e grupos 
que buscavam feitos semelhantes, a exemplo da criação do Estado do Tocantins, em 1988. 
Além do mais, a reabertura política e a elaboração da Constituição da República Brasileira de 
1988 reabriu a possibilidade à sociedade de expressar sua vontade, o que significou aos 
interessados na emancipação de determinados espaços em Unidades Federativas a 
possibilidade de, através do sufrágio popular (plebiscito), reabrir não só a política do país, mas 
também reabrir, ou melhor, redividir territórios até então constituídos.   

O estudo dos casos dos Estados do Tapajós e de Carajás no território do atual Estado do 
Pará permitem analisar melhor a dinâmica histórica que envolve processos separatistas no 
Brasil, haja vista ser possível problematizar o papel dos grupos políticos, a batalha discursiva 
na imprensa e a articulação entre a classe política da região e outros segmentos, como o 
empresariado e associações. Nestes termos, é possível compreender que houve uma verdadeira 
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batalha de discursos e pronunciamento da imprensa jornalística paraense, cujo um dos palcos 
foi o jornal O Liberal. Para exemplificar o teor dos pronunciamentos na imprensa envolvendo 
a questão separatista, leia-se o discurso do Governador Hélio Gueiros, ocasião para flagrarmos 
a produção identitária do “paraense” e do “forasteiro” no pronunciamento político:  

Sou frontalmente contrário ao estado de Carajás e acho mesmo uma falta de 
solidariedade de “forasteiros” – como maranhenses, baianos, goianos, capixabas, etc, 
- que vêm tangidos pelas dificuldades e flagelos de suas terras natais, chegarem ao 
Pará e se apossarem de nossas melhores áreas e, em seguida, quererem tomá-las (O 
LIBERAL, 12/03/1989, p.12).  

Deve-se notar que O Liberal, embora tenha divulgado várias matérias de teor contra a 
divisão e tenha tido um maior número de matérias que reverberaram um tom contrário a divisão 
territorial do Pará, abriu um pouco mais seu espaço jornalístico para discursos e 
pronunciamentos daqueles que defendiam a criação do Estado de Carajás.  

Além disso, percebe-se que o movimento pró-Carajás já se articulava no Sul e Sudeste 
do Pará bem antes da oficialização da proposta de criação do novo Estado no Congresso Federal 
em 1989, visto que em 1985 já circulavam entre as câmaras municipais da região comunicados 
acerca de reuniões para o debate do tema. Ainda se faz lembrar que, de acordo com as fontes 
consultadas, o movimento separatista carajaense, na temporalidade em tela, transparece que 
teve sua maior base de sustentação entre os vereadores da região, visto as comunicações oficiais 
encaminhadas pelas lideranças do movimento às câmaras municipais e a própria organização 
do movimento, seja realizando eventos ou colocando a proposta separatista como bandeira 
basilar de campanha de sua principal associação, a Associação de Vereadores do Sul do Pará - 
AVESPA. O protagonismo dos vereadores não foi algo apenas específico do caso Carajás, 
Segundo Laurindo Pereira (2005) as elites norte-mineiras organizavam-se em Montes Claros 
para emancipar a região em um Estado autônomo, sendo o legislativo municipal de Montes 
Claros assumiu o debate.   

As relações de força entrecruzadas em torno da criação do Estado de Carajás forjaram 
situações políticas em que por mais que isoladamente prefeitos da região tenham alavancado o 
discurso separatista, as lideranças das duas principais associações de prefeitos (Associação dos 
prefeitos da região da rodovia Transamazônica; Associação dos Municípios do 
Araguaia/Tocantins) desta mesma região se postaram contra a divisão do Estado à época, o que 
reforça a hipótese da importância dos vereadores da região como principal base de apoio das 
lideranças separatistas. A base de apoio do movimento próCarajás provinha de dois núcleos, a 
saber: os vereadores da cidade de Marabá, no Sudeste paraense e os vereadores das cidades de 
Redenção e Conceição do Araguaia no Sul do Pará.  

  
4. CONCLUSÃO 
  

O estudo de caso carajaense contribui para a compreensão da questão das propostas de 
redivisão das unidades federativas brasileiras, uma vez que vários aspectos discutidos neste 
texto iluminam questões importantes de separatismo territorial no país. O movimento pró-
emancipação do Estado de Carajás reivindicou o desmembramento da região em um estado 
autônomo, capaz de garantir autonomia política, apropriação das riquezas locais e a reparação 
histórica pelo dito esquecimento da região por parte do Estado do Pará.  Na discussão 
separatista paraense capitaneada pelos grupos locais, enquanto o Tapajós estaria à espera da 
estruturação com vistas ao desenvolvimento, o Carajás já possuiria as condições de 
desenvolvimento (riquezas minerais), apenas faltando uma administração local/estadual desta 
riqueza (MARQUES, 2004?).  
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perceber que no Brasil, desde a época do Império, inúmeras propostas de redivisão do território 
emergiram na cena política, algumas destas propostas alcançaram resultado efetivo, como é o 
caso do Mato Grosso do Sul e do Tocantins. É notório observar que propostas para a 
continuidade desse processo de divisão estão em curso, tendo como palco principal o 
Congresso Federal do Brasil. Metodologicamente o projeto seguiu quatro fases de pesquisa: 
leitura de bibliografia sobre o tema de estudo; coleta e interpretação de documentos (ofícios, 
requerimentos, convocatórias e projetos) do Legislativo municipal de Xinguara no que 
concerne à participação das elites políticas xinguarenses no projeto de criação do Estado do 
Carajás; pesquisa no arquivo do jornal O Liberal (Pará) com vistas a compreender o debate 
sobre a criação do Estado de Carajás na imprensa paraense; juntada da documentação e leitura 
sistêmica e global dos aspectos históricos que envolvem o objeto de pesquisa. O projeto é uma 
contribuição ao conhecimento histórico do movimento separatista paraense, sobretudo, no 
período entre meados da década de 1980 e início da década de 1990, um primeiro momento de 
maior debate em torno da criação do Estado de Carajás, fase das articulações políticas em torno 
da proposta, apresentação de projetos no Congresso Federal e repercussões na imprensa, pois 
muito do que se conhece sobre o tema provém do debate em torno do plebiscito de 2011 acerca 
da divisão do território paraense nos Estados do Tapajós e Carajás.  

1. INTRODUÇÃO  

No campo da História, este trabalho supri uma lacuna, uma vez que não se conhece 
nenhum estudo que problematize o referido assunto, pois nota-se um número maior de 
trabalhos no âmbito da Geografia, com real atenção as questões territoriais. Além do que, outro 
conjunto de estudos, em um horizonte epistemológico interdisciplinar, tem estudado a questão 
em tela com ênfase no momento que antecede e sucede o plebiscito de 2011, quando a 
população paraense rejeitou a proposta separatista, deixando a historicidade dos momentos 
mais efervescentes, situados entre 1985 a 1992, fora do raio de estudos. Nestes termos, 
considera-se que a questão em torno da criação do Estado de Carajás possui dois momentos 
distintos e sintomáticos de maior visibilidade: o momento entre 1985 e 1992 e o momento da 
realização do plebiscito de 2011. Este trabalho realiza uma verdadeira arqueologia das relações 
de força em torno da criação do Estado de Carajás na temporalidade em que as propostas de 
criação do novo de Estado ganharam visibilidade no Pará e no Brasil, o primeiro momento mais 
destacado da questão, quando os segmentos políticos e sociais passaram a se pronunciar sobre 
o tema fazendo emergir uma batalha de discursos e ações pró-Carajás, bem como contra a 
criação do Estado.   

O caso Carajás é produto das preocupações com o território, é demanda de construção 
territorial face uma divisão de um território maior, notadamente o Estado do Pará. 
Aproximando-se da Geografia, podemos discutir território a partir de Claude Raffestin (2009, 
p. 26), para quem “É fundamental entender como o espaço está em posição que antecede ao 
território, porque este é gerado a partir do espaço, constituindo o resultado de uma ação 
conduzida por um ator que realiza um programa em qualquer nível”. Ou seja, o território é fruto 
da ação sobre o mesmo, geralmente chamada de territorialização, que pode ocorrer por meio 
de representações, pois ainda de acordo com Claude Raffestin (In: SAQUET; SPOSITO 2009, 
p. 33): “Os territórios constituem o mundo material percebido e se tornam a “matéria-prima” 
oferecida à imaginação, para ser “trabalhada” e produzir imagens ou representações que podem 
ser manifestadas através de diversos tipos de linguagem[...]”:   

No caso específico deste texto, pretende-se pensar o espaço de modo mais próximo do 
campo da História e por isso aproxima-se da percepção de território articulada ao espaço, pois 
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segundo Rosa Maria Vieira Medeiros “O território é um espaço de identidade ou pode se dizer 
que é um espaço de identificação”. Ainda Medeiros (In: SAQUET; SPOSITO 2009, p. 217) 
considera que: “O território é, de início, um espaço cultural de identificação ou de 
pertencimento e a sua apropriação só acontece em um segundo momento. O território é, assim 
como um espaço político, um jogo político, um lugar de poder. Definir seus limites, recortá-lo, 
é sinônimo de dominação, de controle”.  

Fruto dos resultados de uma pesquisa de iniciação científica, este texto possui como 
fontes privilegiadas as matérias do jornal paraense: O Liberal, no período entre 1984 e 1992, 
pois compreendese que este jornal se tornou porta-voz da discussão separatista no Pará, 
notadamente por questões históricas e políticas, como se verá mais adiante. Foram selecionadas 
as matérias mais oportunas do debate separatista. Nestes termos, algumas questões embasam 
este texto: quais as condições históricas de emergência do movimento separatista sul paraense? 
Quais os argumentos do discurso político sobre o separatismo paraense, em particular o caso 
Carajás? Quais o agentes e instituições envolvidas neste processo e discussão separatista?  

Outras fontes deste texto são documentos do Congresso Federal e atos de comunicação 
oficial dos poderes legislativos locais (atos, ofícios), fontes estas que serão lidas enquanto 
pronunciamentos, entendidos aqui como peça oratória escrita ou proferida em público com fins 
de comunicação para um dado público e registrada pelos mais variados suportes e meios de 
memória e arquivamento.  
Albuquerque Junior ao definir o conceito de pronunciamento, elenca que este diz respeito a um 
“ato ou efeito de publicamente expressar uma opinião, manifestar-se em defesa de dadas teses 
ou posições políticas, morais, religiosas, filosóficas, éticas, econômicas, jurídicas, estética, etc. 
Trata-se do ato de exprimir-se verbalmente, de proferir ou articular um discurso [...]” 
(ALBUQUERQUE JUNIOR, In: PINSKY; LUCA, 2013, p. 225).  

Com isso, a priori, considera-se que a proposta de criação do Estado de Carajás ganhou 
amplitude e notoriedade mediante um conjunto de pronunciamentos amplificados a partir de 
atos e práticas que estiveram envoltos no horizonte de ações pró-Carajás e a divisão do Estado 
do Pará. Buscamos na obra A identidade Cultural na pós-modernidade de Stuart Hall subsídios 
para melhor compreensão do que diz respeito ao processo de identidade tão discutida na obra 
que pelo que aponta tem uma miríade de fatores intrínsecos a essa questão e que perpassam por 
diversos âmbitos das questões de pertencimentos, religião dentre tantas outras. O separatismo 
no Pará está também ligado a uma questão identidade e de apropriação do que é ser “paraense”.   

2. MATERIAL E MÉTODOS 

No que concerne a pesquisa na Câmara Municipal da cidade de Xinguara, foram feitas 
visitas prévias ao local onde se encontrava o arquivo para ver em que condições o mesmo se 
encontrava para assim traçarmos um método mais eficiente no momento de trabalho in loco. 
Como estavam todas as caixas em tempo cronológico desorganizadas solicitamos ao presidente 
da Câmara permissão para reorganizá-las para melhor forma de pesquisa e obtivemos êxito na 
solicitação. Trabalhamos com uma ficha catalográfica, nela eram escritas as diversas situações 
encontradas em cada caixa de arquivo, como por exemplo o estado do material, o conteúdo da 
mesma. Foi elaborada outra ficha registrar todos os dados referente ao documento: tipo do 
documento, a descrição e o ano dentre outras informações. Foi cedido também um caderno para 
anotações onde foram anotados os dias da pesquisa, informações sobre as caixas e arquivos 
encontrados em cada dia de pesquisa. Parte das entrevistas já foram transcritas; o material 
registrado na Câmara Municipal já foi catalogado. Todavia, esta comunicação concentra-se na 
pesquisa realizada no jornal O Liberal (PA), pois escolhemos as fontes do jornalismo como as 
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mais representativas do debate em torno da criação do Estado do Carajás. A pesquisa baseia-
se em matérias de O Liberal disponíveis na Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional  
(http://bndigital.bn.gov.br/hemeroteca-digital/). Para o trabalho com as fontes da imprensa, foi 
elaborada uma ficha para a catalogação das matérias que importam ao tema em tela da pesquisa. 
Com a referida catalogação, o passo seguinte foi uma análise sistêmica da natureza das matérias 
e a construção do texto. Foram ainda pesquisados documentos, como Projetos de Decretos 
Legislativos do Congresso Federal na perspectiva do cruzamento de fontes, ou seja, as 
informações das matérias cruzadas com as informações dos projetos do legislativo Federal, 
bem como do legislativo de Xinguara.   

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As propostas de redivisão territorial no Brasil possuem uma longa história, com ênfase 
no período imperial (Mello, 1999), derivadas de uma diversidade de causas, as mais recorrentes 
acabam sendo a busca pelo desenvolvimento regional, autonomia para gerir recursos gerados 
nos espaços que propõe a divisão e o argumento de oferecer melhor infraestrutura à população 
que habita os espaços alvos das divisões. A década de 1980 foi sintomática para o surgimento 
das propostas separatistas, conforme aponta Andrade (1997), pois a divisão do Estado do Mato 
Grosso com a consequente criação do Estado do Mato Grosso do Sul, em 1977, recrudesceu as 
propostas separatistas, uma vez que reanimou e forneceu exemplo para os movimentos e grupos 
que buscavam feitos semelhantes, a exemplo da criação do Estado do Tocantins, em 1988. 
Além do mais, a reabertura política e a elaboração da Constituição da República Brasileira de 
1988 reabriu a possibilidade à sociedade de expressar sua vontade, o que significou aos 
interessados na emancipação de determinados espaços em Unidades Federativas a 
possibilidade de, através do sufrágio popular (plebiscito), reabrir não só a política do país, mas 
também reabrir, ou melhor, redividir territórios até então constituídos.   

O estudo dos casos dos Estados do Tapajós e de Carajás no território do atual Estado do 
Pará permitem analisar melhor a dinâmica histórica que envolve processos separatistas no 
Brasil, haja vista ser possível problematizar o papel dos grupos políticos, a batalha discursiva 
na imprensa e a articulação entre a classe política da região e outros segmentos, como o 
empresariado e associações. Nestes termos, é possível compreender que houve uma verdadeira 
batalha de discursos e pronunciamento da imprensa jornalística paraense, cujo um dos palcos 
foi o jornal O Liberal. Para exemplificar o teor dos pronunciamentos na imprensa envolvendo 
a questão separatista, leia-se o discurso do Governador Hélio Gueiros, ocasião para flagrarmos 
a produção identitária do “paraense” e do “forasteiro” no pronunciamento político:  

Sou frontalmente contrário ao estado de Carajás e acho mesmo uma falta de 
solidariedade de “forasteiros” – como maranhenses, baianos, goianos, capixabas, etc, 
- que vêm tangidos pelas dificuldades e flagelos de suas terras natais, chegarem ao 
Pará e se apossarem de nossas melhores áreas e, em seguida, quererem tomá-las (O 
LIBERAL, 12/03/1989, p.12).  

Deve-se notar que O Liberal, embora tenha divulgado várias matérias de teor contra a 
divisão e tenha tido um maior número de matérias que reverberaram um tom contrário a divisão 
territorial do Pará, abriu um pouco mais seu espaço jornalístico para discursos e 
pronunciamentos daqueles que defendiam a criação do Estado de Carajás.  

Além disso, percebe-se que o movimento pró-Carajás já se articulava no Sul e Sudeste 
do Pará bem antes da oficialização da proposta de criação do novo Estado no Congresso Federal 
em 1989, visto que em 1985 já circulavam entre as câmaras municipais da região comunicados 
acerca de reuniões para o debate do tema. Ainda se faz lembrar que, de acordo com as fontes 

http://bndigital.bn.gov.br/hemeroteca-digital/
http://bndigital.bn.gov.br/hemeroteca-digital/
http://bndigital.bn.gov.br/hemeroteca-digital/
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consultadas, o movimento separatista carajaense, na temporalidade em tela, transparece que 
teve sua maior base de sustentação entre os vereadores da região, visto as comunicações oficiais 
encaminhadas pelas lideranças do movimento às câmaras municipais e a própria organização 
do movimento, seja realizando eventos ou colocando a proposta separatista como bandeira 
basilar de campanha de sua principal associação, a Associação de Vereadores do Sul do Pará - 
AVESPA. O protagonismo dos vereadores não foi algo apenas específico do caso Carajás, 
Segundo Laurindo Pereira (2005) as elites norte-mineiras organizavam-se em Montes Claros 
para emancipar a região em um Estado autônomo, sendo o legislativo municipal de Montes 
Claros assumiu o debate.   

As relações de força entrecruzadas em torno da criação do Estado de Carajás forjaram 
situações políticas em que por mais que isoladamente prefeitos da região tenham alavancado o 
discurso separatista, as lideranças das duas principais associações de prefeitos (Associação dos 
prefeitos da região da rodovia Transamazônica; Associação dos Municípios do 
Araguaia/Tocantins) desta mesma região se postaram contra a divisão do Estado à época, o que 
reforça a hipótese da importância dos vereadores da região como principal base de apoio das 
lideranças separatistas. A base de apoio do movimento próCarajás provinha de dois núcleos, a 
saber: os vereadores da cidade de Marabá, no Sudeste paraense e os vereadores das cidades de 
Redenção e Conceição do Araguaia no Sul do Pará.  

  

4. CONCLUSÃO 
 O estudo de caso carajaense contribui para a compreensão da questão das propostas de 

redivisão das unidades federativas brasileiras, uma vez que vários aspectos discutidos neste 
texto iluminam questões importantes de separatismo territorial no país. O movimento pró-
emancipação do Estado de Carajás reivindicou o desmembramento da região em um estado 
autônomo, capaz de garantir autonomia política, apropriação das riquezas locais e a reparação 
histórica pelo dito esquecimento da região por parte do Estado do Pará.  Na discussão separatista 
paraense capitaneada pelos grupos locais, enquanto o Tapajós estaria à espera da estruturação 
com vistas ao desenvolvimento, o Carajás já possuiria as condições de desenvolvimento 
(riquezas minerais), apenas faltando uma administração local/estadual desta riqueza 
(MARQUES, 2004).  
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4.5 Contextos de Formação de professores e as práticas pedagógicas com alunos público-alvo 
da Educação Especial das escolas da cidade e do campo no Sudeste Paraense 

 
Entrelaçamentos da Educação Especial com as histórias de vida de pessoas com 

deficiência 
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Resumo: A presente pesquisa de história oral resgata narrativas de vida e trajetórias escolares 
vivenciadas por pessoas com deficiência que atravessaram um processo de escolarização da 
educação básica chegando ao ensino superior.  As questões aqui tratadas procuraram abranger 
como foram se estabelecendo as trajetórias escolares de alunos com deficiência da educação 
Básica ao Ensino Superior. A pesquisa provocou uma descontinuação nos silêncios 
historicamente vivenciados pelas pessoas com deficiência que eram excluídas e negligenciadas, 
possibilitando um descortinar de trajetórias e experiências de escolarizações, marcadas por 
lutas, desigualdades e superações. Esta pesquisa fundamenta-se metodologicamente na história 
oral, afim de adentrar e resgatar memórias sobre os processos de educação. O estudo foi iniciado 
em 2017 e teve a duração de nove meses, financiado pela agência PIBIC/FAPESPA. A pesquisa 
contou com a participação de seis pessoas com deficiências, sendo: um com deficiência 
visual/cego, dois baixa visão, dois com paralisia cerebral, um surdo. As histórias de vida foram 
narradas a partir de um roteiro de entrevistas gravadas e transcritas abrangendo cinco eixos 
temáticos: 1) Perfil do participante; 2) Contexto Familiares 3) convívio social. 4) Contexto de 
vida e processo de escolarização 5) Práticas pedagógicas vivenciadas: implicações de fracasso 
e/ou sucesso escolar. Com o intuito de evidenciar fatos positivos e negativos superados ou não 
em seu processo de escolarização. 
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1. INTRODUÇÃO 

A pesquisa baseou-se nas trajetórias de vida e escolares, de pessoas com deficiência, 
analisando os contextos materiais de vida que propiciaram condições para superar as limitações 
e desigualdades a que foram e são submetidos esta população ao longo de toda sua vida escolar, 
desde o ensino básico, médio e superior. Os estudos a respeito das condições de vida das pessoas 
com deficiência evidencia que historicamente sofreram toda ordem de opressão, exclusão, 
estigmatização.  

Um processo que inferioriza as suas capacidades, a partir do que o imaginário social 
cultivava, centrado nas limitações. Tendo em vista que, historicamente, o conceito de 
deficiência é sinônimo de incapacidade e vulnerabilidade. Porém, com os avanços nas ciências 
e transformações na sociedade e em especial, com a militância política das pessoas com 
deficiência, lentamente, avançou-se nos modos de olhar a pessoa com deficiência, nas 
singularidades e potencialidades a partir do seu contexto social, econômico, político e cultural. 

Com este estudo, há um rompimento com um silêncio histórico, dando-se voz e 
visibilidade à pessoa com deficiência, a partir de depoimentos sobre sua trajetória de vida, 
descrevendo o longo percurso entre o início na educação básica à conclusão da graduação tem 
marcas de muita luta e superação.  

Assim, a pesquisa buscou fielmente que as pessoas com deficiência falassem sobre sua 
trajetória escolar expondo suas conquistas e insucesso e que esse indivíduo seja entendido e 
apoiado, mas acima de tudo que a integração procura mudar as concepções de um indivíduo 
visando ou esperando que ele venha a “aceitar” e acolher aquele que é diferente, enquanto, sob 
o paradigma da inclusão, todos precisam capacitar-se para viver em comunidade.  

Portanto, a luz desta pesquisa foi objetivar conhecer e analisar as histórias de vida e de 
escolarização da pessoa com deficiência do ensino básico ao ensino superior, e compreender as 
experiências vividas que promoveram o desempenho escolar no seu processo de escolarização. 
Evidenciando a suas potencialidades e singularidades que rodeiam desde o seu ensino básico, 
médio e superior, evidenciando também os métodos e políticas públicas que os asseguraram 
durante esse percurso. 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

A abordagem de história oral está sendo adota por acreditarmos que os depoimentos 
orais, permitirão compreender a realidade empírica, compostos por fragmentos, ou uma síntese, 
que conserva múltiplas e complexas determinações da vida humana. Portanto, enquanto 
realidade empírica a história de vida de um indivíduo pode ser conhecida na sua aparência a 
partir de diferentes fontes, como: depoimentos orais, indicadores sociais, fotografias, 
documentos clínicos, escolares, trabalhistas. 
 A utilização da história oral no contexto de pesquisas em educação especial, e por sua 
vez, com pessoas com deficiência, tem sido cultivada em razão da possibilidade de oportunizar 
espaços de visibilidade e de voz a esta população estigmatizada, marginalizada, oprimida e 
excluída na sociedade, a despeito de todos os direitos constitucionais como cidadãos e 
legislações específicas existentes no Brasil.  
 

“Toma-se, assim, a história de vida como uma unidade de análise reveladora da 
relação entre o social e o indivíduo. História de vida que expressa às possibilidades 
históricas concretas de aquela vida se constituir” (CAIADO, 2003, p. 45). 

 
 A abordagem de pesquisa de história oral requer planejamento prévio, 

rigorosidade teórica e metodológica tal como esclarece Meihy (1998, p. 24): 
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História oral é um conjunto de procedimentos que se iniciam com a elaboração de um 
projeto e continuam com a definição de um grupo de pessoas (ou colônia) a serem 
entrevistadas, com o planejamento da condução das gravações, com a transcrição, com 
a conferência do depoimento, com a autorização para seu uso, arquivamento e, sempre 
que possível, com a publicação dos resultados que devem, em primeiro lugar, voltar 
ao grupo que gerou as entrevistas. 

 
A história oral é constituída por tendências e correntes diferentes e por vezes 

antagônicas. Há uma vinculação a interesses de dados grupos sociais e às intencionalidades dos 
pesquisadores no ato de produção científica, destaca Caiado (2003, p. 43): 
 

Pode-se afirmar que há diferentes tendências políticas em relação aos pesquisadores 
oralistas. Tendências que podem priorizar as elites e os notáveis, assim como as 
populações sem história, “dando voz aos vencidos”. 

 
 Os participantes desta pesquisa são pessoas com deficiência, adultas e que estão 
cursando ou que já concluíram o ensino superior, no município de Marabá-PA. Os matérias 
utilizados para desenvolver essa pesquisa contou com questionários (fichas com perguntas a 
respeito de sua vida escolar) e entrevistas (com o auxilio de gravador e câmera) realizadas para 
atingir o objetivo que era abranger os cinco eixos temáticos propostos: 1) Perfil do participante; 
2) Contexto Familiares 3) convívio social. 4) Contexto de vida e processo de escolarização 5) 
Práticas pedagógicas vivenciadas: implicações de fracasso e/ou sucesso escolar. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os colaboradores entrevistados têm idades de 19, 20, 24 e 38, 47 e 50 são solteiros, um 
tem deficiência auditiva, três tem deficiência visual (Um cego e dois baixa visão), dois tem 
paralisia cerebral.  Ambos os colaboradores estão no ensino superior nos mais derivados cursos: 
História, Letras Português, Letras Libras, Pedagogia, Sistema de Informação e um já concluiu. 
Os colaboradores aqui tratados serão chamados por nomes fictícios por questões de ética para 
priva-as, iremos chama-los de: Alice, Bernardo, Eric, Joana, Luana e Newton. 
a) Perfil do participante 

Ao analisar os perfis dos colaboradores percebemos que eles vem de diversas 
localidades, isso mostra que o campi de Marabá-PA tem uma busca regular por cursos até 
mesmo pelas politicas publicas aqui desenvolvidas. 
b) Contexto Familiar 
Com o perfil familiar podemos destacar que a escolarização dos pais dos colaboradores não 
teve ou não concluíram o ensino fundamental ou médio, as razões foram por diversos motivos, 
desde o falecimento muito cedo, ao trabalho, acontecimentos relacionados à deficiência ou 
gravidez na adolescência.  
c) Convívio Social:  

Os colaboradores nos relataram que passaram por muitas situações de preconceitos, 
exclusão e desrespeito pelos seus direitos. Mas sempre buscaram participar das atividades da 
vida social, mesmo nas condições econômicas desfavoráveis e de um imaginário e prática social 
que historicamente marginalizavam as pessoas com deficiência. 
d) Contexto de vida e processo de escolarização 

A escolarização dos colaboradores foi marcada por descaso e muitas das vezes direitos 
foram negados a sua condição deficiente 

Luana, Bernardo, Alice, Joana, Eric e Newton ao falar de sua trajetória escolar mediante 
a sua história de vida, elucida que passou por momentos em que a educação foi negada, ou as 
vezes foi dirigido a um outro lugar só por ser deficiente. Assim, segregando-os por ser 
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deficiente e não acolhendo e dando-lhe educação. Fica evidente que a trajetória de vida dos 
colaboradores nos mostra que sempre foi deixado de lado pelos seus educadores e por seus 
colegas de sala boa parte por não conhecer a sua deficiência ou não saber lidar com ambos. 

4. CONCLUSÃO 

As falas selecionadas e tratadas aqui nos revelam o quanto se omite as políticas públicas 
para a pessoa com deficiência, ter educação é direito de cada ser humano. Essas falas nos 
mostram que o despreparo do professor e a sobrecarga de trabalhos e de alunos acabam 
segregando ainda mais as pessoas com deficiência, pois as mesmas não recebem uma atenção 
mesmo que mínima dos professores.  

Fatores sociais, culturais e econômicos também são as maiorias das causas em que o 
aluno não termine seus estudos, esses fatores também mostram que a falta da educação acaba 
por agravar a situação em que ele se encontra, pois muitas vezes eles enxergam (não só eles) a 
educação como a única saída dessa situação marginalizada. Essas terminações ainda parciais 
nos revelam que se os direitos das pessoas fossem assegurados seria bem diferente essa 
trajetória de vida e escolar. 

Assim, envolvendo histórias de vidas e trajetórias escolares de pessoas com deficiência 
com condições de classe social abastada, será possível tematizar melhor questões como 
desigualdade, deficiência, igualdade de condições, igualdade de oportunidades, sucessos de 
fracassos acadêmicos.  
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Resumo: O presente trabalho, vinculado ao Projeto de Pesquisa “A escrita de si e processos de 
subjetivação: formação de professores na Amazônia Oriental” tem como objetivo “Analisar, 
em relatos autobiográficos de professores em formação, discursos sobre o ser professor, sejam 
eles positivos ou negativos”. A perspectiva que orienta a pesquisa é de que a “escrita de si” 
(FOUCAULT, 1992), situada em um contexto de formação, pode favorecer a apreensão de 
sentidos redimensionados para diferentes aspectos que interferem na relação do sujeito com a 
sua própria formação. Entendemos que os relatórios, além de mobilizarem conhecimento do 
campo da formação dos professores, trazem também as marcas da sua história de vida que se 
entrelaçam com o percurso formativo. São esses sentidos que podem nos oferecer pistas de 
como a subjetividade do professor se constituem ao longo de sua formação e profissão.  Durante 
a pesquisa, realizamos a seleção e leitura de 43 relatórios de Estágio escritos por duas turmas 
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de professores em formação, identificando enunciados que evidenciam regularidades 
enunciativas sobre o professor. Durante as análises, identificamos também três eixos nos quais 
se ancoram os discursos dos professores, sendo eles: a negação de direitos dos pais à educação; 
ingresso tardio dos professores na escola; processos de identificação com o ser professor. 
Nesses relatos, há jogos de verdades que refletem a produção de subjetividades docentes na 
relação com diferentes processos que afetam as representações sobre o ser professor. 

1. INTRODUÇÃO 

Com base nos estudos foucaultianos, a opção pela investigação por meio de relatos 
autobiográficos se orienta pelo pressuposto de que o sujeito se constitui na e pela linguagem, 
de modo que a “escrita de si”, enquanto reveladora de uma experiência ética e estética da 
existência, se constitui também como espaços de produção de subjetividades.  

O objetivo principal desse trabalho é analisar em relatos autobiográficos de professores 
em formação, discursos sobre o ser professor, sejam eles positivos ou negativos. Analisamos 
relatos autobiográficos produzidos por duas turmas de professores em formação, em um curso 
de Letras na Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará. Os objetivos mais específicos são: 
i) destacar nos relatórios enunciados que remetem a processos de subjetivação docente; ii) 
identificar os processos de subjetivação caracterizadores dos enunciados e articular os 
diferentes tipos de enunciados e seus processos de subjetivação à relação entre saber, poder e 
a produção de subjetividade docente na sociedade contemporânea.  

2. MATERIAL E MÉTODOS 

Os relatórios analisados fazem parte do banco de dados da pesquisa a que se vincula o 
Plano de trabalho. A escrita destes relatórios passou por quatro fases, a saber:  

Fase 1- Na primeira fase de escrita, os alunos/professores foram colocados em contato 
com músicas, poemas, crônicas, filmes etc., com o objetivo de aproximá-los de uma escrita 
criativa de si mesmos. Nesta etapa foram produzidos os primeiros relatos autobiográficos, cujo 
tema eram as experiências de leitura e escrita da família do aluno de Letras. 

Fase 2- Os alunos/professores retomaram suas escritas anteriores e ampliaram suas 
narrativas, agora, tomando como tema propiciador de escrita, o acesso e permanência dos 
próprios alunos/professores na escola básica; 

Fase 3- Dando prosseguimento às narrativas autobiográficas, nesta fase, a temática 
privilegiada foi a profissão docente. Foi solicitado aos alunos/professores que falassem da 
escolha ou não da profissão e da sua relação positiva ou negativa com ela. 

 Fase 4- Na última etapa de escrita dos relatos, os alunos/professores voltaram-se ao 
relato de suas experiências na universidade, correlacionando-as com os processos formativos 
anteriores, na e para além da escola. Além disso, outro foco orientador desta fase de escrita foi 
às práticas discursivas e usos da escrita no universo universitário. 

Em nosso Plano de trabalho, passamos à fase de leitura dos relatórios destacando 
enunciados que se configuravam como processo de identificação do professor com seu processo 
de formação, seja fazendo remissão a sua história familiar e a relação dos familiares com a 
escrita, seja fazendo remissão a suas próprias experiências de formação até a universidade. 
Após a seleção desses enunciados, passamos a agrupá-los em eixos temáticos, conforme os 
sentidos por eles produzidos. Assim, chegamos aos três eixos temáticos: Negação de direito 
dos pais à educação; Ingresso tardio dos professores à escola; Processos de identificação com 
o ser professor. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Com base nos eixos temáticos identificados, passaremos à análise de alguns enunciados 
reunidos em cada eixo: 
 
Negação aos pais do direito à educação  

Os enunciados reunidos neste eixo remetem a jogos de verdades sobre a negação 
histórica do acesso dos pais à educação, sugerindo-nos que nos discursos dos professores 
entram sentidos sobre o direito à educação enquanto uma possibilidade de universalização do 
ensino. Essas representações dos professores sobre a formação dos pais, de certo modo afetam 
a própria formação destes professores que trazem uma experiência familiar em que o mundo da 
escrita não se fez presente.  

1. Meus avôs eram analfabetos, pois, eles não tiveram oportunidade de estudar. Papai também 
não teve muita oportunidade de estudar e também nunca se interessou nos estudos. (A.F-
Relatório 49) 

2. Por uma infinidade de razões não tiveram acesso à educação. Por esse triste motivo minha 
mãe continua analfabeta. Já o meu pai conseguiu aprender a ler por sua própria vontade e 
dedicação. (A.S-Relatório 5) 

Os enunciados 1 e 2 trazem uma história de negação de direitos em relação ao acesso à 
educação por parte dos pais dos professores produtores dos relatos. Essa negação nem sempre 
é problematizada pelos professores, às vezes nem sequer vêm essa falta de escolarização dos 
pais como negação de direitos. Em 2, são apontadas diferentes razões para o não acesso do pais 
à escola. Em 3, o trabalho na lavoura entra como a impossibilidade de conciliar escola e 
trabalho. É nesse sentido que nossas análises se voltam para os modos como os professores 
produzem verdades sobre si, considerando que estas verdades não têm origem neles mesmos, 
mas nas condições históricas em que eles vivem, nas verdades produzidas na sociedade sobre 
o que seja ser professor. Ao narrarem sobre si ou sobre os pais e avós, aquilo que a sociedade 
conserva como memória afeta os processos de representações dos sujeitos, no ato de narrar. São 
estes sentidos captados da memória que circula na sociedade, sob a forma de uma saber que 
Foucault denomina de verdade ou jogos de verdade. 

Ingresso tardio dos professores à escola  

Nos enunciados que se voltam a esse tema, identificamos várias referências à falta de acesso 
dos professores à escola na idade adequada, seja por ausência de escolas na localidade onde 
moravam, seja por terem de assumir bem cedo o trabalho para garantir a sobrevivência da 
família. Vejamos: 

4.Comecei a estudar somente com nove anos, pois minha mãe alegava que era muito cedo para 
estudar.” (A.S- Relatório 1) 

5.Comecei a estudar aos sete anos e tive bastante dificuldade em aprender a ler. Cheguei a 
ficar retida na cartilha (Mundo Mágico). A professora era bastante dedicada e carinhosa 
comigo, mas realmente a dificuldade era grande. Aos onze anos foi que consegui fazer a 1ª série 
forte.” (A.S- Relatório 5). 
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O que se observa com regularidade nos enunciados 4 e 5 é a marca temporal de ingresso 

dos professores na escola.  No enunciado 4, o advérbio “somente” anuncia uma avaliação da 
professora em relação à temporalidade tardia de acesso à escola. Em 5, embora o sujeito diga 
que ingressou na escola aos oito anos, afirma, na sequência, ter concluído a primeira série aos 
onze anos, o que reforça a ideia de que embora os sujeitos estejam na escola não significa que 
tenham tido acesso pleno a ela, uma vez que embora permaneçam na escola, enfrentam 
diferentes processos de exclusão, como a repetência ano a ano, até abandoarem a escola. Nessa 
perspectiva, nos lembra Foucault que na construção de uma representação crítica de si e do 
mundo, precisamos estranhar esses processos muitas vezes naturalizadores de nossa condição 
de sujeito. Seguindo a perspectiva foucaultiana, também nos fala Larrosa: 

E uma vez que se trata de nos desfamiliarizarmos de nós mesmos, nada melhor 
que aplicar, a isso que somos, o olhar assombrado do antropólogo, esse olhar 
etnológico, educado para ver, inclusive na idéia que ele tem de si mesmo, as 
curiosas e surpreendentes convenções de uma tribo particular. (LARROSA, 
1995, p.5). 

Processos de identificação com o ser professor 

A leitura dos relatórios nos permitiu apreender passagens em que os professores deixam 
inscritos os processos de identificação com a profissão, particularmente no que se refere à 
formação universitária. Esses sujeitos admitem que apesar das dificuldades enfrentadas durante 
a formação universitária, a graduação foi fundamental para uma identificação positiva com a 
profissão.  

7.Confesso que este curso está sendo muito gratificante para a minha aprendizagem. Estou 
conhecendo através da leitura várias histórias de autores importantes que deixaram a sua 
contribuição, para que hoje nós pudéssemos ler entender e discutir uns com os outros. (A.S- 
Relatório 1) 

8. Durante todo esse processo de descobertas, e aprendizagem, foi de suma importância para 
minha formação acadêmica, construção não só profissional, com também pessoal. (E. V.- 
Relatório 29)  

Nos enunciados 7 e 8, o processo de identificação positiva se dá pelo ingresso do sujeito 
em um curso de graduação, pelo contato com o universo acadêmico e com teorias, enquanto 
possibilidade de alteração das práticas pedagógicas. Ou seja, o processo de identificação 
positiva se caracteriza pelo contato dos professores em formação com teorias mobilizadas em 
diferentes disciplinas no curso de graduação, entendendo-as como importantes para maior 
identificação com a área de formação. A leitura, a escrita, o acesso a diferentes gêneros são os 
objetos que recebem foco na avaliação do professor enquanto conhecimentos privilegiados no 
seu processo de formação. 

4. CONCLUSÃO 

Com base nas análises realizadas observamos que, nesses relatos ao voltarem para suas 
experiências de formação, os professores produzem jogos de verdades que refletem na produção 
de subjetividades na relação com diferentes processos que afetam suas representações sobre o 
ser professor. 

Identificamos em seus relatos diferentes referências nas quais se inscrevem seus 
processos de subjetivação, uma vez que tais referências colaboram para as representações de si 
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enquanto professores. Nestes relatos, entram representações sobre processos formativos pelos 
quais passaram diferentes gerações e estas representações oferecem possibilidades de os 
professores olharem positivamente para o fato de terem cursado uma graduação. Ainda no 
processo de identificação com a profissão, outros elementos passam a compor o processo 
identitário desses professores, como por exemplo, o contato com objetos da própria formação 
(leitura, escrita, gênero). Há, também, outros deslocamentos nos processos identitários em que 
a formação é compreendida de forma linear, como fórmulas a serem aplicadas na escola básica.  
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4.7 História de mulheres do campo: memórias e identidades na luta pela e na terra no sudeste 
do Pará 

Mulheres e Gênero no Movimento dos Trabalhadores Rurais sem 
Terra (MST) 

 
Ana Crys Delgado da Silva 

Idelma Santiago da Silva (orientadora) 

Agência financiadora: FAPESPA 

Palavras chave: Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), Gênero, Mulheres 
Camponesas.  

Resumo: O presente trabalho tem como objetivo discutir sobre relações de gênero nas 
instâncias de direção do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) no sudeste do 
Pará, a partir de entrevistas orais de histórias de vida com duas dirigentes do movimento. Além 
das entrevistas de histórias de vida analisadas no presente trabalho, o período de pesquisa com 
a bolsa envolveu pesquisa documental e estudo bibliográfico e este, ira contribuir para o 
trabalho de conclusão de curso. Por fim, o referencial teórico apoia-se especialmente nos 
estudos de Joan Scott, Judith Butler e María Lugones. 

1. INTRODUÇÃO 
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O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) já tem um pouco mais de três 

décadas de existência na luta pela reforma agrária e se constitui como um movimento de massas. 
Ele está organizado em todas as regiões do país. Nos seus objetivos gerais destaca-se a luta pela 
igualdade de direitos e o combate às opressões, incluindo a participação igualitária de mulheres. 
Contudo, o movimento não nasce com discussões referentes a gênero, elas são construídas ao 
longo de suas trajetórias e experiências. Então, buscamos procurar entender e compreender 
como se deu esse processo. 

Neste trabalho iremos refletir sobre a questão de gênero no MST: sua emergência e como 
tem sido abordado nos estudos sobre o movimento. Já que fazemos um recorte de gênero 
utilizaremos o conceito trabalhado por Joan Scott e Maria Lugones, essa última, intelectual do 
feminismo descolonial latino-americano. 

Utilizando a temática sobre história de vida entrevistamos Maria Raimunda Cezar de 
Souza, que dentro do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, atua na frente de 
Educação Cultura e Formação, e entrevistamos também Isabel Rodrigues Lopes filha, que atua 
no setor de Produção. 

Objetivo deste trabalho é abordar narrativas orais de mulheres dirigentes e lideranças do 
Movimento do Sem Terra (MST) no sudeste do Pará, discutindo as dimensões que sua agência 
e experiência (re)apresentam aos movimentos sociais do campo e às lutas por cidadania, 
investigar os processos pelos quais emergem e participam as mulheres na luta pela terra, 
interrogando sobre suas trajetórias de vida, suas práticas e relações em diferentes tempos-
espaços-escalas do movimento e das tensões e contradições vividas no interior do seu grupo ou 
da sociedade mais abrangente e realizar uma aproximação às memórias-discursos em torno da 
agência feminina nos movimentos sociais da luta pela terra, com atenção para as situações e 
posições que lhes são conferidas nas redes das quais fazem parte e nas quais atuam. 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

Este trabalho é resultado de estudo bibliográfico, documental e por base entrevistas sobre 
história oral com a temática história de vida, realizado como atividade da bolsa de iniciação 
científica (PIBIC/CNPq/UNIFESSPA e agora FAPESPA), na execução do Plano de trabalho 
“Gênero e movimento social do campo: narrativas de mulheres dirigentes e lideranças do 
Movimento dos Sem Terra no sudeste do Pará”, vinculado ao projeto de pesquisa “HISTÓRIA 
DE MULHERES DO CAMPO: memórias e identidades na luta pela terra no sudeste do Pará", 
coordenado pela professora Idelma Santiago da Silva. 

A história oral nas palavras de Delgado (2006, p. 15) é “um procedimento metodológico 
que busca, pela construção de fontes e documentos, registrar, através de narrativas induzidas e 
estimuladas, testemunhos versões e interpretações sobre a História”. Assim, a história oral tem 
possibilitado a abordagem das diferenças e da heterogeneidade das vivências e das estratégias 
de construção da realidade pelos sujeitos individuais e coletivos. Nesta pesquisa elaboramos 
um roteiro geral de temas e possíveis perguntas para guiar as entrevistas, tais como historia de 
vida, se vivenciou a migração, situações e posições no movimento e memória da luta pela terra. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

No ano de 1986 é constituída a Comissão de Mulheres Sem Terra, preocupando-se em 
discutir suas pautas dentro do movimento e garantir a participação da mulher em todas as 
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instâncias organizativas. Apesar de toda a trajetória de luta das mulheres para alcançarem seu 
espaço no movimento Furlin assinala que: 

A insistência de sua participação (da mulher) releva a existência das desigualdades de 
gênero na concessão de direitos e na atuação em instancias de poder [...]. Essa 
desigualdade remete à afirmação de Scott (1990) de que gênero é também uma 
primeira forma de significar as relações de poder. (NEIVA 2013, p. 261, 262) 

 

Podemos observar essas relações de poder nas falas das dirigentes, quando relata o 
processo de enfretamento que uma mulher sofre ao assumir instâncias dirigentes. Também de 
como a performance de gênero se (re)cria pela tensão dos papeis socialmente construídos, 
evidenciando a força do padrão normativo na repetição que pode envolver homens e mulheres.  

 
Agora, quando você vai pra assumir cargos e funções de instancia dirigente, aí essa 
paulada... Aí você percebe que o enfrentamento é maior porque há toda uma tentativa 
muito forte da companheirada, a companheirada mesmo... De muitos homens, às 
vezes inconscientemente algumas companheiras, que faziam no sentido de 
desqualificar a atuação da gente. (Maria Raimunda) 
Ser mulher no MST tem que ter coragem, não é que eu seja corajosa, mas tem que 
saber ter coragem quando precisa. (Isabel Rodrigues) 
 

A performatividade de gênero como um ato – de repetição e mudança – e relacionado ao 
que se entende socialmente de masculino e feminino dentro de uma estrutura binária (BUTLER, 
2003), desenvolve-se tenciona(n)do pelas assimetrias de poder.  

A direção nacional do MST era composta por uma pessoa de cada estado. Mas, a partir 
de 2006 foi adotado nos princípios organizativos a questão da equidade de gênero para a 
representação na direção nacional. De acordo com Maria Raimunda: “quando era um por estado 
aí era esmagadoramente homens que iam pro núcleo de direção nacional, mas a partir de 2006 
é um homem e uma mulher”. 

Durante o processo de construção da participação das mulheres em instâncias de direção 
do movimento no Pará, a entrevista relata sobre um momento em que quase todas as mulheres 
foram retiradas da direção estadual do MST, exceto Isabel que nos informou que estava 
estudando, e não sabe certo porquê dela não ter sido retirada. Segundo ela, este acontecimento 
foi em 1999. 

Foi eleito uma turma, um grupo de dirigentes, aí foi só macho mesmo! Que eles 
achavam que a mulheres que estavam lá na direção num geral, que a direção não 
estava dando conta de cumprir as tarefas e que... que eles responsabilizaram o não 
cumprimento dessa tarefa, diz que porquê era uma direção com mulheres, tinha muitas 
[...] E eles alegavam ‘ah é porque elas vive engravidando, ah porque nunca pode fazer 
nada, nunca pode sair, que nunca pode não sei o que e não tem competência’, era 
muito assim, ‘num’ sabia pensar. (Maria Raimunda) 
 

Por um período, a direção do MST Pará se manteve, em sua composição, com maior 
número de homens. Tesdeschi (2012, p. 92) quando analisa os espaços sociais da mulher na 
domesticidade afirma que “o afastamento das mulheres da vida pública livram os homens de 
possíveis concorrentes”. 

Dentre os argumentos ou justificativas utilizados pelo grupo responsável pela retirada das 
mulheres na organização estadual, relacionavam-se as passagens pela gravidez, maternidade e 
amamentação. Mesmo que essas ocorrências diminuíssem – ou suspendesse temporariamente 
– a atuação política das mulheres militantes, o seu uso como argumento revela o grau de 
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cristalização dos papéis de homens e mulheres nas esferas pública e privada, bem como nas 
esferas produtivas e reprodutivas.  

Bordenave (1994, p. 47) afirma que “apesar de a participação ser uma necessidade básica, 
o homem não nasce sabendo participar. [...] é uma habilidade que se aprende e se aperfeiçoa” 
(p. 47). Maria Raimunda relata que o grupo de mulheres que havia “saído” da direção do 
movimento se reuniu e organizou estratégias para não diminuir sua ação militante: “a gente 
levou em consideração a avaliação deles de prepotência [...] a gente organizou uma espécie de 
planejamento de vida das mulheres que eram da direção”. A maternidade – um cronograma de 
gestações – se tornou parte dessa agenda de planejamento do grupo, visando retomar a 
participação quantitativa e real na direção do movimento.  

 
Outra alegação era do nível de intervenção das mulheres. E aí além do processo de 
formação que a gente foi intensificando, de curso de encontros ‘prás’ mulheres, a 
gente falou: a partir de hoje todas as mulheres tem que estudar se escolarizar mesmo 
[...] Aí aprender dirigir e aí a gente foi assim: como vamos nos empoderar dentro da 
organização? [...] vocês tão entendendo? Tinha um boicote silencioso da ação das 
mulheres. (Maria Raimunda) 
 

Assim, uma outra ação importante da articulação do coletivo de mulheres foi organizar 
a formação, como uma forma de enfrentar o discurso de acusação de desqualificação da 
participação. 

Todas as mulheres que eles tiraram porque considerava incompetente, desqualificada 
pra ser dirigente do movimento, todas voltaram com uma votação assim, maioria dos 
casos superior ou empatada a eles, uma volta com muita força à direção. 

A retomada da participação das mulheres nas instâncias de direção do MST do Pará 
resultou na organização estadual do movimento com mais equidade de gênero. Para Maria 
Raimunda foi decisivo “o nível maior de escolarização” das mulheres e o entendimento de que 
o processo de formação é contínuo.  

A participação é uma vivencia coletiva e não individual, de modo que somente se 
pode aprender na práxis grupal [...] Quando se promove a participação deve-se aceitar 
o fato de que ela transformará as pessoas, antes passivas e conformistas, em pessoas 
ativas e críticas. (BORDENAVE, 1994, p. 74;77) 
 

Quando questionada sobre qual a maior contribuição das mulheres para a agenda do MST, 
Isabel declara que é “a luta contra o capital [...] de fazer a luta onde estiver esse capital, qualquer 
parte do mundo. Foi a luta das mulheres que puxou isso aí.” Retomando Lugones acerca da 
intersecção, observa-se nas narrativas das dirigentes a perspectiva de que as mulheres dentro 
do movimento não estão isoladas e que junto com a pauta de gênero vêm também a pauta de 
classe. Evidenciam que a intersecionalidade tem esse potencial para colocar em questão os 
diversos regimes de dominação, como nos alerta Lugones (2014, 935; 949) 

a imposição colonial do gênero atravessa questões sobre ecologia, economia, governo, 
relaciona-se ao mundo espiritual e ao conhecimento, bem como cruza práticas 
cotidianas que tanto nos habituam a cuidar do mundo ou a destruí-lo. (...) 
Não se resiste sozinha à colonialidade de gênero. Resiste-se a ela desde dentro, de 
uma forma de compreender o mundo e de viver nele que é compartilhada e que pode 
compreender os atos de alguém, permitindo assim o reconhecimento. Comunidades, 
mais que indivíduos, tornam possível o fazer (...).                                                                                                                                         

Nos parece muito pertinente propor essa questão da intersecionalidade para estudar a 
perspectiva que as mulheres dirigentes do MST atribuem às suas lutas.  

mas a gente precisa avançar muito mais né, e a outra não só quanto mulher, mas 
também um coletivo de unidade enquanto homens enquanto mulheres porque na luta 
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de classe nós não podemos ser separados, embora nós tenhamos nossas necessidades 
enquanto mulheres. (Isabel Rodrigues) 

Hoje as mulheres nas instâncias organizativas possuem um trabalho de formação 
específica que trata de feminismo e marxismo, de auto-organização antes das reuniões estaduais 
e nacionais visando efetivar uma participação real das mulheres. 

4. CONCLUSÃO 

As mulheres dentro do movimento conquistaram espaços de representatividade e 
participação efetiva nas instâncias de direção do MST no sudeste do Pará. Elas estão entre os 
principais quadros dirigentes do movimento na região. Isso não significa que a desigualdade de 
gênero tenha sido superada no interior do movimento. Às mulheres, cabe um esforço maior 
especialmente de formação, porque suas vozes não recebem a mesma atenção que é dada ao 
outro sujeito – homem – devido à construção social do ser mulher, do tornar-se mulher através 
de atos performativos da construção desse gênero. Além disso, um obstáculo é a dupla jornada 
de trabalho, pois as mulheres não abandonam o espaço doméstico para se dedicar por inteiro ao 
espaço político. O primeiro é atribuído como espaço natural às mulheres e o segundo aos 
homens, ou seja, resulta de uma naturalização da divisão sexual do trabalho social (KERGOAT, 
2009). 

Vale destacar esse papel que a formação tem assumido nos processos de participação das 
mulheres no MST Pará. Nos parece pertinente que a formação, incluindo a elevação da 
escolarização, constituiu (e constitui) num dos principais dispositivos – com função estratégica 
e concreta para se inscrever em uma relação de poder – acionado pelas mulheres do movimento 
no seu processo de empoderamento político. Uma segunda refere-se a “esse” devir de corpo-
mulher dirigente que em atos performativos de gênero vai movimentando as assimetrias do 
poder não apenas no campo da delegação do poder atual no interior do movimento e das suas 
interlocuções sociais e políticas com a sociedade (incluindo sua agenda pública), mas também 
no campo da imaginação social das novas gerações do movimento.   

O MST se apresenta como um movimento aberto para o debate sobre as desigualdades de 
gênero, isto não quer dizer que o movimento alcance um nível de igualdade política e social, 
pois sendo um movimento que resiste em uma sociedade patriarcal-colonial ainda se reproduz 
nele discursos e ações sexistas. Ademais a necessidade da discussão sobre as desigualdades de 
gênero, segundo uma das dirigentes, não é consensual.  

O estudo de gênero com o recorte no campesinato permite analisar na luta pela terra a 
participação das mulheres e o quanto dispõe os movimentos sociais a possibilidade e a 
capacidade de se reinventar para novas relações sociais de gênero e, consequentemente, para 
novos processos de socialização política, bem como para ampliar sua agenda político-
pedagógica para o combate às opressões que se intersecionam em decorrência da colonialidade 
do ser e do poder. Para maior imersão deste tema o mesmo será utilizado para elaboração de 
Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). 
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4.8 Demandas do atendimento educacional especializado e colaboração no apoio a inclusão 
escolar 
 

Demandas do Atendimento Educacional Especializado e Colaboração no 
Apoio a Inclusão Escolar 

 
Nome do Autor (Coordenador do Projeto)10 - Lucélia Cardoso Cavalcante Rabelo 

Nome do Autor (Apresentador)11 – Roberta da Cruz Gomes 
 

Agência Financiadora- CNPq 
 
 
Eixo Temático/Área de Conhecimento: EDUCAÇÃO. EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 

1. INTRODUÇÃO  

A pesquisa em questão, adveio da necessidade de analisar os desafios enfrentados por 
professores especialistas em educação especial que atuam em salas de recursos multifuncionais, 
com o papel fundamental de prestar apoio ao processo de inclusão escolar de alunos com 
deficiência, transtorno do espectro autista e altas habilidades/superdotação. Impõem-se a 
obrigatoriedade de os sistemas de ensino atenderem às necessidades especificas dos alunos 
quem compõem o público/alvo da educação especial/PAEE, adequando os currículos escolares, 
provocando a reorganização da escola, utilizando métodos, técnicas e recursos que possam 
qualificar o seu processo educativo (BRASIL, 1996). 

A partir da década de 90 as discussões referentes a educação das pessoas com 
necessidades especiais começaram a adquirir alguma consistência, face às políticas anteriores 
de caracterizadas pela descontinuidade e dimensão secundária. A nova LDB 9.394/96 em seu 
capítulo V coloca que a educação dos portadores de necessidades especiais deve se dar de 
                                                           
10Doutora em Educação Especial pela Universidade Federal de São Carlos. Professora Adjunta da Universidade 
Federal do Sul e Sudeste do Pará (FACED/ICH/Unifesspa). Coordenadora do Projeto PIBIC/FAPESPA 2017-
2018 intitulado: E-mail: luceliaccr14@gmail.com. 
11 Discente do curso de Licenciatura em Pedagogia, no Instituto de Ciências Humanas, Faculdade de Ciências da 
Educação da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará. Bolsista do Projeto de Pesquisa 
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preferência na rede regular de ensino, o que traz uma nova concepção na forma de entender a 
educação e integração dessas pessoas. 

Mas, o mero fato de constar em Lei, não significará muito se as ações ensejadas para 
a inclusão das pessoas com necessidades especiais não sejam planejadas e estruturadas de modo 
que elas tenham seus direitos plenamente respeitados. 

É urgente que pesquisadores e educadores concentrem esforços para discutir e 
pesquisar essa temática, em todos os níveis e modalidades de ensino. 

Fragmento do Texto da Lei 9394/96: Educação Especial 
 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 
A pesquisa desenvolveu-se conforme a abordagem qualitativa, com a exploração de 

dados descritivos, construídos no contexto dinâmico de interações dos participantes da mesma, 
identificando demandas no trabalho das professoras do AEE e do ensino comum, para 
efetivação do apoio a inclusão escolar e a partir da identificação de demandas, promover 
práticas colaborativas na pesquisa, num processo dinâmico de interação pesquisadores e 
participantes. 

Como pesquisa do tipo colaborativa, pesquisadores têm o papel de mediador, ficando 
responsável por organizar e intercambiar ideias, fortalecendo o apoio mútuo entre os pares e 
encorajando os professores a participarem do processo dialógico. Os participantes 
compartilham significados, sentidos, questionam ideias, concordam ou discordam das opiniões 
de seus companheiros, apresentando suas razões e opções e aceitando responsabilidades durante 
todo o percurso do trabalho colaborativo (IBIAPINA, 2008, p.72).  

 Deste modo, o estudo aqui descrito, fez uma análise de demandas, com o objetivo de 
colaborar com inclusão, levando em consideração os desafios enfrentados pelas professoras 
diariamente, desafios esses que estão relacionados tanto com a ausência da família, quanto com 
a falta de tempo, materiais didático-pedagógicos adaptados/acessíveis e a falta de comunicação 
entre os professores da Sala de Recursos Multifuncional (SRM) com professores do ensino 
comum (em algumas situações). 

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
O projeto que objetivou construir “pontes”  entre a educação superior e básica, de 

modo a contribuir com a criação de projetos de intervenção metodológica que inovem a relação 
ensino-aprendizagem, impactando positivamente na melhoria da qualidade de ensino, 
especialmente na educação pública municipal em Marabá, conseguiu fazer um mapeamento 
bastante preciso dos materiais existentes nas Salas de Recursos Multifuncionais (SRM) das 3 
escolas que integraram ao projeto de pesquisa, sendo que, a escola 1 atende 15 alunos com 
deficiência, a escola 2 atende 36 alunos, e a escola 3 que atende 21 alunos, através desses dados 
podemos destacar que os recursos utilizados frequentemente nas Salas de Recursos 
Multifuncionais são; alfabeto móvel em degrau com letras cursivas e bastão, numerais em 
pinos, e muitos outros materiais pedagógicos adaptados, além de mesas e cadeiras. No entanto, 
as professoras têm bastante dificuldades em ministrar algumas aulas, devido à falta de inúmeros 
equipamentos como; impressora colorida, mesa redonda, livros sonoros, material de apoio 
pedagógico etc... Sucateamento e falta de estrutura das salas (prédio). Como consequência, os 
profissionais não apenas da área de educação especializada, vivenciam inúmeros episódios de 
descaso para com o comprometimento com os alunos com deficiência, que termina por incidir 
sobre sua trajetória escolar, implicando em dificuldades para se escolarizarem, associadas a mal 
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funcionamento das políticas públicas e a má qualidade dos serviços educacionais escolares, que 
não atendem aos princípios declarados da educação inclusiva. 

Além dos problemas relacionados a gestão municipal e ao governo de um modo geral, 
professores tanto das salas de recursos, quanto de ensino regular, sofrem com a superlotação 
das turmas e carga horaria baixíssimas, uma vez que, é importante ressaltar que o 
acompanhamento individual de cada aluno com deficiência, é fundamental para oferecer boas 
condições de ensino/aprendizagem. 

Foram construídas algumas compreensões sobre as demandas do trabalho de 
atendimento educacional especializado, de modo que a prática do professor da SRM, fosse 
analisada com estes professores, identificando quais desafios ainda dificultam a melhor 
qualidade de seu apoio na inclusão escolar de alunos com deficiência intelectual, alunos surdos 
e alunos com transtorno do espectro autista. Fizemos uma análise dos dados coletados e das 
demandas identificadas, a partir daí demos início as reuniões dos grupos focais para planejar e 
realizar processos de intervenções e formações continuadas para os professores, buscamos 
construir um levantamento de demandas, ao mesmo tempo planejar em conjunto com 
professoras do AEE da educação básica, propostas de programas educativos para subsidiar o 
suporte específico para o público com deficiência em seu processo de escolarização no ensino 
comum. 

As demandas centrais identificadas, diz respeito a organização do plano de 
atendimento educacional especializado, pois as professoras se ressentem de não ter um espaço 
de tempo maior para planejar de forma articulada com os professores do ensino comum que 
atuam na escolarização do aluno público alvo da educação especial, a escola deve oferecer às 
crianças com deficiência uma série de estímulos úteis ao seu desenvolvimento, estímulos 
corretos, nos momentos certos, por conta disso,  após fazermos uma avaliação de cada perfil 
traçado, utilizando os métodos dos teóricos da área, foi possível elaborar, produzir e organizar 
materiais e recursos pedagógicos acessíveis, considerando as necessidades específicas dos 
alunos público-alvo da educação especial; acompanhar a funcionalidade e a aplicabilidade dos 
recursos pedagógicos e de acessibilidade na sala de aula comum do ensino regular, além de 
orientar professores sobre estes recursos. 
 
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

As adequações pedagógicas devem ser constantes para que enriqueça os saberes, a 
prática e as habilidades dos professores e dos alunos, para que possam realizar com suas 
técnicas ações após uma organização tática e coerente, podendo se inteirar dos objetivos, 
conhecendo os processos de educação, e investindo em sua formação continuada para ampliar 
o ensino-aprendizagem dos alunos, devendo sempre respeitar o desenvolvimento cognitivo dos 
alunos, planejando e direcionando atividades que envolvam o aluno como agente ativo do 
processo ensino/aprendizagem, como também, analisando tudo o que o aluno faz, sempre 
reconhecendo o valor do que o ele é capaz de fazer sozinho, buscando compreender sua forma 
de pensar e nunca deixar de estimular sua autonomia. Contudo, os estímulos da família, da 
escola e sociedade para com essas pessoas, contribuem para que sejam membros ativos e 
autônomos na construção de conhecimentos. 

É importante que o AEE esteja articulado com as propostas pedagógicas do ensino 
comum, tendo em vista a relevância desse atendimento que atua de forma complementar e/ou 
suplementar ao ensino regular, dessa forma, o AEE deve constar no Projeto Político Pedagógico 
da escola, sendo uma ação de toda a comunidade escolar e não uma ação isolada do professor 
especializado, no entanto, é sempre bom salientar a importância da articulação do trabalho do 
professor do ensino regular e do professor do AEE, tendo em vista que ambos trabalham com 
o mesmo aluno. Ressaltando ainda que, para que a educação inclusiva ocorra é necessário que 
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se tenha consciência de que ela não acontece sozinha, é  dever da escola estar pronta a garantir 
as condições necessárias para o desenvolvimento do ser, vencendo barreiras, superando 
preconceitos e valorizando as potencialidades dos alunos, o estudo tem como justificativa a 
oportunidade de reflexão na busca de torná-la acessível a todos, cientificamente o estudo 
proporcionou a superação de lacunas e o aprofundamento do conhecimento na área da educação 
inclusiva. 

Considerando que há demandas oriundas do trabalho pedagógico de professores do 
atendimento educacional especializado, assim como de professores do ensino comum para a 
garantia de condições de acessibilidade e de aprendizagem dos alunos com deficiência, 
transtorno do espectro autista e altas habilidades/superdotação, daremos continuidade à 
pesquisa, através de um novo projeto intitulado; Analises de experiencias colaborativas no 
atendimento educacional especializado contribuindo com o apoio escolar de alunos público 
alvo da educação especial. A pesquisa ocorrerá fundamentada nos princípios de uma pesquisa 
qualitativa com as sistematização de dados descritivos que fundamentarão o desenvolvimento 
de uma pesquisa colaborativa na qual os professores serão protagonistas no processo 
investigativo e intervenções estratégicas de serviços em educação especial que orientem o 
processo de escolarização qualificada dos alunos com deficiência e transtorno do espectro 
autista no ensino comum, adotando a concepção de ensino colaborativo que requer a construção 
de cultura de trabalho articulado professor do ensino comum e professor do AEE. As 
intervenções propostas terão como premissa metodológica conceito de desenho universal de 
aprendizagem, com a oferta de condições acessíveis para o aluno se apropriar dos 
conhecimentos acadêmicos. Com os resultados se espera contribuir com a politica de inclusão 
escolar em implementação nas realidades das escolas em Marabá, concomitantemente, analisar 
como uma pratica de pesquisa de intervenção colaborativa tem efeitos na qualidade de ensino 
a alunos publico alvo da educação especial. 
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4.9 Dinâmicas Socioeducacionais no Sudeste do Pará: Políticas Públicas e Deficiência 

 

A PRODUÇÃO CIENTIFICA AMAZÔNIDA SOBRE AS POLÍTICAS DE INCLUSÃO: 
UMA LEITURA A PARTIR DA NOÇÃO DE HETEROGENEIDADE ENUNCIATIVA 
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Agência Financiadora: PIBIC Unifesspa 

 

Eixo Temático/Área de Conhecimento: Educação 

 

RESUMO: O artigo se propõe a analisar a produção dos grupos de pesquisa amazônidas sobre 
a inclusão escolar da pessoa em situação de deficiência, estabelecendo relações entre as 
operações discursivas no discurso acadêmico docente. Para isso, foi realizado um levantamento 
das produções em revistas acadêmicas de Universidades da Amazônia e produzido um quadro 
analítico com as produções ali publicadas entre os anos de 2012 e 2016. Os resultados mostram 
um diálogo entre os que se produz na Amazônia e os processos nacionais de avaliação das 
políticas públicas voltadas para a inclusão. Não aparecem, por enquanto, experiências que se 
poderia chamar de especificamente amazônicas. 

 

Palavras-chave: discurso; inclusão; Amazônia. 

 

1. INTRODUÇÃO  

 

Este artigo se refere a um esforço de complementação do Projeto de Pesquisa, Dinâmicas 
Socioeducacionais no Sudeste do Pará: Políticas Públicas e Deficiência, executado durante os 
anos de 2012/2015..Nesse período, foram estudadas as relações entre políticas educacionais 
relativas à deficiência no Brasil e as dinâmicas socioeducacionais no sudeste do Pará, mas foi 
identificada uma falha referente ao levantamento de produção específica da região amazônica, 
como contexto onde se situa o sudeste do Pará. Para corrigir essa falha, foi proposta uma bolsa 
PIBIC com o objetivo de analisar a produção dos grupos de pesquisa amazônidas sobre a 
inclusão escolar da pessoa em situação de deficiência, estabelecendo relações entre as 
operações discursivas no discurso acadêmico docente. Dessa maneira, a proposta fazia dialogar 
estudos próprios do campo do discurso, ligados á Linha 2 do programa de Pós Graduação em 
Dinâmicas Territoriais e Sociedade na Amazônia (PDTSA/Unifesspa) com os estudos da 
deficiência levados a cabo no Núcleo de Educação especial da Faculdade de Ciências da 
Educação da mesma Universidade 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

Foi realizado um levantamento das produções em revistas acadêmicas de Universidades da 
Amazônia. Foram encontrados nove artigos publicados entre os anos 2012/2016 nas revistas 
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Cocar (UEPA), Revista Decifrar, Revista Amazônida (UFAM), Revista Moara (UFPA), 
Revista de Estudos em Educação (UNIFAP), Revista Anthesis (UFAC). A partir do 
levantamento dessas produções de universidades amazônicas, foi criado um quadro analítico 
com o intuito de facilitar a análise das principais informações nelas contidas, no que diz respeito 
à inclusão da pessoa com deficiência.Tal quadro foi analisado com relação ao conceito de 
heterogeneidade enunciativa (MAINGUENEAU, 1997), estabelecendo-se no discurso as 
marcas das coerções por ele sofridas. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Para o levantamento do estado da arte, foram analisados oito artigos publicados em revistas da 
Amazônia legal entre 2012 e 2016.  As revistas são Cocar (UEPA), Revista Decifrar, Revista 
Amazônida (UFAM), Revista Moara (UFPA), Revista de Estudos em Educação (UNIFAP), 
Revista Anthesis (UFAC). 

Rodrigues (2014), ao “analisar o nível e forma de articulação existente entre as atividades 
desenvolvidas nas salas regulares com proposta inclusiva e nas salas de recursos 
multifuncionais e sua interferência no processo de inclusão educacional” (p. 44), evidencia as 
diferenças de investimento entre sala comum e sala de recursos, mostrando que o espaço 
disponibilizado para sala de recursos é pequeno com relação às salas comuns, já estas não 
dispõem do material adequado, que estão subaproveitados na sala de recursos. Tendo utilizado 
pesquisa de caráter qualitativo, que incluiu as opiniões dos participantes, a autora informa 
também que “a maioria dos professores disponibiliza recursos próprios para aquisição de alguns 
materiais que consideram importante para sua atuação docente” (p. 44). 

Bentes e França (2014), estudando o atendimento especializado de criança cegas e surdas nas 
duas escolas especializadas de Belém (Pará) dizem que, uma vez que a política inclusiva em 
vigor deslocou o financiamento para salas de recursos (a partir de 2008), as escolas 
especializadas perderam recursos. Desse modo, mostram que na Unidade Educacional 
Especializada “Astério de Campos”, a “escola especial” continuou com a função substitutiva, 
sendo que os alunos vão para escola regular obter frequência e fazer provas, mas o lugar em 
que aprendem, efetivamente, é a Unidade Especializada, no AEE que nela funciona. No caso 
da Unidade “José Alvares de Azevedo”, os serviços de reabilitação parecem essenciais e têm 
favorecido a independência e o aprendizado nas escolas regulares. Esses serviços, entretanto, 
continuam dicotômicos ao ensino, sendo inclusive discriminados, como se o AEE servisse 
somente ao ensino de letras” (p. 204). 

Siqueira e Mesquita (2016) realizaram uma pesquisa bibliográfica acerca do papel da leitura na 
inclusão educacional de alunos deficientes físicos. Consideram, como resultado, que “a leitura 
está relacionada à inclusão das pessoas com deficiência física no ambiente escolar, fazendo 
assim, com que essas pessoas possam ter uma vida normal, tendo suas limitações respeitadas e 
lhes proporcionando condições que possam leva-los a ter uma vida escolar normal” (p.189). 
Azevedo e Sobral (2016), relacionando as políticas públicas inclusivas no Brasil com contexto 
internacional, através de uma pesquisa bibliográfica, percebem “ que uma certa contradição 
pode residir na relação entre o modo pelo qual as leis são pensadas, a maneira como são 
aplicadas e o discurso e a atuação dos agentes que circulam e colocam em prática as políticas 
de educação inclusiva” (p. 42). 
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Temos, então, de um lado, as instituições (públicas ou privadas) consideradas legítimas 
representantes das políticas educacionais inclusivas, e de outro, o papel dos agentes que atuando 
no campo profissional da inclusão, se colocam como porta-vozes de uma "minoria excluída", 
incorporando e manifestando em seu discurso, não somente propostas que refletem suas 
atitudes, mas também as expectativas do coletivo que eles representam (AZEVEDO e 
SOBRAL, 2-16, p. 43). 

Nascimento e Carvalho (2016) discutem a formação de professores no quadro das demandas da 
educação inclusiva no contexto sócio-político e a política de inclusão e formação de professores 
nos anos pós-governos militares, tendo como foco os estudos desenvolvidos no Programa de 
Pós-Graduação em educação da UFMA por professores que desenvolvem pesquisas no campo 
da formação de professores e da educação especial. Concluem que a educação de pessoas com 
deficiência vem, gradativamente, ocupando espaço mais ampliado no rol das políticas públicas 
e, em particular, na educação formal. Trata-se de um processo de inclusão em que o 
acolhimento/integração requer, entre várias condições, professores em formação adequada às 
características do público a atender, quer para atendimento especializado, quer para os que 
atuam em classes comuns (NASCIMENTO e CARVALHO, 2016, p. 111). 

“A inclusão de alunos com deficiência visual no âmbito escolar” é o título do trabalho de Sousa 
e Sousa (2016), que tem como objetivo analisar a legislação específica e compreender direitos 
e deveres sob a responsabilidade dos poderes públicos. Para tanto, os autores revisaram uma 
literatura composta de livros, artigos, dissertações, teses e trabalhos de conclusão de curso. Com 
relação aos resultados, constataram a lenta aplicação da legislação existente e a pouca eficácia 
das políticas públicas no que se refere à qualificação dos educadores e do corpo técnicos das 
escolas. Afirmam ainda que “a interação entre alunos com deficiência visual e os de ensino 
regular é vista de forma positiva, pois eleva a auto-estima do aluno com esta deficiência” (p. 
48). 

Silva e Lima (2016) buscam analisar a inclusão do aluno com Síndrome de Down na escola 
fundamental, concluindo que se faz necessário “reconstruir imediatamente os procedimentos 
de ensino comumente envolvidos nos processos de conhecimento, propondo a abertura ao novo, 
a novas formas de entender as pessoas e valorizá-las, respeitando o ser humano em todas as 
suas limitações” (p. 09).  

Matos, Lemos e Batista (2017), estudam os planos de educação (nos níveis nacional, estadual 
e municipal) no contexto amazônico, enfocando a inclusão escolar da pessoa com deficiência 
visual. Seu objetivo é “debater como políticas públicas educacionais de inclusão, quando 
efetivadas, contemplarão as necessidades vivenciadas no cotidiano escolar das pessoas com 
deficiência visual no cenário amazônico”. Como resultado, observam que [...] os avanços da 
dupla matrícula ainda são ínfimos, provavelmente por se permitir a dualidade de acesso à 
educação em sistemas educacionais diferentes. É sabido que redes de entidades filantrópicas, 
que atendem pessoas com deficiência, ainda exercem influência nas decisões políticas de nosso 
país. Tais Instituições têm muito a contribuir para a convivência social, enquanto a educação 
escolar deve ficar sob a responsabilidade da escola (SILVA e LIMA, 2017, p. 47). 

Os resultados acima, correlacionando os autores lidos até agora, mostram que a literatura local 
acerca da questão da inclusão escolar produz questões muito próximas às debatidas em todo o 
país, não mostrando especificidades da região amazônica. 
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Para analisar a produção acadêmica acima apresentada, levantamos marcas discursivas 
tomando como referência teórico-metodológica a noção de heterogeneidade enunciativa, 
conforme Maingueneau (1997, 2005) e Authier-Revuz (1990).  Estabelecido o modo como a 
heterogeneidade se apresenta, pretendemos ainda analisar o ethos que se organiza pelas relações 
entre as operações discursivas realizadas nos artigos. Assumindo o discurso como produção 
social, buscamos nos enunciados produzidos as marcas dos discursos com que se relacionam 
em seu processo instituinte, assim como as coerções que sofrem nesse processo de instituição. 
Segundo Maingueneau (1997), tais coerções se relacionam com o gênero discursivo, com o 
estatuto dos sujeitos enunciadores e com a dêixis fundadora, conceitos que buscamos elucidar 
a seguir.    

Como tais produções discursivas poderiam sofrer coerções de gênero? O fato de terem sido 
produzidas com o objetivo de divulgar dados de pesquisa, em nossa opinião, afeta seu processo 
de instituição, já que “dizer para a academia” organiza o falar de um modo específico. Cria-se 
uma cenografia para o discurso em que há um interlocutor qualificado (a academia) a esperar 
uma fala também qualificada. Diz Maingueneau (1997, p. 57), entretanto, que  

A explicitação das condições genéricas, de suas cenografias [do discurso] não representa uma 
finalidade para a AD. Estas apenas constituem coerções por ela integradas a priori com o 
objetivo de analisar outras coerções referentes a formação discursiva a ser estudada. 

As coerções de gênero do tipo “artigo científico” implica em estabelecimento de relações 
lógicas, que, em nossa opinião, tem forte teor comparativo: em Rodrigues (2014), temos um 
olhar comparativo para dois níveis de intervenção pedagógica: a sala comum e a sala de 
recursos: em Bentes e França (2014), um olhar que compara tempos distintos (antes da política 
inclusiva/depois da política inclusiva); em Siqueira e Mesquita (2016), uma comparação entre 
pessoas com e sem  deficiência física, no que se refere à aquisição da leitura; em Azevedo e 
Sobral (2016), comparação entre as políticas públicas inclusivas no Brasil e o contexto 
internacional; em Nascimento e Carvalho (2016), demandas formativas em tempos pós-
militares (o que implica também certa comparação); em Sousa e Sousa (2016), encontramos a 
discussão da aplicabilidade da legislação, assim como da eficácia das políticas; em  Silva e 
Lima (2016), uma comparação entre processos de ensino ideais para a criança com Down e os 
efetivamente encontrados na escola fundamental. Por fim, Matos, Lemos e Batista (2017), 
comparam escalas diferentes de planificação da educação (nos níveis nacional, estadual e 
municipal). 

Caberia, a seguir, identificar o segundo tipo de coerção que sofre o discurso, a saber, o “estatuto 
dos sujeitos enunciadores”. No nosso caso, os enunciadores são pesquisadores que, ocupando 
determinado lugar social, produzem certa “cenografia de sua autoridade enunciativa”, de acordo 
com o autor que apresentamos, na qual “ele [o enunciador] determina para si e para seus 
destinatários os lugares que este tipo de enunciação requer para ser legítima” 
(MAINGUENEAU, 1997, p. 44). Como são interpelados os interlocutores discursivamente 
evocados nessa cenografia? Como o enunciador anuncia (encena) a si mesmo? De acordo com 
o autor, ocorreria um “apagamento do indivíduo por trás do estatuto de porta-voz” 
(MAINGUENEAU, 1997, p. 44): aquele que fala em nome da inclusão aparentemente fala para 
além de si mesmo e de suas experiências específicas. Os interlocutores evocados nos textos 
geralmente são as instâncias governamentais, da mais ampla (o governo, não nomeado 
diretamente mas presente na entificação da legislação e das políticas de inclusão, de formação, 
de financiamento...) à mais restrita (os planos municipais de educação, por exemplo). Outros 
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interlocutores emergem já no campo do empírico: o cadeirante em sua capacidade de leitura; a 
pessoa com Down e suas possibilidades de aprendizagem, mas estes aparecem mais como 
objeto das políticas. O enunciador, como já dito, fala do lugar da academia: está autorizado, 
portanto a fazer as análises cabíveis e a apontar falhas no processo inclusivo. Talvez se possa 
trazer à baila a questão de que esse processo, nos trabalhos analisados, é dado por natural: nunca 
é questionada sua proposição, sempre as disfunções em sua execução. 

O terceiro tipo de coerção dentro do processo em que o discurso se institui é aquilo que o autor 
denomina “dêixis fundadora”. A dêixis “define as coordenadas espaço temporais implicadas 
num processo de enunciação”, ou seja, articula enunciador e interlocutor no aqui e no agora.  
“Se existe dêixis discursiva”, diz Maingueneau, “é porque uma formação discursiva [atribui-
se] a cena que sua enunciação ao mesmo tempo produz e pressupõe para se legitimar” 
(MAINGUENEAU, 1997, p. 41-42). 

A dêixis discursiva consiste apenas em um primeiro acesso a cenografia de uma formação 
discursiva; esta última possui ainda um segundo ponto através do qual é possível alcançá-la; 
trata-se da dêixis fundadora. Esta deve ser entendida como a(s) situação(oes) de enunciação 
anterior(es) que a dêixis atual utiliza para a repetição e da qual retira boa parte de sua 
legitimidade. Distinguir-se-á, assim, a locução fundadora, a cronografia e a topografia 
fundadoras. Uma formação discursiva, na realidade, só pode enunciar de forma válida se puder 
inscrever sua alocução nos vestígios de outra dêixis, cuja história ela institui ou "capta" a seu 
favor (p. 42). O aqui/agora (a cronografia) de que tratam os trabalhos é a emergência da política 
de inclusão: sempre os últimos anos do século XX e os primeiros do XXI. A topografia 
fundadora poderia ser a Amazônia, em sua especificidade, mas, como visto, não há marcas do 
especifico: a política é vista como devendo ser implantada em todo o território nacional de 
forma homogênea. 

Cremos que a noção de memória serve para uma melhor compreensão desse processo, em que 
um dito anterior, em outro tempo e lugar, legitima o dito do presente, organizando a cena 
enunciativa. Para mobilizar esse conceito de dêixis fundadora no trabalho analítico, 
perguntariamos em que memórias da educação especial o discurso se ampara para anunciar-se 
legítimo. Atentaríamos para os já-ditos em sua retomada nesse aqui-agora, retomada essa que 
procura captá-los a favor da dêixis discursiva em produção. Esse trabalho não foi possível para 
os efeitos deste artigo, mas fica em aberto para outras possibilidades de pesquisa. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os materiais analisados mostram um diálogo entre os que se produz na Amazônia e os processos 
nacionais de avaliação das políticas públicas voltadas para a inclusão (tratam dos desencontros 
entre sala de recursos e salas comuns, da formação docente e do corpo técnico, das relações 
entre escolas especializadas e escolas comuns, das carências locais e da necessidade de 
incremento em questões específicas). Não aparecem, por enquanto, experiências que se poderia 
chamar de especificamente amazônicas, como referência para olhar as políticas mais 
gerais.Neste item, indicar de forma objetiva as principais conclusões obtidas no trabalho, 
indicando sua relevância, vantagens e possibilidades de estudos futuros.  
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Resumo: O projeto é desdobramento do PIBIC/UNIFESSPA/2016-2017 “Acordes Oblíquos de 
Cordéis: Marabá e suas terceiras margens...”, objetivando descrever e analisar folhetos de cordéis 
acompanhados de entrevistas realizadas com as autorias. Seria um estudo das manifestações do que 
chamamos de literatura “subalterna” oral-escrita circunscrito agora ao PA Palmares II (Município de 
Parauapebas), paisagem cultural imanando um grande número de migrantes, dentre eles, os do nordeste 
brasileiro. Desse exercício, acima de tudo de aprumado exercício de escuta acompanhado de descrições 
e breves interpretações, emergem territórios políticos, econômicos, culturais e memoriais. Abrir 
passagens com outras alteridades requer uma polissemia de ações, mas há o desejo de fazer parte do 
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coro, ainda tímido no cenário acadêmico, tentando desnaturalizar certos discursos depreciativos 
impostos aos artífices da chamada “Literatura Popular”, “articulação” e, ao mesmo tempo, devoração 
de práticas literárias ditas hegemônicas. Para tanto, poéticas orais-escritas da região supracitadas 
recarregarão com temáticas as análises que o projeto pretende realizar. 

 

1. INTRODUÇÃO 

Os exercícios de descrições, interpretações e escutas iniciados em 2015 com as vozes e as 
literaturas “subalternas” da cidade de Marabá/PA desconheciam, talvez por subestimar, a 
faculdade de “tender-distender, contrair e dilatar [...] envolver-desenvolver, involuir e evoluir” 
(Deleuze, 1991) dessa dobra comumente batizada de folheto de cordel. A mera oposição 
oral/escrito não nos coube mais nessas experiências demarcadas por gradações de várias outras 
ordens. Essa tentativa de acompanhamento dos barbantes físicos-simbólicos que sustentam 
esse(a)s escritos/vozes da Amazônia Oriental paraense tem significado algumas escolhas. Essas 
“cordas”, inclusive as vocais, não estão dispostas linearmente a nossa espera. Estão 
embaraçadas seguindo um fluxo que, hipoteticamente/geometricamente, representaríamos com 
as estruturas e subestruturas de um espiral. Fizemos do seu epicentro os ecos mais insistentes. 
Aqueles, às vezes veladamente, recontando narrativas para a luta pela terra. Passado se fazendo 
presente nas experiências de memorialistas. Aqui, sujeitos culturais que pela força criativa são 
capazes de transformar a memória dos arquivos monumentais em organismos em infinitas 
articulações: memória como máquina dionísica de destruição-reconstrução dos sentidos 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

Cabe pertinente descrição das premissas metodológicas levando a pesquisa para esse intenso e 
embaralhado tráfego de “barbantes”: como primeiro passo, foi será realizado levantamento 
bibliográfico de literatura acadêmica existente acerca de poéticas da voz, bem como aportes 
teóricos relacionados à pesquisa etnográfica e à história oral, mais detidamente ligadas à 
tentativas de descrição ou mesmo “conexão entre campos semânticos e também etnográficos – 
heterogêneos” (GOLDMAN; VIVEIROS DE CASTRO et al, 2006, p.01) e à realização de 
entrevistas pensadas como diálogo ou experiência de encontro de perspectivas, sem grandes 
roteiros ou estruturações prévias, uma tentativa de comunicação entre culturas - desvelando 
memórias, fenômenos materiais, corpóreos e psíquicos. Esse material, após leitura e 2 reflexão 
com os integrantes do Projeto , nos posicionará, em certa medida para o trabalho de campo, em 
busca do maior número possível de folhetos de literatura de cordel e poéticas da oralidade 
acompanhados de gravações com as autorias. Em fase posterior, serão realizadas análises dessas 
gravações e dos folhetos, destacando-se, em tese, a presença de temas recorrentes à exploração 
e à rapinagem humana nos garimpos e nas fazendas, além daqueles dando ênfase à luta pela 
terra. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A pesquisa, quanto a publicações, publicou na revista Escritas do curso de História de 
Araguaína apresentação de Dossiê intitulada “MEMÓRIAS HOSTIS: O rumor de vozes em 
escritos”; submeteu artigo à revista Ipotesi UFJF, aguardando ainda apreciação do Conselho 
Editorial dessa revista. Publicará no livro “Amazônia Oriental: Arqueologia, meio ambiente e 
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práticas culturais” - organizado pelos professores da Unifesspa Geovanni Cabral e Erinaldo 
Cavalcante e lançamento está previsto para novembro de 2018 - o capítulo “O INDIZÍVEL 
PELOS CORDÉIS: UMA ESCUTA DE TESTEMUNHOS, NO SUL E SUDESTE DO PARÁ.  
Das participações em eventos científicos, a pesquisa fez a comunicação “"Barbantes em 
Movimentos: Versejos de Massacres na Boca da Noite”, durante a XIII Jornadas Andinas de 
Literatura Latinoamericana, realizada pelo Programa de Pós-Graduação em Letras: Linguagem 
e Identidade, no Campus da Universidade Federal do Acre, em Rio Branco, Estado do Acre, 
Brasil, no período de 06 a 11 de agosto de 2018.  
A primeira ex-bolsista do Projeto, Larissa Sousa, fez apresentação de monografia de trabalho 
de conclusão de curso no enredo teórico-metodológico dessa pesquisa: “MARIA FIRMINA 
DOS REIS: Um devir-negro-mulher-escritora...” 
Desdobrado da Faculdade de Educação do Campo para o Grupo de Estudos Interculturais das 
Amazônias GEIA/CNPq, o projeto é atrelado às críticas sobre a luta do movimento nacional 
por uma Educação Do Campo, que hoje envolve principalmente os movimentos sociais e 
universidades, críticas para além da reivindicação por construção de escolas e oferta de 
educação pública às populações do campo. A luta é também pautada pela defesa de uma 
educação com uma pedagogia própria, um currículo novo, uma educação que seja “do e para” 
campo, comprometida com a realidade e os povos do campo, respeitando seus saberes, práticas, 
cultura e trabalhando para contribuir com a superação de suas necessidades de aprendizados. 
Entre tantas questões, tem-se pautado a necessidade de uma proposta pedagógica – de um 
currículo – em que a escola do campo considere os “tempos” e “saberes” dos sujeitos do campo; 
que se organize de forma a garantir a presença dos educandos na escola sem que isso seja 
comprometido e/ou comprometedor de outros “tempos” (tempo do trabalho na roça; tempos 
religiosos; da estação de chuva; das marés, entre outros tempos) e que desenvolva um processo 
educativo que respeite e tome como ponto de partida os saberes construídos pelas populações 
do campo. Diante desse propósito, a pesquisa realizou comunicações em eventos agenciados 
por movimentos sociais, destacando, aqui, participação no V Café Literário em homenagem ao 
cordelista Antonio Juraci Siqueira e Seminário Pensamentos: Fanon e Freire. 

4. CONCLUSÃO 

A pesquisa compreende que as redes de afetos construídas não significaram apenas 
recordações descritivas sem a devida referência dos “percalços”, nas atividades de campo 
realizadas. Certo engessamento do meio acadêmico elitista-conservador persistente reproduz 
fronteiras abissais de perspectiva macro, para legitimar, por exemplo, faixas de transição entre 
uns e outros; entre as culturas tradicionais reconhecidas comumente como folclore e a aquelas 
que detêm maior atualização e prestígio (Pires Ferreira, 2010). O testemunho nos fez re-lembrar 
toda “sorte” de bricolagens com os estilhaços de uma ocidentalização frustrante espalhados nas 
Artes, nas religiões, enfim nas trocas simbólicas-culturais desperdiçados pela arrogância e pelas 
diferentes versões do preconceito.  
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Resumo: O trabalho traz à luz uma análise comparativa das imagens do Brasil divulgadas 
através de artigos da revista Travel in Brazil, um escrito por um autor estrangeiro, Paulo Rónai, 
e o outro pela brasileira e também editora da revista, Cecília Meireles. Como base teórica do 
trabalho serão utilizados os apontamentos de Machado e Pageaux (2000) e Cristóvão (2002); 
além de uma breve análise comparativa entre os artigos e o filme Diário de Motocicleta, de 
Walter Salles (2004), e o conto “Restos de Carnaval”, de Clarice Lispector (1998). Resultados 
apontam que os artigos analisados divulgam uma imagem intimista do Brasil e conseguem fugir 
da abordagem comum, apresentando uma nova perspectiva sobre a cidade do Rio de Janeiro. 

1. INTRODUÇÃO 

O presente trabalho é o recorte de um projeto de Iniciação Científica realizado na 
Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa), financiado com bolsa Pibic-CNPq, 
no período de 2017 a 2018, que envolveu estudos sobre a revista Travel in Brazil (1941-1942). 
Dentre os textos da revista, foram selecionados dois artigos para análise: “Carnival in Rio14”, 
da escritora Cecília Meireles, publicado no volume 1, número 2, 1941 e “A European’s 
impression of Rio in 194115”, do escritor húngaro Paulo Rónai, publicado no volume 1, número 
4, de 1941, da revista. Considera-se que, dadas as diferentes nacionalidades dos autores, 
possibilita-se a abordagem de perspectivas distintas acerca do país e, em especial, da cidade do 
Rio de Janeiro: o olhar de uma escritora carioca, com laços íntimos e sentimentais em relação 
ao que está sendo apresentado e, a visão de um autor estrangeiro, através de suas impressões 
sobre a terra em que havia se estabelecido, como refugiado das perseguições nazistas, há cerca 
de dois meses apenas. 

O trabalho justifica-se na medida em que pretende compreender como a imagem do 
Brasil estava sendo divulgada nesses textos de cunho turístico, para o público estrangeiro, na 
década de 1940. Os textos publicados na revista tinham o propósito de atrair turistas 
estrangeiros para o Brasil, através de temáticas que incluíam as tradições brasileiras, a música, 
as paisagens, a modernidade dos meios de transporte, a vida urbana, o artesanato, a arquitetura 
urbana e rural, o desenvolvimento científico, a religião, os novos costumes urbanos e os 
tradicionais etc.  

A partir dos estudos de Romano (2016) sobre os textos da Travel in Brazil, entende-se 
que essa revista, de cunho turístico, tinha em mente um determinado perfil de viajante, que se 
distingue dos turistas de massa usuais, e possui maiores possibilidades de se interessar pelos 
temas abordados ao longo dos textos, que vão além dos estereótipos e, assim, justificaria a 
seleção temática realizada para a revista. Segundo Romano (2016, p. 69), esse turista esperado, 
possivelmente, seria um viajante contemplativo, bem informado e que valoriza os aspectos das 

                                                           
14 “Carnaval no Rio”. 

15 “A Impressão de um Europeu do Rio em 1941”. 



 

IV SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA – 21/09/2018 
MARABÁ – PARÁ – BRASIL 

 
 

179 
culturas populares. Portanto, compreende-se que o público imaginado, principalmente pela 
editora, Cecília Meireles, seria o de um turista mais próximo do viajante de certa erudição. Para 
esse turista entende-se que: “[...] a aquisição de conhecimentos é a preocupação maior, quer se 
trate de conhecimentos científicos, ou de cultura geral, capazes de provocarem novas ideias e 
hipóteses” (CRISTÓVÃO, 2002, p. 49).   

O presente estudo objetiva analisar as representações do Brasil, com destaque para a 
cidade do Rio de Janeiro, que estavam sendo divulgadas pela Travel in Brazil, a partir de um 
estudo comparativo entre dois artigos, de autoria de Meireles e Rónai. O trabalho irá refletir 
sobre as possíveis estratégias e elementos do Brasil, destacados por esses dois autores, para que 
se pudessem divulgar imagens do país com propósitos turísticos. 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

A presente pesquisa parte dos estudos dos artigos da revista Travel in Brazil e de textos 
que integram a Literatura de Viagens, a partir de uma experiência de bolsa de Iniciação 
Científica, na Unifesspa, assim como através de discussões dos textos durante os encontros do 
grupo de pesquisa “Literatura de Viagens”, cadastrado no CNPq e certificado pela Universidade 
Federal do Pará (UFPA). 

Para uma melhor análise das imagens contidas nos dois artigos, o presente trabalho 
levou em consideração alguns pontos pré-estabelecidos, tais como: Qual a linguagem 
utilizada/escolha de palavras? Quais os temas abordados? Quais aspectos da cidade/país foram 
apresentados? Quais as condições de produção e difusão do texto? 

Em um primeiro momento foi realizada uma análise crítica dos artigos selecionados da 
Travel in Brazil, iniciando pelo artigo de Meireles, logo após estudando o texto de Rónai para, 
em seguida, os mesmos serem analisados comparativamente. As análises dos artigos contaram 
com os estudos teóricos sobre imagem, segundo Machado e Pageaux (2000) e Antelo (2004), 
assim como os estudos sobre a festa do carnaval a partir de Da Matta (1997). 

A etapa seguinte da pesquisa incluiu um breve estudo comparativo entre o artigo de 
Meireles e o conto “Restos de Carnaval”, de Clarice Lispector (1998), destacando diferenças e 
similaridades entre esses dois textos de gêneros textuais diferentes, que utilizam a mesma 
temática carnavalesca, mas com abordagens distintas. Por fim, comparou-se o texto de Rónai 
com uma passagem do filme Diário de Motocicleta, de Walter Salles (2004), devido a ambos 
realizarem um comparativo entre o sentimento de homesickness e desejo pela aventura do 
viajante, utilizando como suporte teórico para esse trabalho, os estudos sobre o luto, segundo 
Freud (1917 [1915]).  

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Verificou-se, a partir do trabalho aqui realizado, que ambos os artigos da revista têm 
como base três pontos principais: a memória, as histórias e a cidade do Rio de Janeiro. Dentre 
os principais resultados obtidos, percebe-se que no artigo de Cecília Meireles, a autora descreve 
– em tom saudosista, leve e divertido e, através de uma linguagem coloquial– a história do 
carnaval, ligando histórias e origens da festa às suas próprias lembranças de infância. O carnaval 
aqui sai da simples classificação caricata e assume um posto de cultura nacional e importante 
acontecimento da vida, não só de uma cidade, como de seus moradores, e até mesmo do país 
como um todo. No texto, a autora consegue ainda incluir os diferentes extratos sociais presentes 
na festa, através dos costumes e fantasias, nas festividades dos morros ou dos salões, incluindo 
alguns desses elementos ilustrados nas fotos presentes no texto. 
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O artigo “A European’s impression of Rio in 1941”, de Paulo Rónai, aponta as primeiras 

impressões do autor sobre a cidade do Rio de Janeiro, apresentando os contrastes de uma Europa 
em guerra e a paisagem brasileira que se abre aos seus olhos. O texto irá mostrar os sentimentos 
do autor recém-chegado ao Brasil, utilizando também uma linguagem pessoal, intimista, em 
primeira pessoa e, assim como no texto de Meireles, também se dirigindo diretamente ao seu 
leitor.  

Comparando-se os textos de Meireles e o de Lispector, nota-se que ambas as autoras 
descrevem a festa, ao mesmo tempo que mostram a sua íntima relação com ela, em especial o 
conto de Lispector, que irá apresentar não só a festa, como uma passagem triste de sua infância 
– a enfermidade de sua mãe. O artigo de Meireles não explora tanto essas particularidades, mas 
ainda assim apresenta menções à sua infância, e a sua avó, por exemplo. Pode-se considerar 
que o conto de Lispector é bem mais emotivo e melancólico, dando maior destaque aos 
sentimentos e experiências pessoais, enquanto que o texto de Meireles destaca a história da 
festa e, principalmente, o sentimento de alegria que “toma” as ruas durante o carnaval.  

O artigo de Rónai e o filme exploram os sentimentos dos viajantes, no entanto deve-se 
considerar as situações diferentes em que eles se encontram. Comparando as viagens descritas 
no artigo e no filme, nota-se que, enquanto a realizada por Che Guevara e Alberto Granado em 
Diários de Motocicleta (2004) detém um cunho mais próximo do turístico, a de Paulo Rónai é 
a descrição de sua chegada em território estrangeiro, como um refugiado de guerra. Paulo Rónai 
ao passo em que começa a admirar a paisagem brasileira, também revive as boas memórias 
familiares e, aparentemente, o autor, parece disposto a dar segmento ao ciclo de luto pela perda 
inconsciente de seu país, adaptando-se aos poucos à terra estrangeira, em um árduo trabalho, 
em que passa a substituir a Europa pelos atrativos da nova terra, onde acaba por se fixar até a 
morte. 

O trabalho de análise de imagens aqui realizado pretendeu verificar como o Brasil estava 
sendo divulgado no exterior nas revistas Travel in Brazil, na década de 1940, através das 
perspectivas de autores de diferentes nacionalidades. Resultados apontam que ambos 
conseguiram transmitir aspectos intimistas em seus textos, mesmo que apenas um dos autores 
fosse natural do Rio de Janeiro e, portanto, teria uma relação mais íntima e longa com a cidade 
do que o outro. Os dois autores, de maneiras próprias, passaram suas impressões sobre aspectos 
diferentes da cidade, na tentativa de divulgarem uma imagem positiva do Brasil, com objetivo 
de atrair visitantes, exaltando temáticas mais possíveis de conquistarem o perfil de turista 
esperado, tomando como destaque uma festa ou a cidade em sua diversidade de atrativos: cafés, 
livrarias, avenidas, paisagens, monumentos etc.  

4. CONCLUSÃO 

Os artigos de Rónai e Meireles, a despeito de terem ou não incentivado a vinda de 
turistas norte-americanos ao Brasil através da Travel in Brazil, que era a intenção almejada pelo 
DIP, conseguiram tratar de aspectos da vida carioca (festividades, história, urbanidade e 
paisagem natural) de forma intimista, com profundidade, riqueza de detalhes e em rica 
linguagem literária. Apesar de utilizarem elementos e cenários que já vinham há algum tempo 
sendo divulgados, todavia, os autores apresentaram essas imagens de forma bastante particular. 

O estudo desse material possibilita o conhecimento de uma literatura pouco divulgada 
no Brasil e pode ser considerada uma amostra de como a imagem do Brasil estava sendo 
vendida no exterior e como se intencionava divulgá-la com intenções turísticas. Espera-se ainda 
provocar uma maior divulgação e popularização da revista Travel in Brazil, incentivando outros 
estudos analíticos e/ou comparativos a partir dela, abrindo-se um leque para estudos 
multidisciplinares, incluindo, principalmente as áreas de Literatura de Viagens e de Turismo, 
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possibilitando diversas produções como: artigos acadêmicos, monografias, teses, livros, 
capítulos e, inclusive, jogos educativos. 
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O presente trabalho é pautado no projeto de pesquisa “Estudo Crítico da Revista Travel in 
Brazil, editada por Cecília Meireles, em 1941-1942”. O mesmo teve como objetivo desenvolver 
estudo comparativo entre textos sobre Ouro Preto, um deles destinado ao olhar turístico, 
publicado na revista Travel in Brazil, e um textos literários, como crônicas, que não foram 
elaborados com fins turísticos.  O primeiro texto é elaborado com uma linguagem marcante, 
que evoca a grandiosidade do local, centrado em impressionar também por meio de imagens 
religiosas, já o segundo, elaborado sem intenções propagandísticas, a autora se expressa de 
forma memorialística, sem muita ênfase para as riquezas locais.  O trabalho se justifica por 
resgatar aspectos da cultura e da história do Brasil que são pouco conhecidos, além de procurar 
romper preconceitos associados à revista. 

1. INTRODUÇÃO 

 A revista Travel in Brazil foi publicada durante o Governo de Getúlio Vargas tendo seus 
artigos com temas que abordam a cultura arquitetônica, a modernidade, as tradições brasileiras, 
as festividades populares entre outros. Seus artigos foram publicados originariamente em 
inglês, pois essa revista tinha como finalidade divulgar o Brasil como lugar turístico para os 
estrangeiros, entre os anos de 1941 e 1942, tendo como editora Cecilia Meireles.  
 Nesse sentido, o projeto visou ao estudo crítico da revista Travel in Brazil que não teve 
seu devido reconhecimento como objeto de estudo acadêmico, talvez por preconceito, seja 
relacionado ao seu vínculo com a ditadura Vargas ou à imagem estereotipada do Brasil que 
pretendia divulgar no exterior, conforme o contexto político brasileiro vigente na época. Porém, 
seu estudo pode revelar que intelectuais, que contribuíram com artigos para a Travel in Brazil, 
muitos deles ligados ao Modernismo, conviviam com as delimitações ideológicas dadas pelo 
Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP) do Governo Vargas. 
 A revista teve uma publicação total de oito volumes, sendo todos editados por Cecilia 
Meireles. O material estudado revela artigos ricamente ilustrados e com conteúdos voltados 
sempre para o mesmo fim, captar viajantes estrangeiros para o Brasil. Como base teórica, foram 
utilizados textos direcionados para a literatura de viagens que puderam proporcionar um 
conhecimento maior sobre o assunto, entre os quais: “Uma Teoria do Turismo”, de Hans 
Magnus Enzensberger, “Para Uma Teoria da Literatura de viagens”, de Fernando Cristóvão, A 
Poeta-Viajante Uma Teoria Poética da Viagem Contemporânea nas crônicas de Cecília 
Meireles, de Luís Antônio Contatori Romano, Carnavais, Malandros e Heróis, de Roberto da 
Matta, Estudos em Literatura e Turismo: Conceitos fundamentais, de Silva Quinteiro e Rita 
Baleiro, e História da Feiura, de Umberto Eco. 
 Apesar de e Travel in Brazil ser um material de grande importância para a literatura de 
viagens, além de conter textos de representantes da inteligência brasileira da primeira metade 
do século XX, ainda é um trabalho que não tem o seu devido conhecimento. Assim, o projeto 
de pesquisa objetiva proporcionar uma maior acessibilidade ao rico acervo da revista, 
apresentando aspectos importantes da cultura e história do Brasil que são pouco conhecidos. 
Procura-se, assim desenvolver uma visão crítica sobre a história das viagens e do turismo no 
Brasil, além de discutir a contribuição de escritores, muitos deles vinculados ao Modernismo, 
em uma revista financiada pelo DIP do Governo Vargas. 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 O projeto de pesquisa, de caráter bibliográfico, envolveu estudos e discussões, 
realizadas semanalmente, dos exemplares da Revista Travel in Brazil, além de outras obras e 
textos sobre literatura de viagens, como o ensaio “Uma Teoria do Turismo”, de Hans Magnus 
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Enzensberger (1985), que aborda questões como a história do turismo e sua evolução, “Para 
Uma Teoria da Literatura de viagens”, de Fernando Cristóvão (2002), que aborda aspectos da 
Literatura de Viagens como subgênero literário, Guia de Ouro Preto, de Manuel Bandeira, 
contendo informações necessárias para contemplar e entender a cidade de Ouro Preto, cidade 
alvo de estudo da revista. A Poeta-Viajante Uma Teoria Poética da Viagem Contemporânea 
nas crônicas de Cecília Meireles, de Luís Antônio Contatori Romano (2014), livro que traz 
elementos necessários para compreensão sobre viagens, viajantes, turistas e peregrinos, 
conduzindo a uma teoria do viajante contemporâneo. Estudos em Literatura e Turismo: 
Conceitos fundamentais, de Silvia Quinteiro e Rita Baleiro (2017), utilizado como reforço para 
explanação que centra nos conceitos de literatura, turismo e literatura de turismo. A História da 
Feiura, de Umberto Eco (2007), que traz discussões sobre obras artísticas de temáticas 
religiosas, elemento tomado como base para a análise dos textos de Cecília Meireles sobre a 
Semana Santa em Ouro Preto. E, por fim, Carnavais, Malandros e Heróis, de Roberto da Matta. 
Livro que analisa eventos sociais que ocorrem no Brasil. 
 Além das pesquisas no material citado, houve leituras e discussões realizadas com o 
acompanhamento do orientador, em que eram abordados assuntos diversos, relacionados ao 
tema, como forma de exemplificação e esclarecimento do conteúdo. Na ocasião, também eram 
feitas indicações de filmes baseados nas obras estudadas, para maior entendimento.  

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Foi possível obter no desenvolvimento do projeto de pesquisa resultados satisfatórios, 
dentre eles se configuram as reflexões geradas a partir da Revista Travel in Brazil e dos 
materiais relacionados que proporcionaram uma visão crítica e ampliada sobre questões 
culturais e turísticas e a forma como era desenvolvido o trabalho da propaganda turística do 
Brasil no exterior a partir das contribuições de escritores brasileiros para uma revista financiada 
e controlada pelo DIP. 
 O projeto “Estudo Crítico da Revista Travel in Brazil, Editada por Cecília Meireles, em 
1941-1942”, abrangendo os livros mencionados anteriormente, resultou na comunicação 
apresentada no congresso internacional: IV SEMANA PAN-AMAZÔNICA, Diálogo 
Intercultural e Resistência Epistêmica nas Amazônias, com o trabalho: “O olhar de Euclides da 
Cunha e Cecília Meireles Sobre o Comportamento da Sociedade na Semana Santa”. Sendo 
trabalhada a crônica de Cecília Meireles, “Semana Santa em Ouro Preto”, contida na Travel in 
Brazil, comparativamente à visão euclidiana sobre o comportamento dos seringueiros da 
Amazônia durante a Semana Santa, especificamente no Sábado de Aleluia. 
 Nesse âmbito, foi realizado também a produção de um artigo intitulado como “CECILIA 
MEIRELES EM OURO PRETO: ANÁLISE COMPARATIVA”, em que se apresenta uma 
comparação entre textos de Cecilia Meireles, que envolvem temas semelhantes e linguagens 
distintas, buscando mostrar como esses temas semelhantes são trabalhados de acordo com seu 
público alvo, sendo que o texto publicado na revista, com intenções propagandista, está 
centrado em impressionar o destinatário por meio das imagens religiosas, como uma espécie de 
cartão postal. Já o texto “Semana Santa”, publicado no livro Crônica de viagens se dá de forma 
memorialística, introspectiva, retratando o evento ocorrido sem muitas riquezas de detalhes do 
local, dando ênfase maior para o sentimentalismo dos cristãos. Esse mesmo artigo foi submetido 
para apresentação no Congresso Internacional de Estudos Linguísticos e Literários na 
Amazônia, IV CIELLA, que ocorrerá entre os dias 05 e 09 de novembro na capital do Pará, 
Belém.  
 Em suma, durante a realização do projeto, foi possível compreender mais sobre os 
aspectos turísticos iniciais do Brasil que eram divulgados, assim como descobrir a importância 
literária das crônicas de viagem e da linguagem utilizada nas obras de Cecília Meireles. 
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4. CONCLUSÃO 

 A pesquisa realizada foi importante para compreender as imagens turísticas do Brasil 
que o Governo Vargas pretendia divulgar no exterior, e a maneira que escritores brasileiros, 
especialmente Cecília Meireles, encontraram para dar expressão ao Brasil para um olhar 
turístico estrangeiro, especialmente norte-americano. As descrições sobre paisagens naturais, 
aspectos urbanos e monumentos históricos na revista são minuciosas. E, neste plano de trabalho, 
dá-se ênfase a Ouro Preto, que, durante o Governo Vargas foi elevada a Patrimônio Histórico 
Nacional, sendo proibidas alterações em seus aspectos arquitetônicos. Assim, é possível ter 
conhecimento de aspectos relevantes da história, cultura e desenvolvimento turístico no Brasil 
através da revista Travel in Brazil, o que, atualmente, é de acesso restrito, mesmo a 
pesquisadores acadêmicos. 
 O artigo resultante desse projeto apresenta uma análise comparativa entre textos 
destinados ao olhar turístico e outros textos literários, todos de autoria da poeta Cecília 
Meireles, sobre Ouro Preto. 
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Resumo: O plano de trabalho intitulado “Funcionamento discursivo de simulacros na escrita 
acadêmica”, vinculado ao projeto de pesquisa “A escrita de si e processos de subjetivação: 
formação de professores na Amazônia Oriental” tem como objetivo analisar a escrita acadêmica 
de alunos universitários em relatórios de estágio supervisionado. Os estudos se amparam nas 
postulações de Maingueneau (1997) segundo as quais todo discurso só se relaciona com o outro 
através do simulacro que dele constrói. Assim, é possível analisar através dos discursos 
relatados na forma de citação vozes que estão presentes nesses relatórios e simulacros que elas 
produzem no processo de heterogeneidade discursiva. Ao analisar tais relatórios, identificamos, 
nos simulacros, relações que os alunos estabelecem com a sua formação, no que diz respeito a 
fundamentos teóricos e práticos que embasam a formação do professor, uma vez que a escrita 
acadêmica se faz numa relação heterogênea com diferentes conhecimentos. Assim, foi possível 
apreender como esse sujeito escritor se apropria ou reapropria do campo teórico do seu 
respectivo curso. O corpus de análise são relatórios de estágio de uma turma de 
Letras/Português/UNIFESSPA, uma turma de Letras Português/Parfor/UNIFESSPA e uma 
turma de Educação do Campo/UNIFESSPA, totalizando 49 relatórios que compõem o banco 
de dados do projeto de pesquisa.  

INTRODUÇÃO  
Conforme aborda o plano de trabalho, a pesquisa se desenvolveu com a análise de relatórios de 
alunos universitários, centrando-se sobre o conceito de heterogeneidade e simulacros 
(MAINGUENEAU, 1997/2008). Assim, entendemos que essa discussão sobre heterogeneidade 
favorecerá o estudo proposto, pois toma como discurso a escrita do aluno e, dessa forma, 
entende-se que esse discurso do aluno dialoga com outros discursos porque todo discurso só se 
constitui dialogando com outros discursos, sejam eles na forma mostrada ou na forma 
constitutiva. Já o conceito de simulacro ajudará a entendermos que tipo de relação o sujeito, 
enquanto um escritor na academia, mobiliza em seus textos/discursos, numa relação sempre 
dialógica entre o seu próprio discurso e o discurso do Outro. Esse movimento possibilitou-nos 
a apreensão de como se estabelece a inter-relação de dependência ou de autonomia do sujeito 
escrevente com os aportes teóricos do seu campo de conhecimento e de outros campos afins.  
Nessa vertente, Maingueneau (1997) observa que não basta apenas marcar a relação do discurso 
com o que se considera seu exterior, precisa também analisá-lo em sua relação constitutiva com 
o interdiscurso.  Assim, ele considera que  
O interdiscurso consiste em um processo de reconfiguração incessante no qual uma formação 
discursiva é levada a incorporar elementos pré-construídos, produzidos fora dela, com eles 
provocando sua redefinição e redirecionamento, suscitando, igualmente, o chamamento de seus 
próprios elementos para organizar sua repetição, mas também provocando, eventualmente, o 
apagamento, o esquecimento ou, mesmo a denegação de determinados elementos. 
(MAINGUENEAU, 1997, p.113).  
Dessa perspectiva, o interdiscurso precede o discurso e, desse modo, não é o discurso que é 
analisado, mas, sim, as diversas relações interdiscursivas que dialogam nas mais distintas trocas 
entre vários discursos de um mesmo campo discursivo ou de campos distintos.  
Na perspectiva de que um discurso precede sempre um já-dito é que se postula a presença da 
heterogeneidade discursiva, contrária à ideia da existência de discursos homogêneos. Assim, 
Authier-Revuz (1998) postula dois tipos de heterogeneidade: a heterogeneidade mostrada e a 
heterogeneidade constitutiva. Para ela, a heterogeneidade enunciativa parte do pressuposto de 
que a linguagem e discurso são heterogêneos. Assim, Authier-Revuz (1990, p.32) diz que   
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a heterogeneidade constitutiva do discurso e heterogeneidade mostrada do discurso representam 
duas ordens de realidade diferentes: a dos processos reais de constituição dum discurso e a dos 
processos não menos reais, de representação, num discurso, de sua constituição.  
Desse modo, adverte a autora que não se trata de tradução do outro discurso, nem de projeção 
de um discurso sobre o outro, quando se trata de heterogeneidade, mas, sim, “de uma relação 
direta que é interditada tanto porque ela faria supor uma transparência do dizer em suas 
condições reais, quanto pela irredutibilidade manifesta das duas heterogeneidades”. 
(AUTHIER-REVUZ, 1990, p.32).  
Ancorado nesses pressupostos teóricos, o trabalho tem como objetivo analisar nos relatórios de 
estágio do aluno universitário como o discurso do futuro professor se constitui na relação 
heterogênea com outros discursos, sobretudo do campo científico, observando os efeitos de 
captação e subversão produzidos nos simulacros construídos.  

MATERIAL E MÉTODOS  
Compusemos durante a pesquisa um corpus formado de 49 relatórios escritos por alunos de 
Letras durante a realização de disciplinas de Estágio Supervisionado de Língua e Literatura. 
Nos relatos, compreendidos como discursos em que se produzem diferentes imagens 
relacionadas, sobretudo, à formação do futuro professor de Língua Portuguesa, destacamos 
imagens produzidas discursivamente, sob o jogo do simulacro que o discurso produz.  
Destacamos, dos relatórios, 98 enunciados que evidenciam o modo como o aluno introduz em 
seu discurso as bases teóricas ou metodológicas mobilizadas na sua formação, configurando-se 
como heterogeneidade discursiva mostrada. Agrupamos os enunciados selecionados nos 
seguintes eixos discursivos: i) a citação como ancoragem da avaliação do professor da escola 
básica; ii) a citação para privilegiar um objeto de ensino; iii) a citação focalizando a concepção 
de ensino, iv) a citação para justificar a negação do discurso do outro; v) a citação para alinhar 
o discurso de quem cita com o discurso citado e a vi) citação para autoavaliar o fazer pedagógico 
do professor estagiário. Os discursos relatados na forma de citação, sejam eles na forma direta 
ou indireta, considerados por Bakthin/Voloshinov (1988) como “o discurso no discurso”, foram 
destacados para uma análise dos procedimentos discursivos reveladores de como o sujeito 
escrevente introduz o outro no seu discurso e que simulacros são produzidos entre a voz de 
quem cita e a voz de quem é citado. Apresentaremos, a seguir, a análise de apenas um enunciado 
vinculado a apenas três dos eixos identificados, por questão de espaço, embora, durante a 
pesquisa tenhamos analisado um conjunto de enunciados vinculados a cada eixo acima 
mencionado.   

RESULTADOS E DISCUSSÃO  
SIMULACRO DE NEGAÇÃO DO DISCURSO DO OUTRO  
Enunciado 1  
[...] essas observações se fazem necessárias para que os gêneros textuais não sejam abordados 
como sendo modelos estanques ou estruturas rígidas assim, ao se trabalhar com gêneros, exige 
cautela por parte do profissional que atue no ensino de língua. Mendonca et. Al (2007) chama 
a atenção para esse fator; a autora enfatiza que  
(“...) seria um equívoco de a escola trabalhar com os gêneros como se fossem moldes prontos 
que o aluno só teria de preencher, sem levar em conta a situação de interação”. Mesmo havendo 
características comuns a vários exemplares ocorrem variações. (RELATÓRIO 2- 
ENUNCIADO 8 – LETRAS 2010)  
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Ao observar o enunciado 1, percebe-se que o autor do relatório (doravante, AR) se volta para a 
importância de os gêneros textuais serem trabalhados em sala de aula e a fundamental 
participação do professor nesse processo. No entanto, interessa-nos, neste tópico, destacar como 
se dá o funcionamento discursivo que estamos nomeando de “simulacro de negação do discurso 
do outro”. Se bem observamos, é possível dizer que tal simulacro se materializa por uma 
estratégia discursiva através da qual o sujeito que enuncia, num jogo de antecipação do outro, 
introduz em seu discurso a voz negada (... fazem necessárias para que os gêneros textuais não 
sejam abordados como sendo modelos estanques ou estruturas rígidas...) e, alimentando-se dela, 
anula-a através da voz científica captada como voz aliada e legitimadora:  
(Mendonca et. Al (2007) chama a atenção para esse fator; a autora enfatiza que (“...) seria um 
equívoco de a escola trabalhar com os gêneros como se fossem moldes prontos...).  
Tem-se, nesse procedimento discursivo, a relação de um discurso com outros definida pela 
própria relação que esse discurso estabelece consigo mesmo, definido sua identidade a partir 
do simulacro do Outro, de modo que, para isso, o outro negado é relegado ao interdito, como 
destaca Maingueneau (2008). Segundo o autor, é assim que a formação discursiva define não 
somente o seu universo discursivo, mas, também, o modo como ela coexiste com os outros 
discursos. No caso analisado, a formação discursiva do estudante se define negando o discurso 
do professor da escola básica e legitimando o discurso científico convocado a seu favor.  
SIMULACRO DE ALINHAMENTO  
Enunciado 2  
As histórias de vida e o método (auto) biográfico de forma integrada, procuram repensar as 
questões da formação, acentuando a ideia que ‘ninguém forma ninguém’ e que a ‘formação é 
inevitavelmente um trabalho de reflexão sobre os percursos de vida’. [...] Neste sentido, as 
histórias de vida como metodologia de pesquisa – formação, possibilita que as pessoas sejam 
simultaneamente, objeto e sujeito da formação (JOSSO, 2004).  
(RELATÓRIO 9 - ENUNCIADO 18 – EDUCAÇÃO DO CAMPO  
No enunciado 2, o autor do relatório faz uso da partícula “neste sentido”, como tentativa de 
aproximar duas vozes discursivas. Assim, ele tenta ajustar sua proposta de ensino pautada na 
história de vida dos educandos à discussão científica de Josso quanto ao uso das histórias de 
vida como metodologia de ensino e pesquisa.  
Nesse enunciado, prevalece a tentativa de aproximação de duas vozes representadas por um 
discurso agente e um discurso paciente, tal como propõe Maingueneau (2008).  Essa tentativa 
de ajustar as duas vozes discursivas presentes nos relatórios nos dão a entender que o autor do 
relatório se esforça para tentar manter o mais fielmente possível a identidade discursiva da voz 
do outro. Desse modo, existe nos enunciados uma tentativa de interpretar o dito do outro e trazer 
para seu relatório apenas aqueles que mais se aproximam da discussão proposta pelo autor do 
relatório.  
SIMULACRO DE AUTOAVALIAÇÃO  
Enunciado 3  
Como é meses de entregar na secretaria uma nota os alunos foram avaliados através da 
participação do debate, interpretação, na produção de texto, em fim é preciso ter em mente que 
este não recai somente sobre a aprendizagem dos alunos, mais também para o meu aprendizado. 
E eu digo que foi positivo além de rico na aprendizagem de ambos.  
Quando avaliamos as aprendizagem realizadas por nossos alunos, também estamos avaliando, 
queiramos ou não, o ensino que ministramos. Em sentido estrito, a avaliação nunca é apenas do 
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ensino ou da aprendizagem, mas também dos processos de ensino e aprendizagem. (Antoni 
Zabala, 1997, p.213) (RELATÓRIO 5 – ENUNCIADO 2 – LETRAS PAFOR).  
Analisando o enunciado 3, observa-se que o autor do relatório se propõe a discutir estratégias 
de avaliação adotadas no estágio, ao mesmo tempo que avalia seu apendizado, nesse processo. 
Para avaliar seus métodos avaliativos como positivos, o docente utiliza-se do discurso outro de 
Zabala, que postula  que não é só o aluno que é avaliado no espaço escolar, mas, também, o 
professor. Nesse sentido, percebemos que há o simulacro quando o AR faz uso da discussão de 
Zabala sobre o processo avaliativo em sala de aula para tentar justificar como positiva a 
estratégia avaliativa utilizada por ele na sua prática de regência durante o estágio.  
Nesse tópico, observamos que há uma tentativa dos autores dos relatórios em avaliar como 
positiva sua estratégia utilizada em sala de aula no momento da sua regência. Para afirmar tal 
positividade em suas experiências enquanto docentes na sala de aula, eles utilizam vozes 
científicas que discutem sobre metodologia de ensino, objeto de ensino, dentre outros, para 
afirmar que suas escolhas para o processo de estágio foram as mais adequadas possíveis.   

CONCLUSÃO  

Face às análises realizadas, constatamos que, embora haja citações que destoem da proposta 
discursiva do AR, produzindo, assim, simulacros dissonantes, as vozes a que recorrem os 
sujeitos, na forma de discurso relatado, funcionam como interdiscursividades que autorizam a 
interpretação do AR. Nesse sentido, destacamos os modos mais frequentes nos relatórios de 
funcionamento de simulacros, sob a percepção de que a relação do sujeito em formação com as 
bases teóricas mobilizadas em seu curso são heterogêneas e refletem os modos como se dá a 
captação de diferentes teorias, na relação com a prática de ensino.  
Sendo assim, podemos afirmar que, em sua maioria, os alunos de Letras, ao utilizarem o 
discurso outro, em ampla maioria, na forma direta, têm dificuldades de exercer sua autoria no 
processo de incorporação do discurso do outro em sua produção escrita.   
Ainda assim, observamos que, na maioria das vezes, os autores dos relatórios articulam a teoria 
acadêmica com sua prática pedagógica, numa tentativa de não mecanizar o ensino de língua 
portuguesa, muitas vezes, carregado de regras, a fim de um ensino em que o conhecimento 
prévio do educando seja privilegiado em sala de aula e que este seja o ponto de partida para um 
fazer pedagógico mais eficiente.  
Dessa maneira, essa pesquisa serve também de base para uma reflexão sobre a produção de 
conhecimento durante a prática formativa do aluno de Letras e como os conhecimentos da área 
de formação deste aluno dialogam com a sua prática.  
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5.5 Jornais portugueses de instrução e recreio na primeira metade do século XIX 

 

O Mosaico e Universo pitoresco: jornais de instrução e recreio 
                                           Nome completo do bolsista:  Kalyane Matos Dias  
Nome completo do orientador: Prof.ª Dr.ª Simone Cristina Mendonça  
Agência financiadora: PIBIC/ CNPq  
Palavras chave: Portugal, Século XIX, Ficção.  

 
Resumo: Em meio a notícias, curiosidades, História e biografias, alguns jornais portugueses 
do início do século XIX imprimiram narrativas ficcionais, às vezes divididas em vários 
números. Estabelecendo um recorte, investigamos os periódicos O Mosaico e Universo 
Pitoresco, ambos publicados com a indicação “jornal de Instrucção e Recreio”, nos quais se 
verifica a publicação de textos em prosa de ficção, que intentamos analisar material e 
textualmente. Outras questões relacionadas à História do livro e da leitura estiveram presentes 
nesta pesquisa  

INTRODUÇÃO  

No início do século XIX, dos prelos das tipografias portuguesas já saíam muitos periódicos, tal 
como pode ser verificado em fontes primárias e em pesquisas teóricas sobre a história da 
imprensa periódica em Portugal, a exemplo dos estudos de José Tengarrinha (1989) e de 
Ernesto Rodrigues (1998). No rico panorama de periódicos e histórias ficcionais apresentado 
pelo segundo autor, percebemos que os leitores daquela época lidavam com a luta do bem 
versus o mal, alegravam-se com finais felizes ou refletiam sobre finais trágicos, após 
acompanharem a felicidade alcançada pelos personagens bons e o castigo dado aos maus. Tudo 
isso, porém, não vinha impresso de maneira separada, pois nos jornais e revistas essas narrativas 
estavam misturadas com notícias, publicações e descobertas científicas, textos de história e de 
política, entre outros assuntos (RODRIGUES, 1998).  
Especificamente em Portugal, os periódicos que publicavam textos em prosa de ficção contaram 
com o fato de que a censura aos impressos se mostrava menos severa para com aqueles que se 
apresentavam como “literários” (Cf. TENGARRINHA, 1989, p. 175). Destarte, houve 
considerável desenvolvimento no número de títulos de jornais e revistas que se intitulavam 
literários ou que indicavam destinar-se à instrução e ao recreio dos leitores, tal como aconteceu 
com os dois jornais escolhidos para o desenvolvimento desta pesquisa.  
Objetivamos neste trabalho levantar e analisar narrativas ficcionais publicadas em jornais 
portugueses da primeira metade do século XIX, com base em leituras de textos sobre a História 
dos livros e da leitura (CHARTIER, 2001 e DARNTON, 1990) e os folhetins (MEYER, 1996). 
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Foram estudados os periódicos: Universo Pitoresco. Jornal de Instrucção e Recreio (1839) e O 
Mosaico. Jornal d'Instrucção e Recreio (1839)16.  

MATERIAL E MÉTODOS  

Para concretização deste projeto, foram feitas leituras bibliográficas de material teórico que 
versassem sobre História do Livro e da Leitura; produção impressa em Portugal; publicação de 
periódicos portugueses; questões relativas à publicação e à leitura de textos em prosa de ficção, 
inclusive seriados (folhetim). Quanto aos periódicos, foi possível encontrá-los no site do projeto 
temático “o Real em revista”, do Real Gabinete Português de Leitura, que fica no Rio de Janeiro. 
Pelas imagens digitalizadas, foi possível descrevê-los e analisa-los.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

No primeira parte do trabalho, foi realizado ao estudo do periódico Universo Pitoresco. Jornal 
de Instrucção e Recreio, de 1839, publicado pela Imprensa Nacional de Lisboa, tendo sido os 
apresentados no relatório parcial os resultados referentes ao primeiro objetivo específico do 
projeto (ver Figura 1).  

Figura 1: Frontispício de Universo  
Pitoresco. Jornal de Instrucção e Recreio  

   

Figura 2: ilustração da página 14,  
número 1, janeiro de 1839.  
  

  

Verificamos o formato, a divisão das seções, as ilustrações (Ver Figura 2), os anúncios e o 
diversificado conteúdo, com atenção para textos literários. Havia variados assuntos publicados 
nas diferentes rubricas do jornal, entre as quais encontramos alguns contos, novelas, histórias, 
biografias, textos em prosa de ficção cujos gêneros nem sempre conseguimos classificar, dada 
a não definição plena dos mesmos na época.  
Na página 153, encontramos “Uma novena”, texto anonimamente publicado, que se assemelha 
a um conto histórico, cujo enredo situa-se no ano de 1822, período próximo ao de sua 
publicação. O texto é dividido, de modo que sua continuação vai sendo publicada nos próximos 
números, sem que haja, contudo, uma estratégia do redator em dividir a história exatamente em 
momentos de clímax, a fim de gerar a curiosidade dos leitores, tal como ocorria em outros 
periódicos europeus, analisados por Marlise Meyer (1996).  Na folha de que aqui tratamos, 
ocorria o que Rodrigues (1998, p. 209) chamou atenção ao analisar as primeiras publicações de 
prosa de ficção nos jornais: não era o conteúdo da história que regia a interrupção do texto, mas 
o espaço físico da página.  
“Emelina de Sombreuil” (pp. 169-172) surge em novembro de 1839, revelando-nos o espantoso 
caso de uma jovem apaixonada por seu primo Alfredo. O pai de Emelina, contudo, decreta seu 

                                                           
16 Ambos estão disponíveis em versão digital em <www.orealemrevista.com.br>e foram consultos a 

partir agosto de 2017. Respeitaremos a ortografia e a pontuação da época em que os periódicos 

foram publicados (1839).  
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casamento com um velho rico. A protagonista falece menos de um mês depois dos esponsais. 
Alfredo vai ao cemitério, remove a terra, abre as tábuas do ataúde e ouve o grito de Emelina, 
que, fantasticamente, volta à vida. Os primos fogem para Paris, mas voltam à Toulouse, por 
questões de herança, dez anos depois. O antigo esposo reconhece Emelina e, na justiça, 
consegue-a de volta.  A heroína, não concordando com a sentença do juiz, toma veneno e morre.  
Houve, ainda, um texto, em dois capítulos, classificado como “Romance”, de título:  
“As ruinas de Palmyra” (pp. 181-183), que teve como preparativos para o leitor um breve texto 
histórico sobre da cidade de Palmyra (Tadmor), na Síria, uma gravura de meia página com a 
legenda “Ruinas de Palmira” (Ver Figura 9), dividindo espaço com as imagens de  
“Rinoceronte” e “Tigre” (não há paginação nas folhas com ilustrações), imagens as quais serão 
retomados mais adiante, em artigos da rubrica “História Natural” (pp. 187-188).   
Notamos, assim, que as seções não têm uma divisão bem demarcada e que as ilustrações tanto 
podem ser de uma seção próxima, quanto de uma que virá mais adiante. A descoberta mais 
interessante desse primeiro momento de pesquisa foi a de que o romance em questão havia sido 
publicado no número 40 do periódico O Mosaico, no mesmo ano, Periódico sobre o qual 
desenvolvemos a segunda parte do relatório.  
O Mosaico. Jornal de Instrução e Recreio foi um periódico publicado mensalmente pela 
Imprensa Nacional, entre os anos de 1839 e 1840 (ver Figura 3). De paginação contínua e 
contemplado com gravuras de página inteira, com cavaleiros, imagens de lutas e retratos de 
pessoas, relacionadas aos artigos, O Mosaico é também recheado de pequenos sonetos e 
poesias, são poesias de uma variedade de assuntos, dentre elas a da imagem abaixo. (Poesia 
cançoneta). (ver Figura 4).  

Figura 3: Frontispício de O Mosaico. Jornal de 
Instrução e Recreio (1839).  

   

Figura 4: Ilustração da página 16, 
número 2, janeiro de 1839.  

  

Fatos ocorridos, vindos da Inglaterra, de França ou de Portugal, como o texto que descreve a 
cidade de Santarém em um conto (pp.214-216), mostram aos leitores a diversidade de assuntos 
existente dentro desse Mosaico, recheado de histórias, imaginações e pintura.                Os 
assuntos, inclusive os contos literários poderiam ser seriados, com continuidade nas edições 
seguintes, como no mistério “Segredo – O Crime”.  
E no último exemplar do ano de 1840 no número 104, foi publicado um “Romance” cujo título 
era “A Camara Negra”, mas esse romance é narrado em poesia: é a história de um casal, na qual 
a amada já tinha partido e ele escreveu esses versos para expressar a saudade que ainda tinha 
dela. Mesmo que ela tivesse partido, o jovem a via todos os dias, através de fantasmas como 
uma recordação do amor que ele ainda sentia por ela.   
Como se vê, os jornais comportam vasto conteúdo, que pode ser estudado sob vários prismas, 
a depender do olhar do pesquisador. Cada uma de suas muitas rubricas, fixas ou não, merece 
um tratamento individual, que neste trabalho não somos capazes de desenvolver, por limitações 
de tempo e de objetivos. Mesmo considerando nosso objetivo principal, os textos em prosa de 
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ficção, nesses periódicos, especificamente, se faz necessário um recorte, dada a quantidade e 
variedade de textos que poderiam ser analisados como narrativas ficcionais. Os relatos das 
“Scenas de história”, a “Biographia” e a “Chronica”, por exemplo, são contados de forma 
romanceada e bem poderiam se enquadrar nesse objetivo. E ainda encontramos uma narrativa 
em versos, atestando que os gêneros narrativos conto, romance e novela ainda não estavam 
definidos.   

CONCLUSÃO  
Pode-se dizer que foi possível alcançar os objetivos traçados para este plano de trabalho, com 
base nas leituras de textos teóricos, na pesquisa direta às fontes primárias e nas orientações 
recebidas. Durante este primeiro semestre de trabalho, foi, ainda, possível participar de um 
evento científico internacional na cidade de Belém/PA, no qual pudemos ouvir palestras de 
grandes pesquisadores voltados para as áreas da Literatura, da leitura e da História do livro e 
da leitura. Além disso, juntamente com a orientadora, apresentamos uma comunicação que, em 
breve, será publicada nos anais do evento.  
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5.6 As leituras de Dona Benta na obra infantil de Monteiro Lobato: obras consideradas 
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As leituras de Dona Benta nas obras infantis de Monteiro Lobato: obras 
consideradas didáticas 
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Agência financiadora: FAPESPA  
Resumo: Esta pesquisa tem por objetivo considerar a importância de um bom repertório de 
leitura no processo de mediação de saber entre professor e aluno. Para tanto buscou-se fazer 
uma verificação de leituras da personagem lobatiana Dona Benta, leituras estas que auxiliaram 
a mesma na formação de um perfil leitor, tornando-a conhecida por desempenhar, de forma 
satisfatória, um papel de mediadora de grande relevância na vida de seus ouvintes. Desta forma 
busca-se demonstrar como o papel de professoresmediadores pode ser desenvolvido mais 
eficazmente se os educadores tiverem uma boa e vasta gama literária.  
Palavras chave: Dona Benta, mediação; leitura.   

 
INTRODUÇÃO  
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A aquisição da leitura bem como a compreensão de um texto, é de fundamental importância na 
vida social de qualquer pessoa. Ao longo da vida utilizamos tal conhecimento de diferentes 
modos, o que nos torna autônomos e capazes de articular satisfatoriamente o mundo a nossa 
volta. Nesse processo, é de grande importância o professor cumprir cabalmente o seu papel 
como mediador de leitura durante a vida escolar dos alunos. Sobre a importância do processo 
de leitura na vida do aluno podemos notar:  
 Ler é um processo dinâmico no qual o leitor e autor interagem mediados pelo texto. O aluno 
que lê desenvolve sua expressão e capacidade de criar, inventar, relacionar, comparar, escolher, 
optar, ou seja, desenvolver-se de maneira global para a construção humana. (Forteski; Oliveira; 
Valério, 2011, p. 2)   
  
Cabe ao professor ser, antes de tudo, o promotor e principal incentivador da leitura, 
apresentando estratégias com o intuito de propiciar uma significativa aproximação da criança 
com a maior quantidade possível de gêneros, tornando esta uma experiência relevante e de 
qualidade. Para que isto ocorra, o aluno deve notar o mesmo vivo interesse pela leitura no 
próprio profissional que o incentiva. De acordo com Raimundo (2009, p.109), o entusiasmo e 
o amor pela leitura devem ser demonstrados em sala de aula, bem como sua afinidade, 
desenvoltura e conhecimento literário, com os quais poderá haver uma ativação no interesse do 
aluno, contribuindo para que o educador tenha, de fato, uma participação relevante na formação 
leitora do aluno. A realidade em que muitos profissionais se encontram, infelizmente, está muito 
aquém da ideal. Diante de um cenário cada vez mais alarmante nos deparamos com educadores 
que, em muitos casos, devido a uma formação pouco voltada para a leitura, possuem sérias 
dificuldades no que diz respeito a isso, tendo pouco êxito em se tornar o incentivador e mediador 
de uma prática tão pouco exercida por eles, comprometendo seu papel ante o aluno.  
 Diante disso, a presente pesquisa busca fazer uma verificação de leituras da personagem 
lobatiana Dona Benta, leituras estas que auxiliaram a mesma na formação de um perfil leitor, 
tornando-a conhecida por desempenhar, de forma satisfatória, um papel de mediadora de grande 
relevância na vida de seus ouvintes.   
Tal investigação, de como se deu este processo de construção leitora da personagem, através de 
leituras feitas por ela, tem por objetivo demonstrar como o papel de professores-mediadores 
pode ser desenvolvido mais eficazmente a partir de um bom repertório de leitura, o que pode, 
como já comentado, anteriormente, ativar no aluno um igual interesse na prática.  
  

MATERIAIS E MÉTODOS  
 A metodologia da pesquisa se deu através da leitura de textos literários infantis lobatianos 
considerados “didáticos” pela crítica especializada e, em um segundo momento, foram 
acrescentadas algumas obras literárias, textos biográficos e teóricos sobre o processo criador de 
Lobato.  
Em princípio, foram lidas cinco obras lobatianas avaliadas como didáticas, nas quais a 
personagem Dona Benta aparece em sua figura de mediadora de leitura. A partir dessas leituras 
foi feito um levantamento de todos os autores citados, direta ou indiretamente, pela personagem. 
Após este levantamento foi realizada uma pesquisa acerca de tais autores. Procurou-se apontar 
nelas quem eram, principais obras e aspectos da biografia dos mesmos, sendo destacada a 
passagem na íntegra e a página da obra na qual a personagem faz a devida citação. O mesmo 
processo foi feito com as obras literárias.  
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RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Como já foi mencionado, Dona Benta, personagem das obras infantis de Monteiro Lobato, 
demonstra ao longo da leitura das obras consideradas didáticas e literárias, ter muito 
conhecimento, que perpassa, inclusive, diversas áreas do saber, e, no que tange à literatura, a 
personagem evidencia grande versatilidade, fazendo alusão a grandes clássicos da literatura e a 
obras contemporâneas. E princípio, foram lidas as obras consideradas didáticas, a saber, cinco.   
A primeira obra lida durante a pesquisa foi História do mundo para crianças. Foram citados 
pela avó-mediadora nesta obra, os seguintes autores: Marco Polo, Luís Vaz de Camões, Lewis 
Carrol, William Shakespeare, Miguel de Cervantes, Lope de Vega e Calderón de La Barca. 
Como podemos constatar, entre o repertório de leitura da personagem encontram-se grandes 
dramaturgos, poetas e romancistas. Ao citar tais autores de forma natural e coerente com o 
contexto proposto, a personagem demonstra a afinidade que possui com a leitura, característica 
que a ajuda a apresentar tais autores aos  
“pupilos” de forma satisfatória, mediando um contato entre os mesmos e o texto.  
 A segunda obra lida durante a pesquisa foi: História das invenções. No texto, novamente 
encontramos referências da personagem a distintos autores, tais como: Hendrik Van Loon, Léo 
Vaz e Homero. Apesar de haver poucas citações a autores nesta obra em comparação com a 
primeira, algo que nos chama a atenção é que Dona Benta cita Léo Vaz, um escritor paulista 
contemporâneo ao autor da obra, Lobato, demostrando desta forma que seu leque literário não 
se restringe apenas aos grandes clássicos da literatura. Destaque aqui para Van Loon. Ele teria 
nascido nos Países Baixos, em 1882, e Lobato teria sido tradutor de uma de suas obras, A 
História da bíblia. Esse autor parece ter influenciado Lobato em Geografia de Dona Benta 
também, já que o escritor de literatura infantil teria lido várias de suas obras e nelas se baseado 
para a produção da Geografia.   
Em seguida foi feita a leitura da terceira obra: O poço do visconde, o livro conta as histórias e 
aventuras vividas no famoso sítio de Dona Benta, com uma temática voltada ao descobrimento 
do petróleo no Brasil. Algo que deve ser destacado é que, diferente dos textos anteriores, Dona 
Benta não nos é apresentada como a mediadora direta do saber, função que passa a ser exercida 
pelo próprio Visconde no decorrer da obra, sendo a personagem posta em segundo plano, como 
uma espectadora e, por que não dizer  
“pupila”, assim como os netos. No entanto, ainda podemos encontrar duas relevantes 
referências da personagem, quando a mesma afirma estar lendo uma obra de Alex Carrel e, 
posteriormente, faz uma citação de Vitor Hugo. Sobre Carrel é interessante ressaltar que o autor 
é psicólogo, escrevendo apenas um livro que acabou se tornando um best seller. Novamente a 
versatilidade literária da personagem se torna bem evidente.   
A quarta obra lida foi Serões de Dona Benta (1937), durante a leitura encontramos referências 
indiretas a J.M Barrie, William Beebe, Anatole France, Herbert Spencer e Antoine Lavoisier. 
Ao apontar estes autores a avó-mediadora demonstra interesse em leituras que passeiam entre 
a química, a filosofia e a geografia.   
A última obra considerada didática a ser lida foi Geografia de Dona Benta e, teve como público 
alvo o escolar. Durante o texto, inúmeras referências a livros, autores e citações são feitas pela 
personagem Dona Benta, entre elas estão: Jules Gabriel Verne, Rodolfo Marcos Theóphilo, 
Euclides da Cunha, Jack London, Mark Twain, Herman Melville, Confúcio, Luís de Camões, 
Rudyard Kipling, Quinto Horácio Flaco, Castro Alves, Lord Byron, Hippolyte Taine, 
Alexandre Dumas e Hans Christian Andersen.  
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 Na segunda etapa da pesquisa foram acrescentadas obras literárias consideradas mais 
ficcionais, que não possuíam o teor “didático” das obras da primeira etapa. Em algumas delas 
Dona Benta não exerce seu papel de avó-mediadora de forma direta, sendo apenas citada pelos 
netos, que, por vez ou outra, deixam ‘escapar’ referências de alguma leitura realizada pela 
personagem. O primeiro livro a ser considerado foi Os dozes trabalhos de Hércules. Durante 
toda a obra a personagem Dona Benta pouco aparece, sendo esta uma aventura realizada apenas 
pelos netos, que no decorrer do enredo, a citam de quando em quando. Entre essas referências 
se destacam as partes onde os netos mencionam algumas leituras dos seguintes autores feitas 
pela avó-mediadora: Homero, Anatole France e Ludovico Ariosto.  
A próxima obra lida foi Fábulas. Durante o enredo pode-se observar algumas citações de 
leituras realizadas por Dona Benta, entre elas como já mencionado estão: La Fontaine, 
Confúcio, Bocage, Shakespeare e Maeterlinck.   
A obra seguinte, As aventuras de Hans Staden, novamente algumas menções a leituras feitas 
por Dona Benta são encontradas ao longo do texto, poucas, na verdade, apenas duas, mas que 
ressaltam a versatilidade do leque literário da personagem que nos é apresentada como uma 
leitora de Darwin e Camões.  
 A obra Histórias de Tia Nastácia, próxima obra a ser lida, tem por tema a cultura popular 
brasileira. Um diferencial desta obra em relação às outras pode ser observado pela posição de 
destaque dada à personagem de Tia Nastácia, que passa a desenvolver o papel de mediadora do 
saber, mesmo que em modalidade distinta a que as crianças do Sitio estão acostumadas, em se 
tratando da oralidade. Algumas indicações de leituras realizadas por Dona Benta podem ser 
encontradas ao logo da obra, entre elas estão: Sílvio Romero, José de Alencar, Oscar Wilde, 
Ludovico Ariosto e Rudyard Kipling.   
Na sequência foi realizada a leitura da obra Emília no país da gramática. Durante o enredo da 
obra, a personagem Dona Benta não se faz muito presente, sendo esta uma aventura mediada 
por Quindim, reconhecido pelas crianças do sítio como uma personagem detentora de grande 
saber, um verdadeiro ‘gramático’. De todas as obras lidas durante a pesquisa, portanto, apenas 
nesta não foi feita nenhuma menção de forma direta ou indireta, de alguma leitura realizada por 
Dona Benta.  
A última obra a ser considerada foi Aritmética da Emília, durante a obra novamente observamos 
uma outra figura assumindo o papel de mediador do saber geralmente exercido pela avó-
mediadora, que se faz presente no papel de espectadora e ouvinte atenta, enquanto o saber é 
partilhado entre as crianças pela personagem Visconde de Sabugosa, um grande ‘sábio’ do sítio. 
Apenas nas páginas finais da obra podemos observar uma única referência feita pela 
personagem-avó, que afirma estar lendo um livro do autor Malba Tahan, um famoso escritor 
brasileiro que fez muito sucesso com seus conhecimentos matemáticos. Era o pseudônimo de 
Júlio César de Melo e Sousa.   
O levantamento das leituras de Dona Benta nos ajuda a traçar um perfil de um bom mediador 
de leitura. Podemos observar que, apesar da mediadora em questão ser uma personagem fictícia, 
a versatilidade literária que ela apresenta poderia muito bem servir como um modelo aos atuais 
profissionais que procuram desempenhar a mesma função da personagem no mundo real. É 
justamente essa versatilidade literária que lhe confere um caráter diferencial e que a auxilia em 
sua função.   
Trazendo isto para prática dos profissionais atuais, buscar alcançar essa versatilidade em suas 
leituras também lhes ajudará a desenvolver de maneira mais pontual como mediadores entre o 
leitor e o texto, pois, ao apresentar suas escolhas pessoais para a sala de aula, o aluno terá um 
contato real, não apenas mecânico, com a ato da leitura.  
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Desta forma, “o gosto e o prazer por ler de um bom professor-mediador podem ser de 
fundamental importância para as escolhas de leitura de uma criança” (ROMANO, 2017, p.45).  
 Ao fazer tais leituras e escolhas Dona Benta se torna uma leitora voraz e ativa, uma condição 
que lhe é exigida devido à função de mediadora exercida por ela. Desta forma, observamos o 
quão importante é que os profissionais atuais também procurem  
“investir” em um bom repertório de leitura para que, assim, possam garantir aos alunos o prazer 
da leitura oriunda de uma escolha feita com uma real consciência leitora.  

CONCLUSÃO  
Até o atual momento a pesquisa, que consiste em fazer um levantamento de leituras, feito pela 
personagem Dona Benta, de Monteiro Lobato nas obras consideradas didáticas e 
posteriormente nas literárias encontra-se terminada. Após as leituras feitas de tais obras foi 
possível ter uma idéia da versatilidade do repertório da personagem Dona Benta, o que a auxilia 
a desempenhar eficazmente o papel de contadora de histórias mediadora de leitura. É importante 
ressaltar que, apesar de, em algumas obras, a personagem muitas vezes não se encontrar como 
figura mediadora, as leituras feitas por ela são refletidas através da fala de seus ouvintes, ou 
seja, as crianças do sítio, demonstrando o resultado de uma boa mediação feita de modo 
eficiente.  
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5.7 Kid media lab: comunicabilidade estética digital no brincar e no expressar arte da criança 

 

MEDIA LITERACY: a alfabetização midiática com adolescentes 

Kerollen Paulina Silva dos Santos; 
Alexandre Silva dos Santos Filho 

Agência financiadora: CNPq 

Palavras chave: Alfabetização mediática, Media Literacy, Arte Digital. 

Resumo: A pesquisa desenvolve-se a partir do estudo teórico no contexto dos adolescentes, no 
qual propõe-se as maneiras de uso da arte e das medias como proposta de experimentação a 
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partir dos jogos digitais e as possibilidades de aprendizagens. Explora-se o mundo da arte e 
comunicação através do jogo digital com base em três vertentes que tipificam o jogar e medeiam 
o modo de pensar dos jovens, sendo estes designados pelo Media Literacy envolvendo o 
ambiente, a narrativa e o personagem. Objetiva-se então criar novos tipos de comunidade na 
construção de conhecimento em que o adolescente pode experimentar modos de aprender com 
a tecnologia mediada com as medias. Reúne-se, para tanto, uma variedade de mídias capazes 
de compreender a informação recebida e emitida, visto que isso tem definido o acesso aos novos 
modos de o adolescente se relacionar com os mais avançados modos de comunicação na 
sociedade a partir de jogos envolvidos com a visualidade do game arte. Tendo como método de 
observação à interface das relações metafóricas concebidas entre os três aportes que sustentam 
a expressão dos jogadores no jogo: a narrativa, o personagem e o ambiente. Disso resulta a 
resistência dos jovens ao imperialismo do consumo, pois tornam-se mais reflexivo ao aparelho 
comunicacional que a sociedade mercantilista prega e passa a oferecer como facilidades de 
expressão e comunicação. E são capazes de criar e expressar-se por meio da linguagem híbrida 
com arte e comunicação. 

 

1. INTRODUÇÃO 

O estudo parte da prática da arte e da mídia na adolescência e seus desdobramentos a 
partir do conhecimento ordinário relativo à comunicabilidade estética e participativa da vida 
dos jovens. Estuda-se o processo comunicacional no âmbito estético com vista ao jovem que 
habita a periferia urbana do município de Marabá com ênfase no desenvolvimento criativo e de 
proveito artístico advindo da preocupação em proporcionar aos jovens novas oportunidades de 
explorar, experimentar e expressar-se através da linguagem simbólica da arte e da media: cujo 
pensamento sobre a forma estética foi invadida pelo poder simbólico a racionalidade estética 
na juventude. (SANCHE, 1999). 

Ressalta-se que a relação dos jovens com a comunicabilidade social, estética e digital 
mediante aos aparatos da cultura de massa, assim como o registro lúdico, como forma de brincar 
com o game, são características do adolescente quando envolvido com a média do jogo. Para 
se repensar o que constrange e acolhe o jovem na dimensão do brincar com tais artefatos 
digitais, que ora são codificados a partir de um conceito de desafios, impostos através de 
conteúdos interessante e que podem ser também instrumentalizados a partir do interesse da 
media industrial. (ADORNO, 2002). 

Na condição da educação estética a mídia tem sido parte da vida do jovem na 
modernidade, daí a importância de se estudar o conceito Media Literacy: definido como o 
acesso aos novos modos de o adolescente se relacionar com as mais avançadas tecnologias da 
comunicação na sociedade (PLOTTER, 1998). Este estudo então envolve novas bases de 
pensamento; cujo modo de raciocínio é mediado pelo mundo midiático e digital, bem como traz 
para essa compreensão como os jovens vivem, aprendem, brincam e jogam, buscando encontrar 
outras maneiras criadoras de enfrentar as mudanças ocorridas historicamente pela 
tecnologização do mundo contemporâneo com base no jogo, no brinquedo, na tecnologia e na 
arte com o intuito de explorar, experimentar e fomentar a auto expressão do adolescente. 

Enfim, o fundamental é refletir sobre que a expressão de gesto faz o futuro do jovem 
que implica atitude e mensagem na perspectiva social, estética e artística. Existe, enfim, um 
significado inerente às novas tecnologias midiáticas e digitais e que é possível coordenar uma 
transformação no modo como o adolescente aprende o que é capaz de aprender. (FLUSSER, 
2014). Impulsionado a aprender mediante ao desafio com a arte, a mídia, a tecnologia digital e 
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a comunicação. A base teórica que damos ênfase às discussões destaca-se os autores: Flusser 
(2014), Adorno (2002), Potter (1998) e Sanchéz (1999). 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

É uma pesquisa teórica com base na expressão artística na adolescência a partir da 
comunicabilidade estética referente a Media Literacy, sustentada por conteúdos 
interdisciplinares da estética, filosofia da arte, comunicação, arte e cultura e metáforas das 
interfaces (CARVALHO, 2016). Nesse sentido, a compreensão acerca de meios tecnológicos 
da periferia, oferece-nos a condição para poder descrever e analisar a forma de organização na 
periferia urbana de Marabá.  

Como primeiro passo ativo de pesquisa criamos um grupo de trabalho nomeado Media 
Lab Kids com jovens entre os 12 e 16 anos sendo estes de redes de ensino público, no total de 
sete (07) participantes. Quatro desses participantes são jovens que cursam o segundo grau e os 
demais o ensino fundamental. Sendo que dois estão ligados a pesquisa como colaboradores 
bolsistas E.M IC/CNpq. Tomamos como estudo o princípio do método da Interface pressuposta 
por Carvalho (2016) e teoria de Media Literacy que sem preceito definido é teorizada por 
grande parte de estudiosos como uma habilidade de acessar, compreender e criar comunicações 
em uma variedade de contextos. Desse modo, busca-se encontrar uma maneira de explorar o 
mundo digital com diferentes mídias as quais ocupam um tempo significativo no cotidiano dos 
jovens na modernidade. 

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Discute-se sobre o papel da interface metafórica na construção de mensagens midiáticas 
por meio do jogo. Ocorreu uma comparação dos jogos tradicionais e tabuleiro, estes foram 
apresentados no primeiro Seminário Interno com o grupo de jovens pesquisadores Media Lab 
Kids e alguns professores convidados para participar da avaliação e expor suas opiniões sobre 
o andamento da pesquisa, comportamento dos apresentadores dentre outros pormenores que 
julgamos serem interessantes para o desenvolvimento e crescimento da equipe. O resultado foi 
relevante, pois os jovens perceberam a proximidade de se relacionar com os jogos tradicionais 
e digitais considerando a interface: personagem, narrativa e ambiente; elementos consistentes 
da base metafórica do jogo. Sendo admitido como jogo a ideia central de Huizinga (2005, p. 
23-24): “Uma atividade voluntária exercida dentro de certos limites de tempo e espaço, segundo 
regras livremente consentida, mas absolutamente obrigatória, dotado de um fim em si mesmo, 
acompanhado de um sentimento de tensão e alegria e de uma consciência de ser diferente da 
vida cotidiana”. Com isso pode-se dizer que jogar é uma função significante e que é possível 
enquanto se joga experimentar a liberdade de imaginar situações (fazer de conta), de promover 
uma ordem no pensamento criador, de se isolar do mundo real, fenomenal e cultural, bem como 
se desinteressar de todos os resultados que ele pode produzir, mas com um único interesse, 
ganhar o jogo. Nessa perspectiva observa-se também as características interativas, simbólicas, 
de interface e funcionalidade dos jogos em questão.  

Somos comunicantes é a premissa, isso quer dizer que a participatividade dos jovens no 
jogo faz com que eles sempre estejam envolvidos em comunicações. O método transacional 
octógono coparticipativo proposto que envolve perceber um conjunto de ações que os 
adolescentes se envolveram no processo interativo colocadas pela abordagem da interface 
(narrativa, personagem e ambiente), atribuindo aos jovens interesse em desvendar a situação 
criada pelos jogos – de tabuleiro e/ou digital. Isso determinou buscarmos melhor o 
entendimento de como estudar os gestos do adolescente pelas mídias impostas. Assim, 
tomemos Flusser (2014) que esclarece que todo gesto corporal associado ao uso de objetos para 
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produzir expressões corporais é interface. Isso explica a dinâmica dos adolescentes ao 
manipular o tabuleiro e suas peças, bem como os artefatos como teclado e mouse para produzir 
gesto comunicacional ou mensagem na forma de imagem ou usar a media dos jogos pra se 
comunicar no jogo. 

Como segunda proposta de estudo, foram oferecidas oficinas de programação básica 
através do Scratch, linguagem de programação voltada para os jovens e crianças criada pelo 
Media Lab do instituto de tecnologia de Massachusetts e que teve uma função importante: dotar 
os adolescentes de conhecimentos sobre arduíno para que assim possam ser criados projetos 
com instrumentos tecnológicos básicos, de fácil acesso e criar assim obras com base na reflexão 
dos games e interface, a fim de serem levados para os bairros do Município para interação com 
outros jovens que nunca tiveram contato com esse tipo de mídia. Enfim, o desenvolvimento 
desta pesquisa abriu possibilidades aos participantes e os desafiou a experimentarem novas 
bases de pensamentos e compreensão de jogos e mídias de aprendizagem para aplicação em 
arte digital. 

4. CONCLUSÃO 

A compreensão dos modos como os adolescentes encaram a mídia e se relacionam em 
meio social mediante os aparatos da cultura de massa, produzem significativas mudanças no 
modo de criar, brincar, jogar e fabricar os brinquedos. Os processos comunicacionais no âmbito 
juvenil da comunidade em Marabá-PA, com foco na criatividade e fruição artística, também 
tem sofrido mudanças, pois os esquemas de apropriação da juventude relacionados as novas 
gerações de tecnologias para a construção do Media Literacy tem exigido do pensamento 
crítico, ético e de valores com outros modos de ver e de se desafiar. Assim como o entendimento 
da arte e da comunicação visual digital tem seu aporte seguro na contemporaneidade. Isso 
remete-se ao grupo de pesquisados sobre a experiência com jogos, tecnologias e criação pelos 
quais eles têm dialogado e experimentado, reconhece-se que apesar da existência de uma 
periferia urbana é a partir da história de vida desses jovens que se realizam mudanças 
significativas sob a influência da media comunicacional. Com os teóricos aprendemos realizar 
abordagens na área do artístico e da estética através da base comunicacional e com fundamentos 
interdisciplinares, apontando princípios e estudos vivos. 
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5.8 Análise de livros didáticos de português na educação básica e formação docente: variação 
linguística e (multi)letramentos 
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Fernando Lago Soares;  
Marcos dos Reis Batista  

 
Agência financiadora: FAPESPA  

Palavras chave: Formação docente. Materiais didáticos. Materiais virtuais.  

Resumo: O objetivo desta investigação é apresentar as características observadas no âmbito 
curricular do curso de Letras quanto ao tratamento dado à análise dos livros didáticos na 
formação acadêmica em uma perspectiva que leve em consideração novos formatos de 
materiais didáticos como os tablets e as páginas da web. A metodologia empregada utiliza de 
entrevistas com acadêmicos do curso de Letras e com professores do ensino médio na região 
de Marabá fazendo uso dos trabalhos de Angrosino (2009) e Bender (2014), além dos estudos 
de Villaça (2013) e Santos e Simões (2009). Os resultados mostram que ambos – graduandos 
e professores – ainda possuem dificuldade em conceber e pensar o livro didático em formatos 
digitais, assim como o tratamento de novas tecnologias no processo de ensinagem 
(ensino+aprendizagem) da língua primeira e língua estrangeira, pois, muitas vezes pesa-se 
apenas na transferência do suporte impresso para o suporte virtual. Com isso, torna-se 
necessário não apenas um tratamento quanto à discussão acerca de materiais virtuais no âmbito 
técnico, como também, no âmbito pedagógico.  

INTRODUÇÃO  

A formação acadêmica em Letras nas suas mais variadas habilitações é rica de oferta 
das mais variadas disciplinas necessárias à prática/pesquisa docente. Entre os muitos campos 
tratados na formação encontra-se a prática em sala de aula e consequentemente a utilização de 
materiais didáticos disponíveis para colaborar com o trabalho do professor. Apesar de todos os 
avanços tecnológicos, os livros didáticos ainda são os materiais mais usados nas salas de aula. 
No caso do Brasil, contribuem significativamente para isto ações como o Programa Nacional 
do Livro Didático (PNLD) e a implantação de laboratórios de informática em escolas públicas. 
Embora muitas instituições já possuam laboratórios de informática e empreguem mais recursos 
tecnológicos, é o livro didático que exerce presença constante nas práticas pedagógicas. Assim, 
o livro didático representa a realidade em relevo no cenário educacional nacional. Fatores 
econômicos, sociais e políticas públicas estão entre alguns aspectos que entram em cena para 
criar uma diversidade de cenário tecnológico na educação. O livro didático é uma das 
ferramentas mais utilizadas dentro e fora da sala de aula, sendo ele utilizado como um meio 
para o aprimoramento intelectual, social e cultural dos indivíduos em geral. A ele é atribuída 
grande carga de importância, uma vez que o material exerce grande influência no processo de 
ensinagem (ensino-aprendizagem) de línguas. Nesse ambiente, de acordo com os PCN, a figura 
do professor torna-se indispensável e passa a ser um dos principais fatores para o bom 
funcionamento desse elemento didático:  

Dentre os diferentes recursos, o livro didático é um dos materiais de mais forte 
influência na prática de ensino brasileira. É preciso que os professores estejam atentos 
à qualidade, à coerência e a eventuais restrições que apresentem em relação aos 
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objetivos educacionais propostos. Além disso, é importante considerar que o livro 
didático não deve ser o único material a ser utilizado, pois a variedade de fontes de 
informação é que contribuirá para o aluno ter uma visão ampla do conhecimento. 
(BRASIL, 1998, p. 96)   

Como visto acima, o professor é parte fundamento para a efetividade da ensinagem com o livro 
didático como apoio. No entanto, é importante atentarmos ao modo como esses livros didáticos 
são inseridos no ambiente escola e se eles de fato estão cumprindo os requisitos necessários à 
ensinagem. Em muitas ocasiões, tais materiais são utilizados não apenas como base para a 
escolha da abordagem a ser aplica mas como também elemento primário e até mesmo único do 
processo de ensino-aprendizagem.   

Ainda de acordo os PCN, existe uma crescente exaltação da necessidade de 
profissionais que mantenham-se atualizados e com competência para fazer escolhas adequadas 
de conteúdo, metodologias e para realiza a organização didática do que ensina.:  

Especialmente nessas situações, uma competência que precisa 
desenvolver, individualmente ou em parceria com seus colegas, é a de 
buscar orientações ou subsídios que auxiliem nas escolhas de materiais 
e metodologias alternativas, que atendam a interesses individuais ou a 
projetos coletivos, ações de alcance comunitário ou social. (BRASIL,  
,p. 243)  

Conforme exposto acima, o projeto foca na problemática da formação docente (em âmbito 
acadêmico e escolar) isso em conformidade com o uso do livro didático de português brasileiro 
e de Língua inglesa no ensino médio. De acordo com entrevistas e discussões previas acerca 
da temática,  o projeto resume-se a quatro eixos de investigação: 1) o tratamento da variação 
linguística em livros didáticos de português brasileiro  e de língua inglesa no ensino médio; 2) 
o tratamento das diversas gramáticas (normativa, descritiva e pedagógica) no processo de 
ensinagem; 3) tratamento quanto aos aspectos inter e culturais nas atividades didáticas e; 4) os 
(multi)letramentos no ensino-aprendizagem de língua primeira e língua estrangeira.  

Para tal faz-se necessário o presente projeto de pesquisa, uma vez que intende-se que o 
livro didático seja parte fundamental do processo de ensinagem e exerça grande influência 
sobre a pratica educativa do futuro professor de português brasileiro e de língua inglesa. Por 
tanto, há-se a necessidade de reflexão sobre o processo de análise/avaliação do material, em 
busca de aspectos referentes à problemática da oferta didático-metodológica dos materiais 
didáticos de português brasileiro e de língua inglesa para a educação básica (mas 
especificamente o ensino médio). Assim, passamos a tratar acerca da presente problemática 
nos próximos itens deste trabalho.  

 
MATERIAL E MÉTODOS  

  
A metodologia empregada utiliza de entrevistas com acadêmicos do curso de Letras e 

professores de português e inglês na região de Marabá fazendo uso dos trabalhos de Angrosino 
(2009) e Bender (2014), além dos estudos de Villaça (2013) e Santos e Simões (2009). Trata-
se uma investigação etnográfico pois se fez presente no âmbito onde os processos formativos 
acontecem. Quando se fala em pesquisa etnográfico é importante destacar que o fenômeno 
investigado ocorre diante dos olhos dos pesquisadores, mas que em algum momento ou em 
grande parte do processo de investigação influencia os atores da investigação – em nosso caso 
acadêmicos do curso de Letras e professores do ensino médio – podendo suscitar resposta não 
tão naturais. Sendo assim, é importante uma integração por parte dos pesquisadores quanto ao 



   

IV SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA – 21/09/2018 
MARABÁ – PARÁ – BRASIL 

 
 

202 
âmbito onde se realiza a pesquisa diminuindo a possibilidade de dados não tão reais ao que se 
deseja investigar.  

Em primeiro momento entramos em contato com escolas escolhidas para a investigação. 
Posteriormente, passamos por uma reunião com a coordenação pedagógica – quando esse setor 
funciona na instituição em questão – apresentando o projeto e, logo após dessa etapa passamos 
a conversar com os docentes da disciplina língua portuguesa, redação e língua inglesa no ensino 
médio. Após algumas entrevistas – umas gravadas e outras feitas anotações – passamos a 
acompanhar estudantes de graduação em seus estágios supervisionados para que juntos 
possamos vivenciar o descobrimento ou adentramento de uma sala de aula em uma escola 
pública de ensino médio. Assim, buscamos ouvir as vozes tanto de quem já se encontra em sala 
de aula fazendo uso de materiais didáticos, descobrindo as diferentes visões dos docentes da 
disciplina em questão, quanto acompanhando alunos a perceberem o universo do processo de 
ensinagem (ensino+aprendizagem) da língua portuguesa brasileira e inglesa.   

Após o período de entrevistas com docentes da disciplina língua portuguesa e inglesa, 
e dos acadêmicos de Letras passamos a análise das vozes dos atores da pesquisa acerca do 
material didático, principalmente do livro didático de português brasileiro utilizado no ensino 
médio. As conversas e discussões giraram em torno da problemática do material em relação ao 
seu suporte: O formato do livro didático ajuda no processo de ensinagem de línguas? Formatos 
como tablets e computadores motivam a utilização do material em sala de aula? A relação livro 
impresso e livro digital é abordado em sala de aula?  

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

A visão de mundo no âmbito educacional entre os sujeitos da pesquisa [estudantes de 
Letras e professores de ensino do português brasileiro do ensino médio] difere 
consubstancialmente. Os primeiros se apoderam de informações teóricas para tratar de questões 
– ainda que formativas – muitas vezes descartando aspectos socioculturais como as condições 
de acesso à bens culturais, à bagagem familiar – que muitas vezes apresenta considerável 
influência no comportamento e produtividade do aprendente – e, um certo desconhecimento de 
orientações curriculares nacionais, mesmo sendo acadêmicos do 7º e 8º período do curso em 
questão. Já entre os professores, suas atividades os ajudam a entender determinados aspectos 
oriundos da relação entre o alunado e o uso do livro didático em sala de aula. Poucos são os 
estudantes que questionam o livro didático e para a maioria se trata de um material de 
descoberta, de um mundo totalmente diferente do seu chegando a ser julgado como um “mundo 
ideal”. Sendo assim, esse grande maioria não se preocupa se o material aborda ou não a 
linguagem ou o comportamento linguístico/linguageiro local sem nenhum comprometimento 
ou espaço para uma discussão ou investigação acerca do que se faz, se fala ou se pensa na 
comunidade onde a escola está inserida. Essa situação é observada por poucos estudantes que 
se queixam da necessidade de se ver no livro e a partir desta constatação perceber a importância 
de um trabalho com os professores para se verem em algum lugar no processo de ensinagem 
da língua portuguesa brasileira.   

Ao observar/analisar as entrevistas com acadêmicos de Letras e professores da 
disciplina língua portuguesa, notou-se que: os estagiários [acadêmicos de Letras] afirmaram 
com base em suas observações e convivência nas escolas visitadas certa desconexão diante do 
que se aborda no âmbito acadêmico do que se encontra na sala de aula quando o assunto é o 
material didático. Alguns relataram que o tratamento aos materiais didáticos – sejam reais ou 
virtuais – era com uma abordagem, consideravelmente, incipiente e que perceberam tamanha 
influência dos textos escritos nos livros que em raros momentos traziam tarefas ou atividades 
cujo estudantes pudessem se ver como agentes da língua portuguesa brasileira.   



 

IV SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA – 21/09/2018 
MARABÁ – PARÁ – BRASIL 

 
 

203 
Entre os docentes todos perceberam a necessidade de um tratamento melhor quando se 

aborda questões locais, pois consideram que:  
O livro didático de português parecer ser projetado para escolas que possuem período 

integral pois trata-se de um material extenso com atividades que requer uma considerável carga 
horária; aspecto esse que as escolas públicas das regiões em questão não conseguem oferecer 
aos seus alunos;  

Quando o assunto é região norte ou Amazônia os livros se reduzem ao tratar a região 
apenas como floresta ou algumas curiosidades geográficas, quase nenhuma histórica ou  

linguístico/linguageira;  
Alguns professores para sanar a ausência de tratamento quanto às questões regionais de 

fala, escrita, de história ou acerca da identidade local buscam por meio de textos de blogs, 
jornais e/ou revistas locais atividades para sala de aula;  

Um dos grandes impedimentos às atividades e tarefas que abordem questões regionais, 
além da insuficiente carga horária da disciplina, são as orientações do Exame Nacional do 
Ensino Médio (ENEM) que para muitos professores apresenta uma visão “global” do Brasil 
sem deixar espaço a um tratamento que vise as peculiaridades de cada região. Desse modo, 
julgase uma forte influência de quem produz as provas do referido exame que em grande parte 
são trabalhados no sul/sudeste brasileiro;   

Com base no parágrafo acima percebe-se que a legislação educacional brasileira é 
totalmente ignorada, pois há uma preocupação muito maior com as orientações do ENEM que 
dita o que ensinar, pois se trata de um exame que se tornou a porta de entrada do estudante à 
uma universidade, sendo que grande parte das universidades usam em suas seleções o exame; 
desse modo, ignora-se as orientações curriculares nacionais para o ensino médio e os 
parâmetros curriculares nacionais. Sem contar no desconhecimento das bases teóricas do Plano 
Nacional do Livro Didático (PNLD) que na maioria das vezes é visto apenas por seu guia de 
escolha dos livros. Tal fato é consideravelmente polêmico, pois alguns docentes relataram que 
a escolha do livro didático ainda é passível de falhas cuja algumas escolas escolheram 
determinado manual e foi distribuído outro totalmente diverso daquele primeiro.  

CONCLUSÃO  

Os resultados mostram que ambos – graduandos e professores – ainda possuem 
dificuldade em conceber e pensar o livro didático de português do Brasil em formatos digitais, 
assim como o tratamento de novas tecnologias no processo de ensinagem 
(ensino+aprendizagem) da língua primeira, pois, muitas vezes pensa-se apenas na transferência 
do suporte impresso para o suporte virtual. Com isso, torna-se necessário não apenas um 
tratamento quanto à discussão acerca de materiais virtuais no âmbito técnico, como também, 
no âmbito pedagógico.   

O tratamento quanto a um uso mais adequado do livro no processo de ensinagem, assim 
como da formação do (futuro) professor de português brasileiro precisa ser pensado/planejado 
também de modo crítico e contínuo buscando colaborar com uma educação linguística de 
qualidade.   
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5.9 Racionalidade Estética: Estudo sobre o processo de fruição e criatividade de crianças 

 

Racionalidade Estética: Estudo sobre o processo de fruição e criatividade de 
crianças 

Jéssica da Costa Souza 
Alexandre Silva dos Santos Filho 

 

Agência de financiamento: FAPESPA 

 
RESUMO            
Este projeto de pesquisa tem como objetivo de mostrar as principais características de cada 
etapa do desenvolvimento do desenho infantil, desde seus primeiros meses até aos doze anos 
de idade. Sobretudo frisar a importância de cada etapa desse desenvolvimento, tanto o 
crescimento da criança quanto de seu desenho. Este estudo relata também algumas relevâncias 
através do grafismo infantil, coordenação motora, a noção de perspectiva entre outros, os quais 
a criança adquire em um determinando tempo.  
   
Palavras-chaves: grafismo infantil, desenvolvimento e expressões.  
   
   
1. INTRODUÇÃO  
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O desenho nos abre um leque de possibilidades que podemos extrair quando 

observamos, como a produção gráfica e a intervenção da criança; percepção visual; expressão; 
criatividade; reprodução; fases do desenvolvimento cognitivo, psicomotor e sócio afetivo e 
oralidade.  

  Esse projeto tem como objetivo geral de examinar formas através das expressões 
gráficas das crianças, que estão localizadas nas periferias da cidade de Marabá. Através de 
grupo de estudos, estudando autores que abordam esta temática (desenho da criança), com 
objetivo de extrair material iconográfico encontrado. Incluindo também a coleta de desenhos 
nas escolas, construção de textos com relação à visão da infância no qual é abordada através 
das imagens estudadas com apoio de Maureen Cox, Victor Lofenfeeld e George Henri Luquet.     

   
2. MATERIAIS E MÉTODOS   
   

Trata-se de uma pesquisa teórica e prática em outra ocasião com base na expressão 
artística na infância, de representação pictórica e gráfica visual, no qual baseei nos teóricos; 
MAUREEN COX, VICTOR LOFENFEELD E GEORGE HENRI LUQUET, como 
instrumento nesse estudo, com intuito de obter através de seus conceitos e concepções em 
relação ao desenho da criança. Utilizando-se de conteúdos da história da arte, dos estudos de 
arte infantil com finalidade de poder descrever e analisar (fase em andamento), as coletas que 
serão organizadas em escolas distintas nos Núcleos Urbanos da Cidade de Marabá, por outro 
lado, nesse trabalho a produção de arte infantil servirá do mesmo modo para compor um estrato 
visual do grafismo infantil das crianças de Marabá e assim poder organizar um acervo em 
formato de pinacoteca virtual no curso de licenciatura de Artes Visuais da UNIFESSPA para 
que se possa estender em oficinas com professores que trabalham com crianças nas escolas 
municipais.  

Portanto, para as estratégias de ação, procedimentos e ferramentas metodológicos 
abrange: levantamento dos textos relativos à temática de pesquisa; leitura de material 
bibliográfico selecionado; elaboração de textos; estudos planejados em grupos de estudos; 
organização de um laboratório de expressão plástica em diversas escolas do município, e 
apresentações de trabalhos e participação em eventos científicos.  
   
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO    
   

Os resultados desse projeto ainda estão em andamento, estamos fazendo levantamento 
de textos com o temático grafismo infantil, dados bibliográficos; por meio de grupos de estudos 
no qual discutiremos com objetivos de compreender o conceito da arte infantil segundo COX, 
LOWENFELD e LUQUET. Analisando e estudando os desenhos que são abordados no livro 
de MAUREEN COX, DESENHO DA CRIANÇA. Para tanto, busca-se o conhecimento 
histórico da ideia de criança, bem como o de reconhecer a percepção do mundo da infância 
como resultante de conceitos adquiridos na vivência com a comunidade na qual estamos 
inseridos. As correlações significativas que se aprumam, nesse parâmetro, entre a criança 
histórica e o mecanismo que subordinam sua infância, aos interesses sociais, são vistos sob o 
ponto de vista dos esquemas impostos pela sociedade que refletem a diversidade de 
compreensão de criança e confrontos na própria situação em que vive a criança em sua família, 
uma vez que está a acolhe e ao mesmo tempo a constrange.    
   

“O modo com que cada parte do corpo é representa o estilo individual de cada criança, 
mas as crianças são também influenciadas pelo estilo local usado por outras crianças 
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e adultos da comunidade. É interessante que, enquanto os desenhistas de “girinos” 
parecem entrincheirar-se em seu próprio estilo particular desenhar a figura humana, 
os mais velhos que fazem desenhos convencionais estão mais abertos à influência de 
outros”. (COX, 2010. p.102).  

     
A expressão plástica da criança assume uma proporção tal que reflete a sua situação 

social contemporânea como sendo um aspecto que surge da percepção individual de cada 
criança, ou seja, a constituição de um mundo simbólico presente no modo em que a criança 
registra o seu mundo é fator para se repensar a existência de hierarquias sociais e intelectuais 
que invadem a racionalidade da criança de diversos modos e influi na sua receptibilidade.  
               Por outro âmbito, é importante estimular as crianças a terem esse tipo atividade ou 
hábito de desenhar em seus cotidianos:    

   
“Entusiasmos e interesse são ingredientes importantes para qualquer tipo de 
aprendizado, e as crianças acham muito proveitoso participar de uma atividade com o 
pai e mãe, “faça como faço”, em vez de “faça como eu digo”, funciona realmente. Os 
pais não tem obrigação de saber todas as respostas; pais e filhos podem descobrir 
coisas juntos e geralmente é mais divertido desse jeito” (COX, 2010 p.249).  
   

4. CONCLUSÃO  

Esse estudo sobre o grafismo infantil é imprescindível tendo como fator inicial das 
reflexões a configuração visual e plástica criança urbana de marabá. Espera-se que esse estudo, 
esclarecer aspectos ainda invisíveis sobre a expressão gráfica na infância de crianças em 
marabá, a fim de que através das imagens uma realidade escondida nos desenhos infantis revele 
aspectos mais íntimos da expressão plásticos vinculados ao seio familiar. Ver o modo que a 
criança representa a sua história de vida e como os artefatos lúdicos influem na sua percepção 
cotidiana refletindo nas circunstâncias educacionais, políticas e culturais é abrir um acesso à 
forma estética que concebe a informação de um mundo preparado pelos adultos, codificado e 
criptografado ao ponto de impossibilitar qualquer unidade do pensamento dirigido pela razão, 
mas mostra uma realidade de representada a criança.    

Portanto, o grafismo infantil em cada etapa, seja no rabiscar até o desenho 
convencional é importante para o desenvolvimento emocional, intelectual, físico, perceptual, 
social, estético e criador da criança; sua interação e convívio com outras crianças e indivíduos, 
entender e aprender noções de perspectiva, formas geométricas, bidimensionais e 
tridimensionais, ter coerência e coesão ao desenhar.  Os desenhos das crianças também é como 
se fossem espelhos, pois refletem seus sentimentos, os que veem, e fora a criatividade e 
imaginação de um mundo no qual elas imaginam ser ou queria que fossem.  
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5.10 Representações do Brasil em narrativas de Graciliano Ramos 

 

RESISTÊNCIA E MELANCOLIA EM INFÂNCIA, DE GRACILIANO RAMOS 

 

Cíntia Sinara do Nascimento Silva (UNIFESSPA/IEX) 17 
Orientador: Me. Carlos Augusto Carneiro Costa (Unifesspa) 

 

RESUMO: O presente artigo tem por objetivo compreender as narrativas que compõe o livro 
Infância, de Graciliano Ramos, em sua modernidade cultural e política, articulando os 
parâmetros de analises com as condições do estado social. Também abordar-se-á uma reflexão 
histórica e ética na constituição formal dos contos “Nuvens” e “Um cinturão”. Será utilizado, 
como aporte teórico, o ensaio Luto e Melancolia, de Sigmund Freud (2013), bem como estudos 
de Alfredo Bosi (2015) e Antônio Candido (2006), para melhor entendimento da obra e do autor 
aqui em questão. Graciliano Ramos apoia-se na sua realidade para construir uma ficção 
autobiográfica carregada de compreensão da figura humana. Evidencia os dramas internos e 
externos de seus personagens e faz crítica ao autoritarismo brasileiro. Por meio dessa crítica, 
elabora perspectivas de resistência de seus personagens. Infância traz em destaque uma trama 
de caráter psicológica e social. Para compreender as narrativas do livro Infância, devemos nos 
atentar ao contexto histórico, político e cultural da sua época de produção e primeira publicação. 
A obra foi publicada em 1945, fim da Segunda Guerra Mundial e do Estado Novo. Graciliano 
escreveu boa parte de seus contos em meio à tensão da Censura do Departamento de Impressa 
e Propaganda (criado em 1939) e em meio a dúvidas sobre seus pensamentos filosóficos e suas 
convicções políticas progressistas. A pesquisa foi feita com a intenção de demonstrar que o 
homem aqui representado por Graciliano trava sua própria luta, luta pela inserção em um 
determinado meio social, luta pelo poder, luta para superar sua própria natureza e resistir a 
práticas autoritárias de governo, apesar da profunda tristeza e do abatimento que caracterizam 
o estado melancólico da maioria das suas personagens.  
 

Palavras-chave: Narrativa; Resistência; Sociedade; Melancolia. 

 

6. LINGUÍSTICA, LETRAS E ARTES (Sala Tauari, Tarde) - Avaliadores: 
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6.1 Entre (h)istória e (m)emórias: construção identitária nas autobiografias em quadrinhos fun 
home e maus 
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Fun Home e maus: relações de (m)emória, (a)utenticidade, ficção e não ficção 
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Palavras chave: (M)emória, (A)utenticidade, ficção.  

1. INTRODUÇÃO 

O seguinte trabalho tem como objetivo mostrar os conceitos de (M)emória, 
(A)utenticidade, ficção e não ficção nas autobiografias em quadrinhos Fun Home: Uma 
Tragicomédia em Família (2006), de Alison Bechdel, e Maus: A história de um sobrevivente 
(1980-1991) de Art Spiegelman. Como embasamento teórico, foram utilizados os conceitos 
desenvolvidos por Sidonie Smith e Julia Watson sobre narrativas de vida e autobiografia, em 
Reading Autobiography: A guide for interpreting life narratives (2001), assim como as 
articulações entre quadrinhos e autoria feminina de Hillary Chute, em Graphic Women- Life 
Narrative and Contemporary comics (2010).  

2. MATERIAL E MÉTODOS 

Todo o trabalho desenvolvido teve como metodologia, primeiramente, a leitura das duas 
obras trabalhas e depois diversos materiais de apoio. Com isso, ocorreu discussões contínuas 
sobre o tema estudado com a orientadora, discussões estas que ocorreram através de reuniões 
frequentes, indo de acordo com o que já havia sido desenvolvido das leituras. Após isso, iniciou-
se o processo de produção acadêmica: resumo para eventos, e um artigo.  

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As narrativas de Bechdel e Spiegelman trabalham com os conceitos de memória, 
autenticidade e elementos ficcionais, ora enfatizando-os, ora questionando-os ao longo dessas 
autobiografias. Esses elementos são articulados na obra por meio da associação entre imagem 
e texto, sendo analisados por meio das obras supracitadas. Assim, os resultados desta pesquisa 
mostram como a relação de imagem e texto demonstram o uso, questionamento e articulação 
dos conceitos de (M)emória, (A)utenticidade, não-ficção e elementos ficcionais em Fun Home 
e Maus.  

Sendo assim, com toda a pesquisa feita sobre Memória colocado por Sidonie Smith e 
Julia Watson como algo não confiável, pois a memória é fragmentada em aspectos que não 
tornam possíveis o fato de se relembrar os acontecimentos assim como aconteceram (p.33). A 
noção de Autenticidade discutida pelas mesmas, que é relacionada com a relação do autor e do 
leitor, e as questões do uso de elementos ficcionais em relação à não ficcionalidade das graphics 
memoirs, são  aspectos discutidos ao longo do trabalho realizado nesta pesquisa, assim como 
as associações  estabelecidas entre teoria, obras estudadas, e imagem e texto que tiveram 
comprovaram a presença dos elementos acima em Fun Home e Maus. 

4. CONCLUSÃO 
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As discussões, estudos e trabalhos realizados ao longo da pesquisa, mostraram como os 

conceitos de Memória, Autenticidade e relações de ficção e não ficção estão presentes em Fun 
Home e Maus. Com isso, todos os textos lidos para o desenvolvimento da pesquisa, sendo eles 
usados ou não diretamente nos trabalhos realizados foram de suma importância, tanto para o 
meio acadêmico de pesquisas, como também para futuros e contínuos projetos relacionados à 
academia e à continuação de estudos voltados para essa área, pois a mesma, deu também um 
relevante direcionamento em relação à área de pesquisa a ser estudada ao longo de uma carreira 
acadêmica.  

REFERÊNCIAS E CITAÇÕES 

BECHDEL, ALISON. Fun Home: A family tragicomic. Houghton Mifflin Harcourt, 2006. 
SPIEGELMAN, ART. Maus: The complete Maus. Phanteon Book, 1996. 
SMITH, SIDONIE; WATSON JULIA. Reading Autobiography: A guide for interpreting life 
narratives. University of Minnesota Press, 2001. 
GILMORE, LEIGH. Autobiographics:  A feminist theory of women’s self-representation. 
Cornell University Press, 1994.  
HIRSCH, MARIANNE. The Generation of Postmemory. Columbia University.   
SCOTT, MCCLOUD. Understanding comics: The invisible art. HarperCollins Publishers, 
1993. 
HATFIELD, CHARLES. Alternative comics: an emerging literature. 1ª ed. University Press 
of Mississippi, 2005.  
 
6.2 A responsabilidade enunciativa em resenhas acadêmicas escritas por estudantes de curso 
de letras 

Obs: Não haverá apresentação. A bolsista não submeteu o resumo ao evento. 
 
6.3 Ação coletiva e ganhos competitivos: um estudo sobre a experiência da Cooperativa Mista 
da Agricultura Familiar de Marabá – COOMFAMA 

 

Cooperação e Eficiência Coletiva: Uma revisão bibliográfica 

 Caio Eduardo Botelho Lacerda; 
 Prof. Dr. José Otávio Magno Pires. 

Agência financiadora: FAPESPA 

Palavras chave: Cooperação, Eficiência coletiva, ganhos de mercado, microeconomia, poder 
de mercado. 

Resumo: A complexidade das relações da dinâmica econômica contemporânea (globalização 
dos mercados, alto padrão tecnológico, etc.) atrai a formação de competências e resoluções 
complementares. Nesse sentido, as economias de aglomeração destacadas nos Arranjos 
Produtivos Locais (APL’s), estimulam a interação e cooperação de agentes que visam o 
aumento da eficiência na produção. Os mercados, predominantemente monopolísticos, são 
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predatórios para os pequenos e médios ofertantes, cuja principal resposta é a capacidade de 
cooperação entre os agentes na tentativa de auferir ganhos e vantagens competitivas. Mediante 
uma revisão bibliográfica sobre cooperação e eficiência coletiva, aplicou-se um estudo de caso 
descritivo em uma cooperativa de laticínios no município de Tucuruí-PA, revelando os ganhos 
e vantagens competitivas auferidos por meio da cooperação e eficiência coletiva.                                             

1. INTRODUÇÃO 

A dinâmica do capitalismo conteporâneo, fruto da globalização dos mercados de bens e 
serviços, junto com o fluxo financeiro, é muitas vezes visto e recebido de forma impiedosa, 
dura e real pelos pequenos ofertantes, frente à concorrência de empresas globais de escala 
exponencial. A crescente complexidade econômica, praticadas através da especialização 
flexível, paradigmas tecnológicos e alta produtividade dos fatores de produção, induz a 
formação de empresas com competências cada vez mais complementares. 

As chamadas economias de aglomeração, que na verdade são formas de organizações 
territoriais de agentes econômicos, políticos e socias, que possuem como foco, um conjunto 
específico de ações econômicas e apresentam vínculos entre sí (Schmitz, 1997), surgem para 
tentar aumentar a eficiência produtiva em formas de APL's (Arranjos Produtivos Locais). 
Portanto, empresas verticalizadas (baseia-se na empresa que passa a produzir seus insumos 
necessários para produção do seu produto final) são menos frequentes, pelo fato de que a 
dependência entre rendimentos de escala crescentes e externalidades aumentam elasticamente 
(Schmitz, 1997). 

Diante deste dilema produtivo, a cooperação surge como uma alternativa para saciar e 
provisionar uma certa durabilidade da manutenção e na atuação no mercado. De acordo com 
Anderson e Narus (1990), a cooperação defini-se como uma realização de atividades 
coordenadas, desempenhadas por relacionamentos interdependentes, com o intuito de obter 
mútuos resultados unilaterais. 

O objetivo desta pesquisa, baseada em uma revisão bibliográfica sobre cooperação e eficiência 
coletiva, foi analisar, por intermédio de um estudo de caso, uma cooperativa de laticínios 
situada no município de Tucuruí - PA. O intuito é detectar por artifício da cooperação, pode-se 
alcançar uma maior eficiência e ganhos na participação no mercado de derivados de leite como: 
Escala e poder de mercado, acesso a soluções, aprendizagem e inovação, redução de custos e 
riscos e relações sociais. 

2. MATERIAL E MÉTODOS 
 
A pesquisa, baseada em conceitos microeconômicos, discute a relevância da cooperação e, 
como resultado, a eficiência coletiva de pequenos e médios ofertantes diante de um mercado 
cada vez mais monopolisticamente competitivo. 
Analisando os conceitos, o estudo de caso descritivo foi aplicado em uma cooperativa de 
laticínios situada no município de Tucuruí-PA. A Cooperativa Agropecuária de Tucuruí 
(Coopagro), atualmente opera com 105 cooperados e 27 empregados e trabalha com um 
portifólio de uma linha de 10 produtos entre queijos, leite, manteiga, iogurtes, bebidas lactéas 
e doces. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Desde Marshall (1890), a noção de eficiência coletiva está associada à de externalidades. No 
seu estudo, ao observar a organização produtiva baseada na ideia de Adam Smith de divisão 
social do trabalho, confirmou-se que existia efeitos de externalidades, com isso o surgimentos 
de subindustrias (pequenos e médios negócios), que operavam ao redor e a favor de outras 
grandes industrias. Desta ideia, surge o termo marshalliano de "economias externas", onde 
considera-se o gênese dos APL's. As economias externas eram tratadas apenas como de 
surgimento "espontâneo", fruto das externalidades que assumem forma de "falhas de mercado". 

Porém Schmitz (1997), explica que somente as economias externas não são suficientes para 
explicar o desenvolvimento das aglomerações. Ele afirma que além das economias externas, há 
também um ação conjunta. Essa ação conjunta não se dá de maneira isolada, mas sim pela 
aplicação de ações de instituições e organizações econômicas, políticas, sociológicas e 
culturais. Em resumo, a eficiência coletiva é a junção das economias externas mais a ação 
conjunta, derivando uma alta vantagem competitiva necessária para manutenção duradoura no 
mercado cada vez mais globalizado, dinâmico e predador. 

Por via, os principais resultados obtidos na pesquisa são a manifestação de ganhos e vantagens 
na cooperação, gerando eficiência coletiva por meio de ganhos de escala e poder de mercado, 
acesso as soluções, aprendizagem e inovação, reduçao de riscos, relaçoes sociais, redução de 
barreira de entradas e custos de transaçoes. 

4. CONCLUSÃO 

Conclui-se que, a dinâmica capitalista com mercados monopolisticamente competitivos, são 
predatórios para os pequenos e médios ofertantes cuja uma das formas de fortalecimento é a 
cooperação, gerando eficiência coletiva para conseguir poder e ganhos de mercado. 

O estudo de caso descritivo aplicado na pesquisa, demonstrou que há manifestação dos ganhos 
adquiridos no ato da cooperação entre pequenos produtores rurais de uma média cooperativa 
de laticínios no município de Tucuruí-PA. 
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6.4 Visita Virtual Unifesspa 

 
Visita Virtual UNIFESSPA: Ferramenta interativa para análise das disposições 

internas de construções urbanas da UNIFESSPA utilizando Realidade 
Aumentada e Realidade Misturada  
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Eixo Temático/Área de Conhecimento: Arte tecnológica, Design de Interfaces 
computacionais, Realidade Aumentada, Realidade Misturada, Sistemas de computação 
cognitiva, Interação humanocomputador.  
  
INTRODUÇÃO   
  

O Projeto Visita Virtual UNIFESSPA segue sendo desenvolvido no Media 
Lab/Unifesspa como uma ferramenta interativa que busca a convergência entre o mundo físico 
e o ciberespaço, propiciando a criação de um ambiente virtual do campus da UNIFESSPA 
(Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará), em Realidade Aumentada(RA) e Realidade 
Misturada(RM), de modo a aplicar artefatos da arte tecnológica interativa para proporcionar 
uma análise quanto à disposição das construções urbanas dentro dos campi da universidade, 
assim se encaixando como uma ferramenta competente para a etapa de revisão de 
construtibilidade, corroborando com a eficiência no processo de planejamento arquitetônico. 
Isto é, o principal objetivo do projeto trata-se do desenvolvimento de um software interativo de 
visualização e manipulação de objetos virtuais tridimensionais voltados à análise urbanística e 
ou arquitetônica.  

Este ambiente virtual é apresentado, no projeto, em RM que contém em si as categorias 
da RA e ocorre quando objetos digitais são literalmente inseridos no mundo físico, de modo a 
proporcionar continuidade do mundo virtual projetado no mundo físico-sensorial. Neste 
ambiente, as mãos do interator funciona como um controlador digital para a entrada de dados, 
via sinais infravermelhos, que detecta a posição das mãos na sua área de ação através de um 
sensor somatossensorial, cuja utilização do dispositivo concentra-se no objetivo de aumentar o 
grau de interatividade da obra, para que os sujeitos possam mover e explorar elementos distintos 
que estão presente no ambiente do campus de modo virtual, com o ato de mover as mãos, 
viabilizando interatividade entre a obra e público.  

Nesse contexto, a interatividade é um tema amplamente discutido pelo filósofo Pierre 
Lévy. Portanto, para o autor:   

“O que caracteriza a interatividade é a possibilidade, crescente com a evolução dos 
dispositivos técnicos, de transformar os envolvidos na comunicação, simultaneamente, em 
emissores e receptores da mensagem” (LÉVY, 1999, p, 82)  

Tendo como referência a perspectiva de Lévy (1999) em relação à interação, o que 
caracteriza a interatividade é a possibilidade de mudar o estado dos envolvidos no processo de 
comunicação, ao mesmo tempo, em emissores e receptores da mensagem. Em tais 
circunstâncias, a interatividade fornece novos conceitos de comunicação ao tornar possível a 
mutação contínua do agente tanto em emissor quanto em receptor, essa técnica permite 
implementar formas novas e mais complexas de interação, fazendo aflorar a possibilidade da 
troca imediata no cenário do ciberespaço. Assim, os sujeitos tornam-se, concomitantemente, 
receptores e emissores, criadores e consumidores de mensagens.  

Diante disso, o projeto possui potencialidade de desempenhar um papel fundamental 
como instrumento no processo criativo do arquiteto, bem como para o planejamento e 
desenvolvimento do projeto de construção. Assim, levando em consideração que a RA auxilia 
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de forma bastante eficiente quando aplicada à arquitetura, tanto para estudo e análise inicial do 
projeto, quanto para exposição, onde um modelo mais completo é usado para apresentar as 
características do projeto final. Portanto, o produto final desse projeto trata-se de um aplicativo 
que visa auxiliar especialmente arquitetos, engenheiros civis, desenvolvedores de jogos, 
produtores de filmes e demais profissionais que trabalham com esse ramo, a experimentar 
possíveis construções e outros acessórios urbanísticos antes de construí-los, ajudando os 
envolvidos a ultrapassarem as dificuldades encontradas no processo de planejamento do projeto 
arquitetônico.  

  
MATERIAIS E MÉTODOS  

  
O foco da etapa inicial do projeto trata-se da realização de uma pesquisa de viabilidade 

que pudesse resultar em um produto com aspectos de interação eficiente, apesar da limitação 
do equipamento atual. Para tanto, foi recebido a planta baixa e o primeiro sketch da 
SINFRA/Unifesspa do prédio de 4 e do de 5 andares para realização dos primeiros testes. 
Corrigiu-se, portanto, problemas de visualização causados pela dispersão das texturas e a 
estrutura poligonal das imagens. Portanto, na busca por melhorias nos modelos dos prédios 
optou-se por realizar a reconstrução completa dos modelos tridimensionais através da 
plataforma Blender.   

Assim sendo, os prédios foram minuciosamente desenvolvidos por métodos com 
diretrizes eficientes de modelagem 3D, com o propósito de amenizar os problemas relacionados 
à otimização dos modelos no formato Sketchup, modelos desenvolvidos na plataforma de 
desenvolvimento 3D Sketchup, o qual corresponde ao principal problema presente nos modelos 
desenvolvidos anteriormente.  

O desenvolvimento de aplicações de RA geralmente é dinamizado quando são usadas 
ferramentas apropriadas para tal, como linguagens, bibliotecas, ferramentas de 
desenvolvimento. A seleção das ferramentas dependeu do conhecimento do domínio da 
aplicação e da eficiência de recursos de hardware e de software, além de recursos financeiros. 
Portanto, para desenvolver o sistema em RA inicialmente foram necessários modelos 
tridimensionais, ambiente de desenvolvimento integrado (IDE) e kit de desenvolvimento de 
software (SDK). Uma vez que se obteve todos os modelos virtuais que compõem o cenário, 
contendo suas respectivas nomenclaturas, foi dado inicialização da composição do cenário.  
  
RESULTADOS E DISCUSSÃO  
  

Como resultados obtidos através das etapas deste projeto, o principal trata-se do 
desenvolvimento de um protótipo evolucionário contendo as principais funcionalidades do 
sistema. Esta etapa propõe o desenvolvimento de um protótipo para desktop com sistema 
operacional Windows capaz de, basicamente, fornecer visualização do cenário virtual do 
campus III da Unifesspa com poder de interação com esses artefatos a partir das mãos, 
utilizando o sensor Leap Motion.   

O projeto evolucionário de interação enfatiza a representação dos aspectos do software 
que serão possíveis aos usuários como layout da interface e os formatos de exibição. Esse 
projeto momentâneo leva a construção de um protótipo que será avaliado pelo público. O 
público por sua vez retornará um feedback à equipe de software que irá aprimorar os requisitos. 
Sendo assim, a interação vai ocorrendo conforme vamos ajustando o protótipo às necessidades 
dos usuários. A figura 1 ilustra o funcionamento do protótipo:  
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Figura 1 – Funcionamento do protótipo  

  
Fonte: Autoria própria  

  
O desenvolvimento do protótipo se deu basicamente através de comunicação 

concretizadas ao longo de reuniões com os envolvidos no processo de desenvolvimento, com o 
propósito de definir metas gerais acerca do software visando identificar quais os requisitos, seja 
estes funcionais ou não funcionais, para a partir disto estruturar as áreas que necessitam de um 
esforço mais amplo, como o processo de interação.  

Com o desenvolvimento dos subprojetos anteriores, chegamos à conclusão de que 
poderíamos utilizar a tecnologia e todo o know-how para desenvolver uma ferramenta que 
pudesse auxiliar os arquitetos da SINFRA a pensarem a harmonização dos edifícios e da 
urbanidade no entorno. Dessa forma, o produto final busca fornecer um ambiente interativo e 
imersivo para os arquitetos experimentarem diferentes formas de disposição dos componentes 
presentes no cenário virtual, de modo a auxiliá-los no processo de planejamento de projeto. 
Dessa maneira, os benefícios reais desse sistema referem-se principalmente ao fato de que é 
possível realizar experimentos e verificar diferentes formas de disposição com a finalidade de 
encontrar a mais eficiente de acordo com a necessidade, isso significa que arquitetos e os 
envolvidos no processo de construção tendem a prosperar com o emprego dessa ferramenta nos 
seus processos operacionais, pois o sistema irá expor problemas na forma como os edifícios são 
dispostos e isso alavancará a eficiência e eficácia nas construções, tornando arquitetos mais 
confiantes quanto a tomada de decisão.  

Convém salientar que os softwares concebidos a partir do projeto Visita Virtual 
geralmente eram expostos não somente com a finalidade de simples exibição, mas também para 
experimentar o software perante ao público. Além de apresentações em reuniões com 
colaboradores da SINFRA, algumas das exposições a fim de efetuar experimentações foi 
realizada na 1º e 2º Feira de Profissões da Unifesspa, evento que ocorreu na parte interna do 
Shopping Pátio Marabá, em 2017 e 2018, onde foi possível expor os projetos tanto para a 
comunidade acadêmica como para futuros ingressantes. Uma das apresentações conceituais 
ocorreram no Simpósio Internacional de Inovação em Mídias Interativas (SIIMI), que ocorreu 
entre os dias 09 e 11 de maio de 2018, na Universidade Federal de Goiás (UFG), em Goiânia.  

  
CONSIDERAÇÕES FINAIS  
  

O projeto Visita Virtual UNIFESSPA permanece em desenvolvimento com a finalidade 
de atuar como um instrumento eficiente para descomplexificar etapas de planejamento de 
construção, até a manutenção de edificações, no ambiente da UNIFESSPA. Tendo potencial de 
auxiliar em todos os estágios da construção, desde o projeto inicial, que corresponde ao 
planejamento, até as etapas de atuação e manutenção, propiciando um maior entendimento 
acerca da disposição das construções urbanas da universidade, favorecendo no que tange à 
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discussão, seja entre a equipe de planejamento ou até mesmo para equipe de operação. Assim 
alinhando os processos de construção da UNIFESSPA às novas possibilidades de tecnologia, 
reduzindo custos e tornando o processo de construção mais eficiente.  

Em tais circunstância, comprovando que a aplicação de Realidade Aumentada na 
arquitetura viabiliza a discussão detalhada de um projeto arquitetônico antes mesmo da 
construção de uma maquete, possibilitando a visualização de qualquer modificação em tempo 
real. Portanto, fazendo uso dessa ferramenta o projeto pode ser discutido e avaliados 
simultaneamente por interessados como arquitetos, engenheiros, construtores e quem mais 
estiver envolvido em seu planejamento, desenvolvimento e construção.  

A grande vantagem em usar este tipo de tecnologia no planejamento das construções da 
UNIFESSPA é a facilidade de interação e visualização da opinião de cada usuário, bastando 
para isso apenas pegar e arrastar os prédios como se fossem simples caixas sobre um mapa 
numa mesa, assim os envolvidos podem alterar um projeto em tempo real e verificar o resultado, 
com a possibilidade de análise e manutenção da mudança, assim como a de continuar inserindo 
novos elementos para alcançar o resultado esperado ou o que mais agradar os envolvidos, já 
representa um avanço difícil de ser mensurado. Através dessas circunstâncias é possível 
observar a eficiência das potencialidades da Realidade Aumentada aplicada à arquitetura.   

Ademais, esse estudo não busca simplesmente a construção de uma ferramenta virtual 
interativa com o objetivo de auxiliar os arquitetos nas suas experimentações, mas também 
objetiva mostrar o que isso representa, a influência do ciberespaço e o que realmente é esta 
virtualização, chamando atenção para conceitos como descritos por Pierre Lévy.  
  
REFERÊNCIAS   
  

LÉVY, Pierre. O QUE É VIRTUAL?. 2ª ed. São Paulo: Editora 34, 2011.  

LÉVY, Pierre; AUTHIER, Michael AS ÁRVORES DO CONHECIMENTOS. São Paulo: 
Editora 34, 1995. 2.ed.  

LÉVY, Pierre. CYBERCULTURA. São Paulo: Editora 34, 1999. 1.ed.   

ZORZAL, Roberto; RIBEIRO, Marcos; Fundamentos e tecnologia de Realidade Virtual e  

Aumentada, Uberlândia-MG: Editora SBC -Sociedade Brasileira de Computação, Porto 
Alegre, 2011.   

TORI, Romero; KIRNER, Cláudio; SISCOUTO Robson Realidade Virtual e Aumentada:  

Aplicações e Tendências, Editora SBC - Sociedade Brasileira de Computação, 2011.  

 
6.5 Comunicabilidade estética do brinquedo digital 
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6.6 Perfil de pessoas com Deficiência no sudeste paraense: contribuições às políticas públicas 
de inclusão 

 
Pessoas com deficiência e o acesso à educação em Marabá – Uma análise a partir 

dos dados do IBGE e do INEP 
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Resumo: Este trabalho foi desenvolvido a partir de pesquisa sobre o perfil socioeconômico da 
população com deficiência. Esse trabalho irá discutir os dados referentes a educação e aos tipos 
de deficiência. Os dados foram coletados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 
Conforme os resultados encontrados identificaram-se que 23,7% da população de Marabá 
apresenta alguma deficiência, sendo a deficiência visual a predominante; as mulheres com 
deficiência têm a maior escolaridade em comparação aos homens com deficiência, o percentual 
da população com deficiência em Marabá com ensino superior é menor que o percentual 
nacional. 

1. INTRODUÇÃO 

 
Ao analisar o contexto da região do sudeste do Pará, e em especial no município de 

Marabá, observou-se que embora existam instituições públicas e entidades da sociedade civil 
organizada que atuem na garantia dos direitos das pessoas com deficiência, há uma carência de 
dados sistematizados sobre esta população. 

Esta necessidade levou ao desenvolvimento de um projeto de pesquisa de iniciação 
científica no ensino médio, sob a orientação da profa. Dra. Lucélia Cardoso Cavalcante Rabelo, 
com a finalidade de traçar um perfil socioeconômico da população com deficiência em Marabá. 
A partir desta pesquisa, foi elaborado este trabalho que discutirá, especificamente, a incidência 
dos diferentes tipos de deficiência e a situação da educação especial no município.  

Este trabalho pretende auxiliar na implementação de políticas públicas, especialmente 
na área de educação, por meio da sistematização de dados relevantes, tais como os tipos de 
deficiência de maior incidência, principalmente da população em faixa etária escolar, índice de 
alfabetização por tipo de deficiência e nível de escolaridade da população com deficiência. 
Permitindo assim um melhor planejamento das ações e nas aplicações dos recursos em 
educação especial. 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

Para realizar esse trabalho foram analisados, após sistematização, os dados 
disponibilizados pelo IBGE sobre a população com deficiência, coletados no Censo de 2010 e 
pelo Censo Escolar realizado pelo INEP 2010 e 2017. Embora os dados quantitativos fornecidos 
por esses órgãos tenham suas limitações não conseguindo abarcar a totalidade das 
características das pessoas com deficiência, em razão de sua abrangência, estas permitem traçar 
um panorama geral desta população e da situação da educação especial em Marabá. 

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

I. Incidência de deficiência 
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A pesquisa apontou o predomínio da deficiência visual em relação a incidência das 

demais deficiências, o que também é observado em escala nacional e estadual, contudo Marabá 
apresenta uma proporção ainda maior, 50% dos casos, enquanto que no Brasil esse valor é de 
42% dos casos e no Pará é de 49%. Portanto, precisa se investigar as razões deste elevado índice 
e investir em políticas públicas para esse público.  

Outro ponto observado foi o elevado índice de deficiência intelectual entre as faixas 
etárias mais jovens. Portanto é imprescindível investigar os fatores que geral este dado, se este 
crescimento tem se mantido entre as crianças nascidas após o Censo ou se existe algum fator 
que incide sobre a expectativa de vida das pessoas com deficiência intelectual fazendo com que 
sua proporção seja menor entre as faixas etárias de maior idade. 

Quando se observa mais detalhadamente a população compreendida entre 0 e 17 anos 
esta alta incidência de deficiência intelectual entre as crianças e adolescentes se torna mais 
incisiva. Ao se comparar os casos de deficiência entre essa população nota-se que 735 crianças 
e adolescentes foram identificados com deficiência intelectual, enquanto que os casos de 
deficiência visual, que se encontra na segunda posição, para esta faixa etária, apresenta 584 
casos. 

Uma vez que, atualmente esta parcela da população possui entre 08 e 25 anos, 
integrando, ainda que em parte, os discentes da educação básica e superior, este dado é de 
grande relevância para o planejamento de ações e políticas públicas voltadas para a educação. 

 
II. Aspectos educacionais  

 
A partir dos dados levantados, foi contatado uma grande disparidade ao comparar as 

médias obtidas no território nacional com os dados de Marabá no que se refere as informações 
relacionados a educação das pessoas com deficiência, como também uma expressiva 
desigualdade os dados da população com e sem deficiência. 

No Brasil, verifica-se que 7%18 da população com deficiência possui nível superior 
completo, enquanto que 61% não possui qualquer instrução ou apenas o ensino fundamental 
incompleto. Embora isto seja preocupante, em Marabá a situação é ainda mais severa, pois 
apenas 3% possui nível superior e 63% tem no máximo o fundamental incompleto.  

Isto é revelador, também, da fragilidade da educação em Marabá tendo em vista que, os 
dados referentes ao nível de instrução das pessoas sem deficiência, também é inferior quando 
compradas ao restante do Brasil.   

Em relação as diferenças de gênero, foi contatado que as mulheres com deficiência 
apresentam nível de instrução mais elevada em relação aos dos homens com deficiência, 
possuindo também valores mais elevados em relação a alfabetização. Proporcionalmente, as 
mulheres com deficiência têm, 6% a mais de indivíduos alfabetizados, comparados aos homens.  

Contudo ao se analisar o índice geral de alfabetização das pessoas com deficiência 
comparadas com o restante da população, verifica-se que a taxa de alfabetização das pessoas 
com deficiência chega somente a 65%, enquanto que da população sem deficiência é de 90%. 
Portanto, fica evidente a necessidade de melhorias na educação especial no município. 

Em relação as diferentes tipologias de deficiência, também se verifica grande 
desigualdade. As pessoas com deficiência intelectual e com deficiência física apresentam os 
índices mais baixos de alfabetização, 48% e 61% respectivamente, enquanto que a alfabetização 
entre os deficientes auditivos é de 63% e com deficiência visual alcança os 72%.  

Apesar do exposto acima, é preciso ressaltar que entre os censo escolar de 2010 e 2017, 
houve um crescimento do acesso à educação pelas pessoas com deficiência, o que pode ser 

                                                           
18 Os valores referentes ao nível de instrução incluem a população a partir dos 15 anos.  
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comprovado por um aumento de 214% nas matriculas da educação especial entre um censo e 
outro.  

O Censo escolar utiliza categorias mais atualizadas em relação ao público alvo da 
educação especial do que o IBGE, o que permitiu uma maior clareza do cenário da educação 
especial em Marabá, conforme a tabela a seguir. 

 
Tabela 01 – Número de matrícula por tipo de deficiência, transtorno global do desenvolvimento 
ou altas habilidades/superdotação - 2017 

Categoria Nº de matrículas 

Cegueira 8 
Baixa Visão 90 
Surdez 31 
Deficiência Auditiva 41 
Surdocegueira 2 
Deficiência Física 106 
Deficiência Intelectual 881 
Deficiência Múltipla 62 
Autismo 64 
Síndrome de Asperger 15 
Síndrome de Rett 5 
Transtorno Desintegrativa da Infância - TDI 73 
Altas Habilidade/Superdotação 19 

Fonte: Dados obtidos do Censo Demográfico (IBGE, 2010). 
 
A tabela acima mostra que se mantém o elevado índice de alunos com deficiência 

intelectual na educação básica, bem como  o aumento considerável de casos de deficiência entre 
as crianças, uma vez que, de acordo com o Inep (2018), 72% das matrículas na educação 
especial são de crianças e adolescentes de até 14 anos o que faz prevalecer também o número 
de matrículas no ensino fundamental, cerca de 84%. Outra possibilidade que explicaria este 
seria a evasão escolar de alunos com deficiência com maior idade. Qualquer seja a razão para 
estes valores é urgente a busca de soluções para minimizá-las. 

Outro dado importante foi a constatação da importancia do ensino público para o 
acesso da pessoa com deficiência a educação, pois enquanto que no ensino privado há 46 das 
matrículas de alunos público alvo da educação especial, nas escolas públicas, sejam elas, 
municipais, estaduais ou federais, totalizam 1162 matrículas. 

4. CONCLUSÃO 

Pode-se concluir que houve avanços na educação básica no município, ao menos no 
que se fere ao número de matrículas, entretanto ainda há uma grande carência na área da 
educação especial de modo a garantir um ensino de qualidade para este público.  

Portanto, é urgente o planejamento e implantação de ações para esta população, de 
forma a atender também as necessidades mais específicas decorrentes de cada tipo de 
deficiência, principalmente dos educandos com deficiência intelectual que tem um número 
expressivo na população jovem do município, mas que possui os piores indicadores referentes 
a escolaridade.  

Destaca-se também a necessidade de que as políticas públicas para a educação se 
pautem na perspectiva de articular diferentes aspectos da vida dos alunos, tais como tipo de 
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deficiência, renda e acesso a saúde, tendo em vista que essas dimensões fazem parte da realidade 
do discente, afetando consequentemente seu processo de aprendizagem. 
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Resumo: As políticas públicas que visam garantir a execução dos direitos das pessoas com 
deficiência precisam ser amparadas com dados reais diagnósticos do perfil dessa população. 
Diante disso, esse trabalho tem por finalidade traçar o perfil das pessoas com deficiência e sua 
situação de ocupação e renda no município de Marabá. Este trabalho está vinculado ao projeto 
de pesquisa de iniciação de pesquisa científica – ensino médio, que buscou traçar um perfil das 
pessoas com deficiência em Marabá e região que, além das finalidades apresentadas neste 
documento buscou também analisar o perfil desta população no que se refere a educação. Os 
dados quantitativos foram obtidos a partir dos bancos de dados disponibilizados pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística. Os resultados encontrados apontaram que uma parcela 
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relevante da população com deficiência em Marabá vive em condição de vulnerabilidade 
social, de modo que as políticas públicas a serem implantadas no município devem promover 
ações que envolvam tanto a área da educação e trabalho como promoção da igualdade de 
gênero, além de políticas específicas para determinados tipos de deficiência em situação mais 
vulnerável. 

1. INTRODUÇÃO 

Os debates referentes as causas das pessoas com deficiência tem se encaminhado para 
um entendimento da deficiência que vai além da mera identificação da tipologia da lesão, 
fechando-se ao entendimento unicamente biológico da questão, mas “que é efetivada a partir 
da forma como a estrutura social é organizada” (CANTORINI et al, 2015, p. 160 -161).  

Nesta perspectiva, as políticas públicas que visam garantir a execução dos direitos das 
pessoas com deficiência precisam ser auxiliadas com dados diagnósticos do perfil dessa 
população. É preciso analisar os contextos regionais para que estas políticas sejam mais 
eficientes. Em Marabá, não há dados sistematizados referente a tal questão, o que fragiliza a 
atuação de órgãos e instituições envolvidos na luta pelos direitos das pessoas com deficiência.  

Consequentemente, as políticas públicas que visam garantir a efetivação desses direitos 
precisam ser subsidiadas com dados reais que permitam a construção de diagnósticos do perfil 
da população com deficiência do local na qual a política será implementada  

Nesse cenário, o presente trabalho tem por objetivo investigar e traçar um diagnóstico 
sobre o perfil de pessoas com deficiência referente as relações entre os diferentes tipos de 
deficiência e a situação de ocupação e renda das pessoas com deficiência no município de 
Marabá, com vistas a contribuir com a sistematização de informações que subsidiem políticas 
voltadas para o atendimento dos direitos das pessoas com deficiência e efetivação de iniciativas 
de inclusão social.  

 
2. MATERIAL E MÉTODOS 

 
Este estudo se desenvolverá com base na articulação dialética entre dados quantitativos 

e qualitativos de pesquisa. Desse modo, foram utilizadas para a realização desse projeto dados 
do Censo demográfico 2010 mais dados gerais disponíveis na plataforma de busca do IBGE, 
considerando as variáveis de padrão de trabalho e renda, saúde, moradia, acessibilidade e 
escolaridade, com a proposta de conhecer o contexto ao qual as pessoas com deficiência em 
Marabá estão inseridos e como isso afeta a formação do seu perfil. 

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
I. Jornada Histórica 
 
Ao longo da história da humanidade as pessoas com deficiência têm sido recebidas de 

diferentes maneiras pela sociedade. Essa dinâmica de interação tem evoluindo ao longo das eras 
e constituí material importante para a elaboração do perfil socioeconômico do indivíduo com 
deficiência. Portanto, acreditamos ser essencial uma parada para o estudo da história remota e 
recente, uma reflexão mais aprofundada desse convívio social, para gerar subsídios consistentes 
para a formulação de propostas para o futuro. 

Não há registro de como os primeiros grupos humanos se relacionavam com a pessoas 
com deficiência, mas acredita-se que estás não sobreviviam as condições hostis da Terra. 
Sustenta-se essa ideia dado indícios que revelam as condições climáticas intensas do planeta e 
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a falta de abrigos satisfatórios que proporcionassem proteção desse e de outros perigos. Foi só 
com passar de milhões anos, quando as condições físicas e climáticas na Terra ficaram mais 
amenas e os grupos começaram a se organizar, formando tribos que futuramente evoluiriam 
para comunidades mais complexas dando a possibilidade dessa interação.  

A exemplo disso, evidências históricas apontam a presença, no Egito Antigo, de pessoas 
com deficiência como também revelam sua dinâmica com o ambiente social. Acredita-se que 
estas se integravam nas diferentes e hierarquizadas classes sociais, indícios como, a arte egípcia, 
os afrescos, os papiros, os túmulos e as múmias trazem uma serie dessas revelações.  

Basicamente ao longo da história as pessoas com deficiência receberam, basicamente, 
dois tipos de tratamento quando se observa a História Antiga e Medieval: a rejeição e 
eliminação sumária, de um lado, e a proteção assistencialista e piedosa, de outro. Na Roma 
Antiga, tanto os nobres como os plebeus tinham permissão para sacrificar os filhos que nasciam 
com algum tipo de deficiência. Já em Atenas, influenciados por Aristóteles – que definiu a 
premissa jurídica até hoje aceita de que “tratar os desiguais de maneira igual constitui-se em 
injustiça” – os deficientes eram amparados e protegidos pela sociedade. 

Ainda que se tenha evoluído muito desde estas épocas o indivíduo com deficiência, 
ainda é, em muitos casos exposto a situações de agressão e violência, geradas basicamente pelo 
preconceito. Outro exemplo é a visão de que a pessoa com deficiência se resume a sua condição 
e por isso não está dentro da sua possibilidade sustentar-se ou realizar as mesmas tarefas dos 
ditos “normais”, não podendo integrar-se assim efetivamente na sociedade. Neste contexto, 
persiste a ideia de que estas pessoas seriam “anormais” ou “limitadas”, fato que inclusive faz 
com que o deficiente tenha dificuldades para se inserir no mercado de trabalho (CRISTINA & 
RESENDE, 2006). Nessa perspectiva, vê-se a importância do estudo dessa dinâmica social, 
tendo que ela delimita, muitas vezes, a zona de atuação do indivíduo com deficiência na 
sociedade seja no âmbito escolar seja no âmbito profissional.  

 
II. Incidência dos diferentes tipos de deficiência e a situação de renda e ocupação 

da população com deficiência 
 
De acordo com o Censo Demográfico de 2010, realizado pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), aproximadamente 24% da população total do Brasil é 
constituída por pessoas que apresentam algum tipo de deficiência. Embora a LEI Nº 8.213, DE 
24 DE JULHO DE 1991, estabeleça a reserva de 2 a 5% dos cargos nas empresas com 100 ou 
mais empregados para beneficiários reabilitados e pessoas com deficiência habilitadas 
profissionalmente, apenas 1% das pessoas com deficiência estão empregadas. Quanto a 
escolaridade, segundo levantamento feito pelo Todos Pela Educação com base nos resultados 
da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (Pnad). O Brasil possui 2.486.245 crianças e 
adolescentes de 4 e 17 anos fora da escola. Tais dados revelam a realidade nada promissora da 
qual as pessoas com deficiência estão incorporadas hoje, e esse fato se mostra não muito 
diferente quando analisada da perspectiva do município de Marabá.   

As informações levantas acerca da população com deficiência nessa área apontaram que 
esta é composta em sua maioria por mulheres (51%19), e residem majoritariamente na zona 
urbana do município (80%). Em relação a declaração de cor ou raça, a maior parcela se 
identifica como parda, conforme demonstra a tabela a seguir: 

 
Tabela 01 – Porcentagem de homens e mulheres com deficiência quanto a cor/raça em Marabá. 

                                                           
19 Este percentual, assim como os mencionados a seguir, foram calculadas levando em consideração aos critérios 
usados pelo IBGE para definir situações mais severas de deficiência na qual era perguntado, por exemplo se o 
entrevistado conseguia enxergar “com grande dificuldade” ou “não consegue de modo algum”.  
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Cor/Raça Homens Mulheres Total 

Branca 0,76 0,69 1,45 
Preta 0,48 0,45 0,93 

Amarela 0,04 0,02 0,06 
Parda 2,34 2,65 4,99 

Indígena 0,01 0,03 0,04 
Fonte: Dados obtidos do Censo Demográfico (IBGE, 2010). 

 
No que tange à tipologia de deficiência, o município apresenta maior incidência no 

relativo a deficiência visual, com 50% da população com algum tipo de deficiência, 
seguidamente da deficiência física com 23%, intelectual com 16% e auditiva com cerca de 11% 
de casos registrados. Ademais, a maior parte dos casos de deficiência registrados em Marabá 
possui faixa etária de 45 e 59 anos, sendo estes 27% dos registros na cidade. 

Tendo isso por base, atenta-se a necessidade de adequar a cidade da melhor forma 
possível para que atenda as pessoas com deficiência no município adequando-se as suas 
necessidades especificas, auxiliando assim no processo de locomoção, escolarização e inserção 
no mercado de trabalho, além de buscar entender o que causa essa incidência e como ela pode 
ser evitada ou reduzida. 

Ainda sobre a faixa etária de incidência de deficiência, observou-se que, embora o grupo 
de idade com maior caso de deficiência em Marabá seja a mesma verificada no Pará e no Brasil 
(45 -59), Marabá apresenta uma porcentagem maior de incidência de deficiência em faixas 
etárias de menor idade do que as encontradas no estado e no país. No Brasil a porcentagem dos 
casos de deficiência entre as crianças e jovens de 0 a 29 anos perfaz 18%, no estado o índice é 
de 21% e em Marabá é de 23%. 

Outra tendência observada foi o aumento na proporção das pessoas com deficiência 
intelectual entre as crianças e jovens quando comparadas a outras faixas etárias. Enquanto que 
nas demais deficiências há geralmente um aumento da taxa de incidência de deficiência nos 
grupos de maior idade, especialmente dos 45 aos 74 anos, na deficiência intelectual a incidência 
é maior nos grupos etários com idade menor de 45 anos.  

Em relação aos dados sobre as condições de renda da população com deficiência. 
Identificou-se que em Marabá uma parcela considerável das pessoas com deficiência vive em 
uma situação de baixa renda, ao menos 31% desta população não possui qualquer rendimento 
(IBGE, 2010).  Embora esse índice possa ser preocupante, não pode ser relacionado apenas a 
condição de deficiência, mas também em razão da desigualdade socioeconômica existente no 
município, uma vez que, entre as pessoas sem deficiência esse índice chega a 45%.  

Os dados apontaram também que fatores como gênero estão diretamente ligadas a renda 
mensal, uma vez que as mulheres, sejam elas com deficiência ou não, apresentam indicadores 
de renda inferiores aos dos homens, demonstrando assim, uma dupla vulnerabilidade. 34% ds 
mulheres com deficiência não possuem qualquer dendimento enquanto para os homens esse 
índice é de 27%, Ns mulheres sem deficiência este índice é de 54% e dos homens é de 37%. 
Em relação as taxas de ocupação, na qual as mulheres com deficiência e sem deficiência 
apresentam taxas elevadas de desocupação, 61% e 62% respectivamente, para os homens os 
índices são de 38% e 39%. 

Para além do debate em torno do gênero, outro ponto evidenciado com a tabulação dos 
dados foi as desigualdades entre a própria população com deficiência ao analisá-la tendo como 
parâmetros os tipos de deficiência. Identificou-se uma maior vulnerabilidade nos indivíduos 
com deficiência intelectual que estão entre os que apresentam a menor renda nominal, pois 43% 
dessa população não possui rendimento enquanto que para deficiência visual, auditivas e física 
esses índices são de, respectivamente, 31%, 34%, e 23%.  
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Portanto, é urgente a necessidade de pensar medidas que visem promover a inserção dos 

indivíduos com deficiência intelectual no mercado de trabalho, bem como, das pessoas com 
deficiência auditiva que se encontram na segunda posição em relação as pessoas com 
deficiência sem qualquer rendimento. 
 
4. CONCLUSÃO 

 
Ao montar e analisar o perfil socioeconômico dos indivíduos com deficiência em 

Marabá, constata-se que as políticas públicas a serem implantadas no município, devem ser 
realizadas de forma a articular ações que abranjam diferentes várias, tais como educação, 
inserção no mercado de trabalho, promoção da igualdade de gênero, para que desta forma a 
inclusão das pessoas com deficiência ocorra de fato respeitando a sua cidadania.  
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Resumo: O uso de um conjunto de amostras representativas na etapa de calibração é um ponto 
chave para obtenção de modelos com elevada capacidade preditiva. Neste contexto este 
trabalho reporta o desenvolvimento de uma nova estratégia de seleção de amostras baseada no 
algoritmo das projeções sucessivas para partição de conjuntos de amostras. O método proposto, 
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denominado de SS-SPA, foi desenvolvido em ambiente MatLab e avaliado em um estudo de 
caso simulado envolvendo calibração e classificação. Em comparação com outras estratégias, 
o critério de seleção de amostras baseado em projeção de vetores, se mostrou eficaz, 
selecionando amostras representativas, levando resultados comparáveis a método consolidados. 

1. INTRODUÇÃO 

O sucesso de modelos multivariados passa, sem dúvida, pela qualidade das amostras 
que compõem o conjunto de calibração/treinamento. O conjunto de amostras 
calibração/treinamento deve ser representativo o suficiente para garantir bons estimadores 
populacionais dos parâmetros do modelo e deve assegurar a modelagem de todo espaço 
amostral, afim de se evitar extrapolações na etapa de predição. Nos casos em que as amostras 
de calibração são misturas de padrões, é recorrente o uso de planejamentos experimentais para 
assegurar as caraterísticas citadas acima (ARAÚJO et al., 2001). Contudo, em muitas aplicações 
em calibração multivariada e em todos os casos que envolve classificações, amostras reais, que 
foram analisadas previamente por um método oficial e/ou de referência, são usadas para compor 
o conjunto de calibração. Neste contexto, assegurar representatividade das amostras não é uma 
tarefa trivial (GALVÃO et al.,2001). 

 Algumas alternativas são apresentadas na literatura para este propósito, como a seleção 
aleatória, algoritmo de Kernnard-Stone (KS), SPXY e DUPLEX (GALVÃO et al., 2007; 
PEREIRA et al.,2008; FERNANDES et al., 2011). O Algoritmo das Projeções Sucessivas 
(SPA), proposto originalmente como estratégia de seleção de variáveis, foi usado na seleção de 
amostras para transferências de calibração via modelos de regressão linear múltipla (MLR) 
(PONTES et al.,2011; DI NEZIO et al., 2007).  Desta forma, neste trabalho, o SPA é 
caracterizado como método de partição de conjunto de amostras e comparado as principais 
estratégias descritas na literatura em estudos de caso simulados envolvendo classificação e 
calibração. 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

A rotina, denominada SPASS, foi implementada em ambiente MatLab 2010a com 
possibilidades de seleção de amostras para o desenvolvimento de modelos de classificação e 
calibração. O usuário conta ainda com a possibilidade de partição das amostras em subconjuntos 
de treinamento/calibração, teste/predição bem como e validação. Inicialmente a matriz de 
respostas instrumentais X(I x J), com I amostras analisadas em J sensores é transposta para gerar 
XT (J x I). A matriz XT é submetida ao processo de projeções sucessivas, tendo como vetor de 
partida (z1) o vetor amostra de maior norma quadrada. Após a etapa de projeções, um vetor s 
(1 x I) contendo o sequenciamento crescente de projeções de todas as I amostras no plano P1 
ortogonal a z1. Com base nas quantidades de amostras predefinidas para compor cada 
subconjunto, (treinamento/calibração, validação externa e teste/predição), estes são gerados 
como output da rotina SS-SPA. Na Figura 1a, é mostrado um esquema de funcionamento do 
método SS-SPA. 

O algoritmo SS-SPA, inicialmente implementado em linhas de comando, foi também 
implementada posteriormente na forma de interface gráfica para melhor difusão e facilitação 
do uso. A Figura 1b ilustra a janela principal do algoritmo desenvolvido. Nessa janela o analista 
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pode carregar os dados e efetuar a partição das amostras conforme configurações escolhidas 
pelo mesmo. 

 

Figura 1: Em (a) mostra o esquema do funcionamento do SPASS e em (b) a janela principal do software. 

Estudo simulado 

Dois estudos de caso simulados, envolvendo classificação e calibração, foram 
realizados. Para ambos os casos foram empregues somas de perfis gaussianos para obter 
espectros simulados. Para avaliar a classificação foram gerados espectros simulados de 90 
amostras pertencentes a duas classes (45 amostras por classe). Estas amostras foram 
particionadas em conjuntos de Treinamento (25 amostras por classe), validação (10 amostras 
por classe) e teste (10 amostras por classe) empregando o método proposto. Para propósito de 
comparação foram também avaliadas partições envolvendo os métodos randômicos (RS) e 
Kernnard-Stone (KS). Para todos os casos modelos PLS-DA foram construídos para avaliação 
do desempenho dos mesmos em função da partição do conjunto de amostras.  

Para o estudo de caso simulado de calibração multivariada 45 amostras foram geradas 
com contrações de um analito variando em três concentrações, segundo um planejamento 
experimental fatorial completo. A partição das amostras se deu em calibração (25 amostras), 
validação (10 amostras) e Predição (10 amostras). Para todos os casos modelos PLS foram 
construídos.  

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Estudo de caso (I): Classificação 
A taxa de acerto dos modelos PLS-DA com as amostras selecionadas pelos métodos 

Randômico, KS e SS-SPA se encontram na Tabela 1. O método proposto alcançou modelos 
altamente seletivos e específicos, para um menor número de fatores. Todas as amostras foram 
atribuídas as classes corretas, levando a 100% de acerto no ajuste, na validação cruzada e na 
predição de um conjunto de teste externo. Em adição, o modelo PLS-DA, baseado em partição 
randômico, apresentou erros de classificação no conjunto de teste, possivelmente por efeitos de 
extrapolação. O Método KS, obteve desempenho similar ao método propostos, 100% em todas 
as etapas. Contudo, este método de partição levou a modelos mais complexo requerendo 6 
fatores. 
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Tabela 1: Resumo estatístico dos modelos PLS-DA 

 
              * Número de fatores nos modelos PLS-DA 

Estudo de caso (II): Calibração 

Neste estudo de caso, envolvendo a calibração multivariada, para todos os casos o 
número ótimo de fatores estimado por validação cruzada foi de 6 fatores. Este valor foi usado 
para ajustar os modelos PLS, cujos resultados estão sumarizados na Tabela 2. 

Tabela 2: Resumo do ajuste e predição para os modelos PLS. 

 
    * Números de fatores nos modelos PLS-DA. 

Como pode ser observado pelos resultados do ajuste (RMSEC), todos os modelos PLS, 
baseados em diferentes estratégias de partição de conjuntos de amostras, mostraram ajuste 
satisfatórios (erro relativo menor que 5%). Os valores de REP (erro relativos) foram menores 
para os métodos propostos, indicando que as amostras selecionadas pelo SS-SPA, para compor 
o conjunto de calibração, levam a um modelo PLS com maior capacidade preditiva e sem 
presença de bias significativo. 

4. CONCLUSÃO 

Neste trabalho foi apresentado uma nova proposta de algoritmo de seleção de amostra 
em classificação e calibração multivariada via algoritmo das projeções sucessivas e avaliados 
em estudos de caso simulados. Quando comparados a estratégias consolidadas na literatura, o 
critério de seleção de amostras baseado em projeção de vetores se mostrou eficaz, selecionando 
amostras representativas levando resultados comparáveis ou ligeiramente melhores que KS e a 
seleção randômica.  
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7.2 Estudo da transformação microestrutural e de composição por: microscopia eletrônica de 
varredura (MEV), espectro de energia dispersiva (EDS), difração de raios X (DRX) voltado 
para a produção de novos materiais (Catalisadores, Adsorventes e Biocombustíveis) 

 

Estudo da Transformação Microestrutural e de Composição por: 
Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV), Espectro de Energia 

Dispersiva (EDS), Difração de Raios X (DRX) voltado para a Produção de 
Novos Materiais (Catalisadores, Adsorventes e Biocombustíveis) 
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Resumo: Diversas técnicas são empregadas para caracterizar os materiais, dentre as quais, a 
Microscopia Eletrônica de Varredura, o Espectro de Energia Dispersiva, a Difração de raios 
X, o Infravermelho e o Raman. O presente projeto visa aplicar estas técnicas supracitadas em 
rotas tecnológicas (Produção de Catalisadores e Adsorventes), visando elucidar os fenômenos 
de transformação dos materiais, com o intuito de esclarecer as alterações, não apenas 
microestruturas, mas das novas propriedades adquiridas pelos produtos obtidos  
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INTRODUÇÃO  

A microscopia eletrônica de varredura é utilizada em várias áreas do conhecimento. 
O uso desta técnica vem se tornando mais frequente por fornecer informações de detalhe, com 
aumentos de até 300.000 vezes. Ao MEV pode ser acoplado o sistema de EDS (Energy 
Dispersive System), o qual possibilita a determinação da composição qualitativa e 
semiquantitativa das amostras, a partir da emissão de raios X característicos. (DUARTE, 2003).  

A difratometria de raios X (DRX) é a principal técnica utilizada na identificação das 
fases presentes nas amostras. Além disso, é possível realizar uma análise quantitativa, a 
verificação da orientação preferencial dos grãos cristalinos, a determinação dos parâmetros de 
rede, entre outras análises. (CULLITY, 1978).   

Neste contexto, o presente trabalho visa utilizar da especificidade de técnicas de 
caracterização, como MEV e DRX, para elucidar questões envolvendo Transformações de 
Materiais, visando a produção de Catalisadores e Adsorventes. Deve-se ressaltar que tais 
pesquisas, vem sendo desenvolvidas no Laboratório de Polímeros e Processos de 
Transformação de Materiais, pertencente a Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará.  

  
MATERIAL E MÉTODOS  
  

Os equipamentos utilizados para as análises, foi o Microscópio Eletrônico de Varredura 
modelo TM-3000 da Hitachi e para as análises de DRX foi utilizado o difratômetro modelo 
MiniFlex600 da Rigaku. instalados no Laboratório de Caracterização Estrutural da Unifesspa.  

As matérias-primas utilizadas foram a lama vermelha proveniente da empresa 
ALUNORTE S/A (Barcarena, Pará), carbonato de sódio (98%) fabricado por SANDET 
QUÍMICA LTDA e pó de aciaria elétrica residual gerado na empresa SINOBRAS S.A.  

  
RESULTADOS E DISCUSSÃO  
  
3.1. MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA DAS MATÉRIAS PRIMAS  
  

Vejamos como exemplo, na Figura 1 a imagem por MEV do Pó de Aciária Elétrica 
(PAE), in natura (A), Lama Vermelha in natura (B) e o Carbonato de Sódio 98% (C), materiais 
de pesquisa na área de catalisadores e adsorventes no LPTM.  

Figura 1- PAE  1000x (A), Lama Vermelha 1500x (B) e Carbonato de Sódio 98% 500x (C).  

  
Fonte: Autor (2018).  
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A Figura 1 (A), mostra o PAE lavado em sua fase, apenas com componentes 
magnéticos, uma variação do material com uma estrutura esférica bem mais definida e 
homogênea, em relação as outras amostras, apresentando também poros em sua superfície.  

A lama vermelha na Figura 1 (B), apresenta partículas finas com formas irregulares e 
aglomerados de partículas com tamanhos variados, com fases diferentes identificadas na 
superfícies de seus grãos pela coloração diferente, esse material é utilizado em pesquisas 
envolvendo adsorção, visto que as análises de MEV demostram um boa porosidade, além de 
suas propriedades composicionais, que variam de acordo com região em que é produzida. O 
Carbonato de Sódio apresenta maior porosidade que a lama vermelha, além de ser 
higroscópico, o que explica a sua utilização como adsorvente, elém de ser um bom catalisador.    

  
3.2. ANÁLISE DAS TRANSFORMAÇÕES DE FASES CRISTALINAS DO COMPOSTO 
CLV/98 VIA ANÁLISE DE DIFRAÇÃO DE RAIOS X EM DIFERENTES  
TEMPERATURAS DE SÍNTESE  
  

O CLV/98 é um material que apresenta um grande potencial na área de catalisadores e 
adsorventes, obtido através da combinação de carbonato de sódio e lama vermelha (Na2CO3 + 
LV). A comparação entre os difratogramas de raios X do CLV/98 sintetizado nas temperaturas 
de 900, 1000 e 1100 ºC, são representados na Figura 2. Onde é possível observar variações de 
intensidade e deslocamentos em alguns picos à medida que a temperatura aumenta.   

  
Figura 2 - Espectro de DRX do CLV/98 em diferentes temperaturas de síntese  

  
Fonte: Autor (2018).  

  
Através dos difratogramas do CLV/98 sintetizado em diferentes temperaturas, observa-

se os picos referentes as fases cristalinas da Magnetita (Óxido de ferro Fe3O4, ICSD 087697), 
Coesita (Óxido de silício SiO2 ICSD 100751), nota-se também, complexos como o Óxido de 
alumínio e titânio ( ( Al2Ti ) O5 , ICSD 071356) e Óxido de sódio e alumínio (Na14Al4O13  ICSD 
038063). Através do software Mercury foi possível obter uma representação estrutural da célula 
unitária de cada fase cristalina presente no composto como mostra a Figura 3.  
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No que tange a aplicabilidade, foi possível observar a grande presença de óxidos nas 

fases de CLV/98 sintetizado, independentemente da temperatura de síntese, mostrando-se 
promissor na área de adsorção e catálise, pois, segundo Pergher et al (2005), catalisadores e 
adsorventes óxidos à base de ferro têm sido usados em diversos processos  

  

CONCLUSÃO  
  

Conclui-se que as análises de MEV e DRX, foram de suma importância no 
desenvolvimento de pesquisas envolvendo esses materiais, sendo que, elas fornecem 
informações sobre a granulometria, formato das partículas, porosidade, assim como, dados de 
composição, os elementos e fases presentes, possibilitando o entendimento das propriedades 
físico-químicas de cada material de análise.  
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7.3 Estudo da formação de eflorescências em cerâmicas de vedação com incorporação de 
rejeitos siderúrgicos 

 

Incorporação de resíduos siderúrgicos em cerâmica vermelha 
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INTRODUÇÃO   
  
Os materiais cerâmicos são obtidos pela queima em diferentes tipos de fornos, constituem em 
valioso material de construção utilizado de forma continuada ao longo dos tempos, tanto pelas 
suas características como pelo seu baixo custo. Esses materiais são resistentes e práticos, e 
mantém as suas qualidades durante longos períodos de exposição à intempérie. Além disso, a 
sua porosidade confere boas propriedades de isolamento térmico e acústico. Entretanto, 
algumas anormalidades podem aparecer depois do processo de fabricação, já durante a 
utilização das peças cerâmicas, uma delas é conhecida como eflorescência.  Eflorescência são 
depósitos salinos geralmente brancos, que se formam na superfície ou no interior das peças 
cerâmicas, por cristalização a partir de soluções aquosas saturadas. Essa anormalidade afeta 
esteticamente a peça cerâmica, causa problemas de insalubridade e acelera o processo de 
deterioração da peça contaminada. As escórias de: forno elétrico a arco, alto forno e pó de 
despoeiramento provenientes da produção do aço são resíduos sólidos que precisam de um 
controle e armazenamento adequado a fim de poupar o meio ambiente de contaminações. Com 
esse fim de gerenciamento ambiental as empresas tem um custo elevado com o descarte correto 
destes rejeitos. Logo, os estudos de aplicações dos mesmos em cerâmicas vermelhas torna-se 
mais interessante para a observação do fenômeno da eflorescência e uma solução mais prática 
para a utilização desses resíduos. Com o intuito de avaliar a influencia destas escórias na 
cerâmica vermelha, foi realizado o estudo e comparação de dados obtidos através da confecção 
de corpos de provas, que foram submetidos a ensaios de caracterização físicos e químicos.  

MATERIAIS E MÉTODOS  
  

Os materiais utilizados para o desenvolvimento desse trabalho foi à argila coletada na 
Cerâmica Itapuã localizada na cidade de Marabá, as escórias de forno elétrico a arco (FEA), 
alto forno (EAF) e pó de despoeiramento (PD) oriundas da produção do aço foram cedidas pela 
empresa Sinobras, localizada no distrito industrial de Marabá. Para realizar a prensagem dos 
corpos de prova foi utilizada a prensa hidráulica uniaxial, para sinterização foi utilizado o forno 
mufla. Para a captura das fotos dos corpos de prova foi utilizado um equipamento de fixação 
com altura padronizada. No processo de quantificação da condutividade elétrica dos sais 
solúveis no filtrado de solubilização foi utilizado um PHmetro, Os ânions solúveis foram 
determinados através de dos seguintes reagentes: fenolftaleína a 1%, ácido sulfúrico 0,025N, 
alaranjado de metila 0,01% e 0,1% como indicador, solução de H2SO4 0,025N, solução de 
cromato de Potássio, solução de nitrato de Prata, solução de cloreto de Bário a 10%.   
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Com base em estudos preliminares, e considerando também a composição química das 

escórias, foram desenvolvidas 4 formulações para a confecção dos corpos de prova, 3, 6, 9 e 
12% de adição do resíduo. As amostras ficaram em um formato retangular tendo como medidas 
antes da sinterização de: 60 mm de comprimento, 20 mm de largura e 5,2 mm de altura. Após 
a confecção dos corpos de prova por prensagem uniaxial a 55 MPa e tratamentos térmicos de 
800, 850 e 900 °C/2h, as seguintes caracterizações físicas foram avaliadas: Porosidade 
Aparente, Densidade Aparente, Retração Linear e Absorção de Água.  

Realizou-se o ensaio de eflorescência segundo a norma ASTM C67-14(7). Após u 
período de imersão, os corpos de prova foram colocados em estufa a 110 °C por 24 horas 
visando uma aceleração na formação da eflorescência. Findada a secagem, analisou-se 
visualmente se os corpos de prova possuíam manchas brancas, decorrentes dos sais solúveis, 
para confirmar a formação ou não de eflorescência.  

  
            Figura 01. Imersão dos corpos de prova.  

3° Etapa – Quantificação dos sais formados  

Após a verificação das formulações que formaram eflorescências utilizou-se para a 
determinação dos sais solúveis e pH, um filtrado de cada formulação, após estas serem 
destorroadas e formado uma pasta ao dissolve-las em água destilada  

RESULTADOS E DISCUSSÃO  
  

Após a sinterização dos corpos de prova os mesmos foram medidos novamente e 
submetidos ao ensaio de Arquimedes, ao calcular os resultados das características físicas, foi 
constatados que os corpos de prova ficaram dentro do padrão ideal. Após a realização do ensaio 
eflorescência, foi possível observar que a maiorias dos corpos de prova dos resíduos FEA E 
EAF não apresentaram eflorescência a olho nu em nenhuma das temperaturas, exceto, as 
formulações FEA de 3 e 12% que apresentaram um leve aparecimento de eflorescência na parte 
superior dos corpos de prova. Comparando esses resultados com o corpo de prova de pó de 
despoeiramento com 25% de inserção de resíduo é notório que a formação elevada de 
eflorescência no mesmo, isso ocorre devido ao elevado teor de cloretos e sulfatos presente na 
amostra.  
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Figura 2. Corpos de prova após o ensaio de eflorescência.  
  
A figura 2.a apresenta os corpos de prova FEA de 12, 9, 6 e 3% respectivamente, é 

possível notar a eflorescência formada nas amostras de 3 e 12%. As figuras 2.b e 2.c apresentam 
os corpos de prova EAF 12% e FEA 12% respectivamente. A figura 2.d apresenta o corpo de 
prova com pó de despoeiramento sendo nítida a formação de eflorescência.   

As tabelas 1, 2 e 3 apresentam os resultados do cálculo da porcentagem de sais solúveis 
nos extratos de saturação de cada formulação. Notou-se que à medida que a inserção de resíduos 
aumentou a concentração de sais aumentou também.   

Tabela 1 – Porcentagem de sais diluídos nos extratos de saturação FEA.  
Amostras 
(FEA %)  

Sais  

(mg/L)  

Totais  pH  Sais (%)  

 3  22,950   7,26  0,0023  

6  23,600   7,30  0,0024  

9  24,460   7,33  0,0024  

12  25,100   7,40  0,0025  

          Fonte: Autor (2018).  

Tabela 2 – Porcentagem de sais diluídos nos extratos de saturação EAF.  
Amostras 
(EAF %)  

Sais  

(mg/L)  

Totais  pH  Sais (%)  

 3  12,260   6,97  0,0012  

6  12,350   7,01  0,0012  

9  12,560   7,03  0,0013  

12  12,740   7,04  0,0013  

          Fonte: Autor (2018).  

  

  
Tabela 3 – Porcentagem de sais diluídos nos extratos de saturação PD.  

  a)   b )   c )   d )   
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Amostras 
(PD %)  

Sais  

(mg/L)  

Totais  pH  Sais (%)  

 0  14,4842   7,13  0,0014  

25  197,6533   7,21  0,0198  

35  211,4053   8,00  0,0211  

          Fonte: Autor (2018).  

A concentração de sais presentes nas formulações FEA e EAF são praticamente 
desprezíveis. Já na formulação com pó de despoeiramento é considerado devido ser um 
resultado mais interessante, isso acontece devido a concentração dos elementos Enxofre e Sódio 
na composição química do pó de despoeiramento, que apesar de baixa, foi suficiente para 
formação de eflorescências. Em relação ao pH ambas as formulações ficaram próximas da 
neutralidade, embora acima de 7, a alcalinidade demonstra a salinidade dos extratos. Devido à 
frequência e por serem os agentes mais comuns na formação de sais solúveis, foram 
determinados apenas os ânions de cada composição das formulações. Os resultados estão 
expressos nas tabelas 4,5 e 6.  

Tabela 4 – Porcentagem de sais diluídos nos extratos de saturação FEA.  
Extrato 
(FEA %)  

Carbonatos   

(ppm)  

Bicarbonatos  

(ppm)  

Sulfatos  

(ppm)  

Cloretos  

(ppm)  

 3  0  0  27,4  10,1  

6  0  0  33,3  12,0  

9  0  0  54,7  13,4  

12  0  0  70,3  14,1  

                      Fonte: Autor (2018).  

  

Tabela 5 – Porcentagem de sais diluídos nos extratos de saturação EAF.  
Extrato 
(EAF %)  

Carbonatos   

(ppm)  

Bicarbonatos  

(ppm)  

Sulfatos  

(ppm)  

Cloretos  

(ppm)  

 3  0  0  27,4  10,1  

6  0  0  33,3  12,0  

9  0  0  54,7  13,4  

12  0  0  70,3  14,1  

                      Fonte: Autor (2018).  

Tabela 6 – Porcentagem de sais diluídos nos extratos de saturação PD.  
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Extrato 
(PD %)  

Carbonatos   

(ppm)  

Bicarbonatos  

(ppm)  

Sulfatos  

(ppm)  

Cloretos  

(ppm)  

 0  0  0  7,5  7,2  

25  0  0  28,4  579,2  

35  0  0  60,4  592,0  

                      Fonte: Autor (2018).  

  
Ao analisar as tabelas 4,5 e 6 é notório que apenas a formulação com pó de 

despoeiramento possui resultados mais consideráveis. Assim, mesmo a porosidade estando 
dentro dos padrões ideias, isso não impediu a formação de sais nessa formulação. Um fato de 
importância foram os teores de sais como sódio e enxofre na composição do rejeito, que facilita 
a formação de sais. O pó de despoeiramento é composto de muitos metais na forma de óxidos 
e sulfetos, que prejudicam a densificação dos corpos de prova formando poros, isso é explicado 
pelo elevado resultado na quantificação de sulfatos nas formulações.   
  
CONSIDERAÇÕES FINAIS  
  

A incorporação dos resíduos siderúrgicos não influenciou de maneira significativa nas 
características físicas dos corpos de prova. Vale ressaltar, que a temperatura de queima não 
impactou de forma perceptível na formação da eflorescência. A respeito das análises química, 
conclui-se que quanto maior os teores de cloretos e sulfatos presentes na formulação cerâmica 
maior é a incidência da formação de eflorescência. Como visto na formulação com pó de 
despoeiramento, onde é nítido a influência dos teores destes sais em sua composição, que 
através dos capilares do corpo cerâmico, juntamente com a umidade presente, migram para a 
superfície formando a eflorescência.   

Esses sais sempre estão presentes em pequenas quantidades nos materiais argilosos, e 
sua remoção total é extremamente difícil ou até mesmo impossível. Portanto, para evitar a 
eflorescência é necessário haver um estudo sobre o mecanismo de migração dos sais para que 
estes não se concentrem em uma única área do corpo cerâmico causando o fenômeno da 
eflorescência.  
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7.4 Efeito da temperatura de sinterização (1100-1500°c) nas propriedades mecânicas de 
cerâmicas de alumina compactadas com alumina hidráulica 
 

Influência do tamanho médio das partículas de alumina calcinada no 
desenvolvimento da microestrutura e propriedades físicas de cerâmicas 

moldadas com alumina hidratável 
Ediane Patricia Pedrosa Braga;  

Adriane Damasceno Vieira de Souza  

  

Agência financiadora: CNPq  

Palavras chave: Alumina calcinada, Alumina hidratável, Propriedades físicas.  

Resumo: Ligantes hidráulicos são amplamente utilizados na indústria de materiais refratários. 
Dentre os diversos tipos, a alumina hidratável destaca-se como importante alternativa à 
substituição do cimento de aluminato de cálcio para concretos refratários aluminosos. 
Entretanto, necessita-se estudar de forma sistêmica aspectos como sua concentração no 
sistema, a perda de resistência mecânica durante o aquecimento, bem como sua interação com 
a alumina calcinada de diferentes tamanhos médios de partículas. Neste estudo foi avaliado o 
comportamento do ligante hidráulico mediante a matriz de alumina calcinada com diferentes 
tamanhos médio de partículas (1 mm e 2,4 mm). As amostras verdes/secas (120 °C) e após 
tratamento térmico (300-1500 °C) foram avaliadas por meio de pcnometria de hélio, método 
geométrico para a determinação da porosidade total geométrica, módulo elástico para avaliar 
as propriedades mecânicas e microscopia eletrônica de varredura. Os resultados indicam que 
os tamanhos médios das partículas da matriz de alumina calcinada apresentam forte influência 
na porosidade total e propriedades mecânicas das cerâmicas, especialmente em temperaturas 
próximas a 900 °C.  

INTRODUÇÃO  

 Ligantes hidráulicos são amplamente utilizados na indústria de materiais refratários, 
sua função principal é garantir a resistência mecânica do material após a desmoldagem e 
durante o aquecimento inicial (até o início da sinterização) (1,2). De forma geral, o cimento 
de aluminato de cálcio (CAC) é o ligante hidráulico mais utilizado nas formulações desses 
materiais devido à facilidade de processamento, menor sensibilidade a condições especiais de 
secagem e cura e às boas propriedades em altas temperaturas, além do seu baixo custo. 
Entretanto, devido à presença de cálcio em sua composição, o uso de CAC em alguns sistemas 
é limitado devido à formação de fases de baixo ponto de fusão (1-3). Assim, faz-se necessário 
o desenvolvimento de sistemas com composições livres de cimento, como por exemplo, sílica 
coloidal, silicato de sódio, resinas e aluminas hidratáveis (4-7). Embora exista uma variedade 
de trabalhos que utilizem aluminas hidratáveis como ligante hidráulico em cerâmicas de 
alumina, nenhum deles focou em estudar de forma sistêmica aspectos como a interação da 
alumina hidratável com a alumina calcinada de diferentes granulometrias. Desta forma, neste 
estudo foi avaliado a influência do tamanho médio das partículas de alumina calcinada, 
consolidada por meio da alumina hidratável, no desenvolvimento das propriedades físicas 
(porosidade total geométrica e módulo elástico) das estruturas cerâmicas.  
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MATERIAL E MÉTODOS  

MATERIAIS UTILIZADOS:  
  

 Alumina Hidratável (Alphabond 300, Almatis, Estados Unidos); alumina calcinada 
A1000 SG (Almatis, Estados Unidos), alumina calcinada Ezy1000 SG (Alcoa, Brasil); 
dispersante (FS20 Castment, BASF, Alemanha); antiespumante (tensiol Lamberti, Itália) e 
água destilada.  

  
PREPARAÇÃO DAS AMOSTRAS:  
    

Suspensões aquosas contendo 60% de alumina calcinada, antiespumante e 
dispersante foram homogeneizadas em um moinho de esferas por 30 min. Em seguida, 40% 
(vol.) de alumina hidratável, foi adicionado e as suspensões homogeneizadas em misturador 
mecânico por 3 minutos a 500 rpm. As suspensões foram moldadas sob vibração na forma de 
cilindros (16 x 60 mm) e colocadas em estufa a 60 °C ± 1 °C durante 24 horas em ambiente 
fechado e, em seguida permaneceram a 60 °C ± 1 °C em ambiente aberto por mais 24 horas. 
As amostras foram desmoldadas e secas a 120 °C ± 1 °C por um período de 24 horas. As 
amostras foram então submetidas a tratamentos térmicos de 300°C a 1500 °C durante 3h com 
taxa de aquecimento de 2 °C/min. até 400 °C e 5 °C/min. para temperaturas maiores; taxa de 
resfriamento de 10°C/min.  

RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 Como todas as composições foram preparadas a partir de suspensões com o mesmo 
teor volumétrico de sólidos de 50 %, é razoável esperar níveis de porosidade total dessa ordem 
para todas as composições, entretanto, as amostras apresentaram porosidade um pouco abaixo 
(Figura 2 a e c). Isso pode ser explicado porque durante as reações de hidroxilação do ligante 
hidráulico, foram formadas partículas de hidratos menores em relação à matriz de AC, o que 
possibilitou melhor empacotamento. Além disso, esses hidratos preencheram os poros e canais 
permeáveis da estrutura e reduziram os defeitos superficiais, o que levou a uma diminuição 
nos níveis de PT e aumentou a rigidez (Figura 1 e 2a-d).  

Em relação ao módulo elástico, observou-se que as amostras contendo ACF 
apresentaram menor valor de resistência mecânica em 900 °C, enquanto amostras contendo 
ACG a resistência foi menor em 1100 °C. Essa diferença aconteceu porque no sistema 
contendo ACF a sinterização começou a ocorrer em temperaturas menores,uma vez que a área 
superficial específica das partículas é maior e assim, em 1100 °C as amostras começaram a 
perder porosidade e consequentemente apresentaram maior resistência mecânica. No sistema 
com ACG, onde as partículas apresentam menor área superficial específica, a sinterização só 
iniciou em temperaturas maiores (1100°C) fazendo com que o ganho de resistência mecânica 
só ocorresse acima de 1100°C. Por fim, e 1500 °C o sistema com ACF apresentou menores 
níveis de porosidade total e maior resistência mecânica. Isso pode ser justificado devido a sua 
elevada área superficial específica que favoreceu maiores taxas de sinterização e densificação 
do sistema.  
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Figura 1: Microscopia Eletrônica de Varredura das amostras verdes e secas (120 °C). a) ACF e b) ACG, contendo 

40 % vol. de AH  
  
    

 
  
Figura 2: a) PT geométrica e b) módulo elástico para amostra contento alumina fina; c) porosidade total e d) 

Modulo elástico para amostra contento alumina grossa.  
  

CONCLUSÕES  

Observa-se que o tamanho médio das partículas de alumina calcinada influencia a 
morfologia dos hidratos formados nas amostras verdes, bem como o desenvolvimento das 
propriedades mecânicas e geração de poros nas estruturas após diferentes tratamentos 
térmicos.   
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7.5 Implementação da segunda fase do jogo eletrônico sobre a guerrilha do Araguaia nas 
plataformas desktop e android 

 

Implementação da Segunda Fase do Jogo Eletrônico sobre a Guerrilha do  
Araguaia nas Plataformas Desktop e Android  
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(CNPq) Palavras chave: Jogo educativo, Plataforma 2D, Guerrilha do Araguaia.  

Resumo: Este trabalho reflete o estado atual de um projeto que objetiva conceber e 
implementar a segunda fase de um jogo eletrônico educativo de plataforma 2D sobre a 
Guerrilha do Araguaia, pautado em relatos sobre a figura de Osvaldão – um dos guerrilheiros 
de maior destaque na região do conflito. Para tanto, no processo de concepção do jogo, foram 
realizados minicursos sobre o assunto e visitas aos locais onde ocorreu o confronto, afim de 
embasar a equipe de desenvolvimento acerca do tema. Assim, o primeiro artefato gerado no 
projeto do game foi o GDD (Game Design Document). Posteriormente, utilizou-se de mídias 
colhidas durante viagens (imagens e vídeos) para implementar os cenários e personagens do 
jogo. Com isso, o jogo é estruturado em duas fases, onde, a primeira fase fora implementada 
na plataforma Desktop, e submetida a um teste em uma escola da cidade de Marabá-PA, 
obtendo uma grande aceitação por parte dos professores e alunos envolvidos. Neste trabalho, 
será apresentado o processo de projeto e implementação de duas missões para a segunda fase 
do jogo, abordando respectivamente dois momentos do conflito: um de interação da população 
da região do Bico do Papagaio com os Guerrilheiros; outro de um encontro entre guerrilheiros 
e militares ocorrido às margens do rio Gameleira. Por fim, o jogo foi implementado utilizando 
a game engine Unity 3D e os softwares open source: Blender, GIMP, Inkscape e Makehuman. 
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Após a implementação da segunda fase, o game foi avaliado pela equipe e disponibilizado para 
download no site do LAGE (Laboratório de Games Educativos), na versão mobile (Android).  

INTRODUÇÃO  

Segundo Frosi e Schlemmer (2010), entre as inovações tecnológicas das últimas 
décadas, encontram-se sistemas interativos diversos, como os jogos eletrônicos. Estes, por 
despertar o grande interesse de muitos jovens, influenciaram a forma como as pessoas 
trabalham, se comunicam, se divertem e aprendem. Por esta razão, os jogos eletrônicos são 
ferramentas eficientes e eficazes no processo de ensino-aprendizagem.  

Por conta disso, muito se tem publicado sobre jogos eletrônicos na educação. Por 
exemplo, Vieira et al. (2015) idealizaram o jogo educacional “PeQuiz”, destinado ao ensino de 
História e Geografia do estado de Goiás, que oferece um vasto conjunto de questões, as quais 
podem ser expandidas pelo professor, além de permitir sua utilização por diversos alunos 
simultaneamente. O jogo apresenta a pontuação individual dos jogadores (alunos) e também 
armazena o histórico de pontuações, na forma de um ranking, que pode ser utilizado para 
avaliação dos alunos de forma individual ou em grupo, além de estimular a competitividade. O 
jogo foi avaliado com alunos de nível médio, que o classificaram como motivador para a 
aprendizagem. Já Eline et al. (2014) escreveram acerca do ambiente educacional “e-Museu”, 
que aborda um museu virtual que permite a construção de salas de visitação de acordo com o 
tema que se pretende abordar. O projeto é bem flexível, permitindo explorar visualmente 
diferentes conteúdos online, porém, são destacadas como carência, opções de interação com o 
usuário, principalmente na interação através de dispositivos móveis. Já o “Brasil Ball – A 
Jornada: um jogo digital sobre a História do Brasil”, idealizado por Souza et al. (2016) é um 
jogo de plataforma 2D que narra passagens marcantes da História do Brasil, por meio da 
comicidade, do entretenimento e de elementos de fantasia. O jogo aborda diversos temas de 
cunho histórico, político e geográfico, que juntos fornecerão um maior entendimento sobre 
essas áreas.  

Os jogos digitais recebem grande atenção entre pesquisadores educacionais e 
professores que defendem o uso de jogos na aprendizagem, por apresentar o potencial de 
fornecer um ambiente altamente envolvente, com alto nível de interação e feedback. Os jogos 
educacionais se mostram ser um mecanismo útil para a educação, já que são ferramentas muito 
bem aceitas independentemente de classe social, gênero ou idade do aluno, e em certos casos 
serem mais eficazes que a leitura de textos.  

Pensando em dinamizar o processo de ensino-aprendizagem da disciplina de História 
das escolas da cidade de Marabá-PA, a presente pesquisa evidencia-se em virtude de o objeto 
de estudo ser uma estratégia de ensino diferenciada, que utiliza um jogo educacional 2D, no 
estilo plataforma aventura, que trata da história da Guerrilha do Araguaia, especificamente 
pautada na atuação do guerrilheiro Osvaldão.  

Assim, este trabalho apresenta a implementação de partes componentes da segunda fase 
deste jogo para as plataformas Android e Desktop. Tais partes incluem: GDD, primeira e 
penúltima missões – abordando respectivamente dois momentos do conflito; um de interação 
da população da região do Bico do Papagaio com os Guerrilheiros; outro de um encontro 
ocorrido às margens do rio Gameleira, onde um oficial do exército brasileiro perdeu a vida nas 
mãos de Osvaldão – o cabo Rosa. Este jogo foi idealizado para ser utilizado como auxilio no 
ensino na disciplina de História nas escolas da cidade de Marabá-PA. Até então, a primeira 
fase deste foi testada em uma escola particular, obtendo grande aceitação por parte dos alunos 
e professores envolvidos.  
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Uma premissa básica que orientou o projeto do jogo educativo foi o uso do lúdico, ou 

seja, o estudante vai aprender brincando, onde a matéria de estudo é repassada ao 
aprendizjogador por meio de fatos vivenciados por este sobre o ocorrido na história, enquanto 
avança nas fases do jogo. Os fatos históricos relatam a Guerrilha do Araguaia e a atuação do 
Osvaldão nesta, licitados com a ajuda do professor Janailson Macedo Luiz, coordenador do 
Instituto de Ciências Humanas da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará.  

MATERIAL E MÉTODOS  

A segunda fase do jogo educativo foi implementada. Nela, destacam-se os artefatos 
gerados neste projeto: a primeira e penúltima missões do jogo em 2D e os elementos de 
interface humano-computador. Para a criação destes artefatos, foi necessária à coleta de dados, 
feita através fotos e vídeos nos locais onde ocorreu a Guerrilha. Após isto, estes dados foram 
utilizados para o desenho dos ambientes e para a posterior modelagem destes que, depois de 
prontos, foram carregados em um motor de jogos e programados, fazendo-os interagir com o 
usuário.  

Em se tratando de criação de jogos, faz-se necessário o uso do GDD, que é um 
documento em que se enumera e especifica todos os aspectos quantitativos e qualitativos de 
um jogo, tais como: mecânica (sistema de regras), level design (cenários), character design 
(personagens), programação (interatividade) e etc.  

O software GNU Image Manipulation Program (GIMP) é uma ferramenta gratuita de 
manipulação de imagem multiplataforma, que oferece uma variedade de tarefas, incluindo 
retoque de fotos, composição de imagem e construção desta. É utilizado para tratar (ajustes de 
inclinação, recortes e etc.) as texturas utilizadas na interface gráfica do jogo, como imagens 
reais do personagem Osvaldão. Já o Inkscape é um editor de gráficos vetoriais, semelhante aos 
softwares Adobe Illustrator e Corel Draw. É utilizado para criação dos personagens e 
elementos do ambiente. A Unity é uma game engine (motor de jogos) proprietário criado pela 
Unity Technologies. É utilizada para integração dos elementos do jogo (cenários, personagens 
e etc.), dando “vida” ao estes (é o software mais importante na criação de um jogo).  

Durante a implementação do jogo, o software Inkscape foi empregado para o desenho 
de todos os elementos do cenário 2D. Após essa etapa, os elementos foram exportados para o 
motor de jogos e organizados para formar os cenários das duas missões implementadas, visíveis 
nas figuras 1, 2, 3 e 4. A arte 2D dos cenários e personagens foi desenvolvida por bolsistas de 
extensão e voluntários, membros do projeto.  

     
Figura 1: Primeira missão do jogo – atividade de  Figura 2: Primeira missão do jogo – 

atividade corte de madeira para construção das traves  coletiva de construção do campo de futebol  
  



   

IV SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA – 21/09/2018 
MARABÁ – PARÁ – BRASIL 

 
 

242 

     
 Figura 3: Penúltima missão do jogo – militares  Figura 4: Penúltima missão do jogo – militares e  
 atravessando o rio Araguaia  guerrilheiros se enfrentando  

O Inkscape também foi utilizado na criação das interfaces de interação do jogo para 
Mobile (Botões). Por enquanto, o jogo conta com três botões principais (figura 5), disparados 
por meio de eventos de touch screen, comum em dispositivos móveis. O botão responsável por 
fazer o personagem caminhar tem funcionamento similar a uma alavanca (figura 5 – lado 
esquerdo). Dessa maneira foi possível reduzir o número de botões na tela do smartphone do 
usuário, facilitando a jogabilidade.  

  
Figura 5: Botões Interativos do Jogo  

Além disso, as cenas das duas missões implementadas contam com efeitos sonoros de 
pássaros da região (curió) e como plano de fundo os planaltos da Serra das Andorinhas, 
projetados de forma a se moverem simultaneamente ao jogador, criando uma ilusão de 
movimento contínuo, como o das paisagens quando vistas de um veículo em movimento. Em 
jogos de plataforma, dar-se-ia o nome de parallax scrolling a este tipo de efeito visual.  

Após as etapas acima, houve a integração dos modelos criados usando o motor de jogos 
Unity, adicionando aspectos de dinâmica do mundo real, criando simulações de física no 
ambiente, tais como: colisões entre corpos, gravidade, iluminação e cálculo de sombras. Do 
mesmo modo, usando scripts desenvolvidos em linguagem de programação C# (lê-se C Sharp), 
fora possível criar interação entre os objetos do ambiente e o usuário deste.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Com os resultados obtidos até então, têm-se duas missões para o jogo educativo Araguaia: A 
Saga de Osvaldão, conforme as figuras 1, 2, 3 e 4. Após a implementação destas, o jogo foi 
distribuído em dois aplicativos. O primeiro aplicativo, que se refere a primeira fase do jogo, 
onde o período de ambientação na região é retratado. E o segundo aplicativo, que mostra o 
relacionamento com a população e treinamento dos guerrilheiros; e o conflito armado. Ambos 
disponíveis para download em https://lage.unifesspa.edu.br/baixar-games-main.html.  

https://lage.unifesspa.edu.br/baixar-games-main.html
https://lage.unifesspa.edu.br/baixar-games-main.html
https://lage.unifesspa.edu.br/baixar-games-main.html
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CONCLUSÃO  

Neste trabalho foi apresentado processo de desenvolvimento de partes componentes da 
segunda fase do jogo educacional sobre a Guerrilha do Araguaia, cujo objetivo é auxiliar no 
processo de ensino-aprendizagem de história, de maneira lúdica e divertida através das facetas 
do guerrilheiro Osvaldão e dos demais envolvidos no conflito.  

Assim, através deste projeto, o aluno terá interação com os diversos personagens e 
cenários nos quais poderão simular situações históricas sobre o fato abordado, assim como 
também trabalhar o raciocínio lógico que o auxiliará em muitas outras disciplinas.  
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7.6 Reagentes alternativos na flotação de minério fosfático 
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Resumo: Tendo o agronegócio como um dos mais fortes segmentos da economia e sendo um 
dos maiores países produtores de alimentos, o Brasil possui uma necessidade expressiva de 
fósforo para potencializar a produção na agricultura. Esse elemento constitui o principal 
componente da apatita, que está presente nas rochas fosfáticas dos depósitos brasileiros e é 
primordial para a vida. Diversas são as tentativas do mercado em desenvolver reagentes 
alternativos com maior eficiência e economicidade aliados a um ganho ao meio ambiente e a 
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sociedade. Dessa forma, o presente trabalho propõe-se a utilizar o óleo residual de fritura como 
reagente coletor na flotação de minério fosfático, avaliando a flotabilidade do processo nas 
dosagens de: 75 g/t, 150 g/t, 300 g/t, 600 g/t e 1200 g/t, com o intuito de reaproveitar um resíduo 
presente tanto nas mineradoras, quanto na sociedade em geral. 

1. INTRODUÇÃO 

De acordo com Moraes et al. (2015), o ritmo de produção de fosfato no Brasil é muito inferior 
ao que se demanda no mercado consumidor de fertilizantes fosfatados. Nesse sentido, é 
imprescindível que haja uma otimização sustentável dos processos produtivos de fosfato no 
país. 

Grande parte dos minerais ricos em fósforo pertence ao grupo da apatita (Ca5(Cl, F, 
OH)(PO4)3), que possui um teor de P2O5 variando de 4 a 15%. Os depósitos deste mineral, em 
geral, são complexos em termos mineralógicos, contendo significativa quantidade de impurezas 
que influenciam na recuperação. (SOUZA E FONSECA, 2008). 

Dentro dessa temática, a flotação surge como um dos principais métodos de concentração 
empregados atualmente em nível industrial, possibilitando melhor aproveitamento do bem 
mineral em questão. A flotação apresenta-se como o método mais versátil e mais complexo de 
concentração mineral, baseando-se nas propriedades físico-químicas inerentes a cada superfície 
mineral, destacando conceitos de hidrofobicidade das partículas. Os reagentes apresentam 
grande relevância dentro deste processo de concentração, atuando no aumento das diferenças 
existentes nas superfícies de espécies minerais, desempenhando um papel direto na eficiência 
do processo como um todo e dentro do beneficiamento de fosfatos se destacam os ácidos graxos. 
(BALTAR, 2008). 

Estudos feitos por Costa (2012) demonstram que os óleos vegetais amazônicos apresentam 
resultados positivos na recuperação de minerais fosfáticos, representando uma possível 
alternativa para os coletores utilizados atualmente. Desta maneira, este trabalho visa à avaliação 
das variáveis presentes no processo de flotação de apatita com reagente coletor produzido a 
partir de óleos vegetais amazônicos e óleo residual de fritura, buscando a agregação de valor a 
insumos regionais e a possibilidade de reutilização de um resíduo. 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

2.1. OBTENÇÃO DOS ÓLEOS 

O óleo residual de fritura foi adquirido junto aos estabelecimentos comerciais da cidade de 
Marabá-PA. Após a aquisição, o óleo foi filtrado e, em seguida, saponificado. A filtragem foi 
feita no intuito de se retirar a maior quantidade de partículas sólidas existentes. 

2.2. HIDRÓLISE ALCALINA DOS ÓLEOS (SAPONIFICAÇÃO) 

Para a saponificação dos óleos utilizou-se a metodologia de Costa et al. (2017), onde a hidrólise 
alcalina de cada óleo foi feita usando 2 g de óleo e 50 mL de solução alcoólica de NaOH a 2% 
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(m/m). A reação foi feita em balão de fundo redondo de três bocas, em uma manta aquecedora 
a 75ºC, por 30 minutos em sistema de refluxo. Após a reação, evaporou-se o álcool e transferiu-
se o produto da hidrólise para um balão volumétrico de 1L, completando com água. A Figura 1 
exemplifica a execução do processor de saponificação. 

Figura 2. Saponificação de óleo 

 
 

2.3. TESTE DE FLOTAÇÃO EM BANCADA 

Os experimentos consistiram na investigação da aplicabilidade do óleo residual de fritura como 
coletor alternativo para a flotação de minérios fosfáticos. Para isso, foi verificado o 
comportamento da concentração desse reagente em uma célula de flotação em bancada e 
analisado o seu desempenho. A célula de flotação utilizada é de fabricação BRASTORNO, 
modelo BT.CFBA com remoção manual e automática de espuma, controle da velocidade de 
rotação do rotor e da vazão de ar e acionamento pneumático. 

Os ensaios consistiram em uma única etapa de flotação (etapa rougher). O coletor estudado foi 
o óleo residual de fritura saponificado. O depressor foi o amido de milho gelatinizado com 
NaOH. E os reguladores de pH foi a NaOH (soda cáustica) a 1% e o H2SO4 (ácido sulfúrico) a 
1%. Os parâmetros utilizados nos testes estão de acordo com a tabela 1. 

Tabela 3. Parâmetros dos testes de flotação em bancada 

Parâmetros Valores 

Condicionamento do depressor (min) 5 

Condicionamento do coletor (min) 7 

Tempo de flotação (min) 4 

Vazão de ar (Nl/min) 5 

Dosagem de depressor (g/t) 140 
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% sólidos no condicionamento 50 

% sólidos na flotação 25 

Volume da cuba (l) 1250 

Agitação (rpm) 1150 

pH 9,5 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Após a realização dos experimentos, foram analisados os resultados de cada operação. Os 
processos de caracterização física da amostra forneceram uma densidade média de 3 g/cm³ por 
picnometria (conforme a tabela 2) e uma distribuição granulométrica com P80 em 65# (mesh). 
A figura 2, mostra a curva granulométrica do material. 

Tabela 4. Resultados dos testes de densidade por Picnometria 
Densidades 

Dados de Entrada 
Teste 1 Teste 2 Teste 3 

A1 38,195 A1 37,033 A1 36,059 
A2 46,144 A2 49,338 A2 46,829 
A3 144,601 A3 147,248 A3 144,468 
A4 139,226 A4 139,151 A4 137,318 

Resultado 3,09 Resultado 2,92 Resultado 2,98 
Média 3,00         

Figura 3. Curva granulométrica do material 

 

Se tratando dos testes de flotação em bancada, foram feitos os testes das análises químicas pelo 
método de fluorescência de raio X. Por questões financeiras, foram realizadas somente 3 (três) 
análises químicas, correspondendo a amostra de alimentação, flotado de 75 g/t e flotado de 
1200 g/t. Os resultados desses experimentos estão de acordo com as tabelas 3, 4 e 5. 
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Tabela 5. Resultados da análise química por FRX portátil 
ALIMENTAÇÃO DO PROCESSO 

Elemento
s Ca Cd Cr Fe LE Mn Ni P Pb Sn Ti Zr Al Si V 

% 
12,62

3 
0,01

5 
0,16

2 
12,12

3 
42,85

4 
0,47

1 
0,01

7 
7,35

8 
0,014

4 
0,01

8 
4,17

1 
0,40

5 
0,39

4 
18,87

9 
0,39

2 

+/- 0,065 
0,00

1 
0,00

9 0,07 0,269 
0,01

2 
0,00

2 
0,05

4 
0,000

8 
0,00

1 
0,05

1 
0,00

3 
0,11

5 0,125 
0,02

1 
 

Tabela 6. Resultados da análise química do Flotado 75 g/t por FRX Portátil 
TESTE 1 FLOTADO 75 g/t 

Elementos Ca Cd Cr Fe LE Mn P Pb Sn Ti Zr Si V Bi 
% 21,022 0,015 0,194 8,359 52,106 0,398 8,25 0,0101 0,02 3,13 0,388 5,09 0,449 0,037 
+/- 0,148 0,002 0,012 0,07 0,335 0,014 0,072 0,0009 0,002 0,059 0,003 0,082 0,026 0,001 

 
Tabela 7. Resultados da análise química do Flotado 1200 g/t por FRX Portátil 

TESTE 5 FLOTADO 1200 g/t 
Elementos Ca Cd Cr Fe LE Mn P Pb Sn Ti Zr Si V Bi 
% 27,935 0,02 0,182 1,789 56,155 0,167 9,982 0,0038 0,02 0,792 0,139 2,407 0,351 0,02 
+/- 0,186 0,002 0,013 0,025 0,291 0,01 0,08 0,0006 0,002 0,034 0,001 0,064 0,022 0,001 

 
Com base nos resultados expressos nas tabelas 3, 4 e 5, pode-se afirmar que ocorreu uma 
concentração de fósforo e cálcio, indicando a flotação de minerais do grupo da apatita e 
carbonatos. Também se verificou uma redução de sílica com o aumento da dosagem do coletor, 
evidenciando um aumento da eficiência dos testes em função do seu aumento de concentração. 
Apesar de um desempenho positivo para a concentração do material, a variação de concentração 
do fósforo do teste 1 (dosagem de 75 g/t) para o teste 5 (dosagem de 1200 g/t) foi relativamente 
pequena. Isso pode ser explicado pela quantidade de etapas que foram utilizadas no decorrer 
desse trabalho. Em um circuito industrial de flotação de fosfato, são utilizadas 3 etapas 
(Rougher, Cleaner e Scanvanger), cada uma com várias células que reprocessam o material e 
aumentam sua concentração. Porém, nesse trabalho, foi utilizado somente 1 etapa (rougher), 
com apenas uma célula para processar o material, logo, espera-se uma variação de concentração 
pequena. 

4. CONCLUSÃO 

Com base nos resultados discutidos, foi verificado um aumento de concentração em função do 
aumento da dosagem e uma diminuição da sílica no concentrado. Isso evidencia que o óleo 
residual de fritura, pode ser uma alternativa de reagente coletor no processo de flotação de 
minérios fosfáticos. No entanto, recomenda-se um estudo mais detalhado sobre a atuação do 
pH, tempo de flotação, faixa mais ampla de concentração do coletor, concentração do reagente 
depressor, uma vez que o objetivo do presente trabalho foi de apenas verificar a possibilidade 
de aplicação do óleo residual de fritura como reagente coletor na flotação minério fosfático. 
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7.7 Deep learning, aprendizagem semi-supervisionada e algoritmos bioinspirados paralelos 
aplicados na identificação de dano no monitoramento de integridade estrutural 
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Resumo: O assunto abordado neste trabalho, visa uma melhor visualização em torno da 
utilização de algoritmos de aprendizado de máquina em conjunto com o monitoramento de 
integridade estrutural (SHM), utilizando a base de dados da ponte Z-24.   

INTRODUÇÃO  

A implementação de sistemas Monitoramento de Integridade Estrutural (SHM) para 
monitoramento estrutural tem se destacado nas últimas décadas como um método promissor 
para gerenciamento de estruturas, de forma a mantê-las seguras e consequentemente duráveis. 
A utilização de SHM permite identificar danos presentes na estrutura de forma autônoma 
(FIGUEIREDO et al, 2013 apud ARAUJO, 2017, p. 12), o que representa uma vantagem em 
relação a sistemas baseados em inspeções visuais, por substituir manutenções programadas por 
manutenções necessárias, diminuindo a necessidade de interrupções das atividades inerentes a 
estrutura, ocasionando gargalos na produção em grandes indústrias e em companhias 
prestadoras de serviços (MAIO, 2010 apud ARAUJO, 2017, p. 12), por exemplo.  

Segundo Farrar, Worden 2013 (apud ARAUJO, 2017, p. 12) e Santos et al, 2015 (apud 
ARAUJO, 2017, p. 12) a SHM é referido na literatura como um processo de implementação 
de uma estratégia de detecção de danos em estruturas capazes de medir em tempo real, por 
meio de sensores acoplados a estas, as repostas estruturais, com intuito de identificar danos 
ainda em estágio inicial. As informações obtidas a partir do monitoramento realizado pelos 
sensores são geralmente usadas para planejar e projetar atividades de manutenção, aumentar a 
segurança, verificar hipóteses, reduzir incertezas e ampliar o conhecimento sobre a estrutura 
que está sendo monitorada (GLISIC; INAUDI, 2007 apud RODRIGUES, 2016, p. 13).  
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Um problema bastante pertinente na SHM é a variabilidades ambientais e operacionais 

que podem afetar a coleta dos dados que podem afetar significantemente as indicações de dano 
na estrutura. Segundo Araujo (2017), se não forem levadas em conta no processo de detecção 
de danos, tais mudanças nas características de resposta dinâmica podem resultar em falsas 
indicações de dano.  

Uma abordagem bastante consistente para lhe dar com o problema de variabilidades 
ambientais e operacionais é a aplicação de algoritmos de aprendizado de máquina, que segundo 
Araujo (2017), tem o intuito de desenvolver modelos capazes de representar o estado normal 
da estrutura, mesmo sob efeitos ambientais e operacionais extremos.  

Levando em consideração algoritmos de aprendizado de máquina utilizaremos três 
algoritmos de clusterização:  

• K-Means: Que segundo Alsabti et al., 1998 (apud ARAUJO, 2017, p. 27), um 
algoritmo de clusterização, que agrupa um conjunto de dados em K partições, 
representadas cada uma por um centróide, que é a média dos pontos pertencentes a 
partição.  
• MeanShift: O Mean Shift é um método não supervisionado e não paramétrico 
para estimar o gradiente de uma função de probabilidade, tendo dados amostrados 
(CHENG, 1995). Esse algoritmo tem como característica o fato de não haver 
necessidade de ter conhecimento antecipado dos números de clusters.  
• DBSCAN: O DBSCAN segundo Ester et al., 1996 (apud ARAUJO, 2017, p. 
15), tem sua abordagem baseada na densidade espacial dos dados. O agrupamento 
baseado em densidade localiza regiões de alta densidade que são separadas umas das 
outras por regiões de baixa densidade.  
Os algoritmos de clusterização possuem uma característica bastante importante que 

consiste na descoberta automática de condições de estado normal ou não de uma determinada 
estrutura. E é nessa característica que o trabalharemos no artigo, visando a comparação entre 
esses três algoritmos através da base de dados da ponte Z-24 obtida em um ambiente não 
controlado.  

O principal objetivo do artigo é avaliar o desempenho dos algoritmos abordados, 
através da comparação com enfoque na menor quantidade de erros tipo I e tipo II além do 
menor número total de erros.  

MATERIAL E MÉTODOS  

A linguagem de programação Python em conjunto com a Scikit-learn que por sua ver 
fornece a implementação de muitos algoritmos de aprendizado de máquina perfeitamente 
integrada à linguagem Python, formam a metodologia usada no projeto.  

A ponte Z-24, antes de sua demolição foi submetida a uma série de testes com objetivo 
de fornecer uma base de dados retirada de um ambiente real que hoje é amplamente utilizada 
para testes de algoritmos de aprendizado de máquina. Essa base de dados foi obtida em um 
período de cerca de um ano. Os dados de treino com dimensão (198 X 2) e os dados testes de 
dimensão (235 X 2) formam a base de dados da ponte Z-24. Dados de treino são dados na 
condição normal da estrutura, já os de teste englobam tanto os dados de condição normal, 
quanto dados de condição anormal da estrutura.  

E para a avaliação dos resultados os erros tipo I e II formam a base para o julgamento 
desses algoritmos afim de informar qual o melhor resultado obtido. Os erros tipo I são ditos 
quando os pontos no gráfico estão acima do threshold e pertencem aos dados de treino e. Já os 
erros tipo II são ditos quando os pontos no gráfico estão abaixo do threshold e pertencem aos 
dados de teste e de condição anormal da estrutura.  
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RESULTADOS E DISCUSSÃO  

As figuras a seguir mostram os resultados obtidos durante a execução dos algoritmos 
de aprendizado de máquina. A Figura 1 mostra a execução dos três algoritmos usados, KMeans 
(A), MeanShift (B) e DBSCAN (C).  

    Figura 1 - K-Means (A), MeanShift (B) e DBSCAN (C)  
  

Em termos de erros tipo I, todos os algoritmos apresentaram a mesma quantidade, ou 
seja, 10 (5.05%) de erros. Já em termos de erro II o K-Means (A) conseguiu se sair melhor 
entre os demais algoritmos, pois conseguiu 0% de erros tipo II, enquanto o MeanShift (B) e o 
DBSCAN (C), ambos identificaram 1 (2.70%) de erros tipo II e no total de erros também 
obtiveram as mesmas quantidades. Portanto, podemos dizer que ambos os algoritmos 
trabalharam de forma eficiente de acordo com os resultados obtidos, com baixos números de 
erros, com o K-Means (A) se saindo um pouco melhor dentre os outros dois algoritmos pois 
identificou 0% de erros tipo II e um erro a menos no número total de erros.  

CONCLUSÃO  

A SHM como método de auxílio no processo de monitoramento de pontes ou de 
qualquer outra estrutura sujeita a anomalias na sua integridade estrutural, vem se tornando 
amplamente utilizada pois proporciona rapidez, eficiência e segurança na detecção de danos 
de estruturas que precisam estar em constante monitoramento.  

Dentre os algoritmos de clusterização que permitem a criação de modelos capazes de 
lhe dar com o problema de variabilidades ambientais e operacionais, os algoritmos de 
clusterização K-Means, MeanShift e DBSCAN mostraram desempenho satisfatórios com base 
nos resultados obtidos. Porém o KMeans manteve resultados melhores em relação aos outros 
dois algoritmos.   

Portanto, devemos destacar a importância dessa abordagem baseada na utilização de 
algoritmos de aprendizado de máquina, pois sua utilização é bastante simples e acessível para 
a detecção de danos em estruturas além de fornecer uma ampla variedade de algoritmos de 
clusterização para a utilização e realização de pesquisas com enfoque na SHM.   
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Resumo: Este projeto visa estudar o desempenho de insertos cerâmicos (Carbeto de 
Tungstênio-WC-TiC-Co, Nitretos de Silício-Si3N4, e outros) e metálicos revestidos com filmes 
de diamante micro e nanocristalino para aplicação na indústria em processos de usinagem a 
seco. Atualmente, a indústria da usinagem vem empregando cada vez mais equipamentos de 
alta precisão e desempenho. Em sua maioria, tais equipamentos exigem o uso excessivo de 
fluido de corte para que se tenha uma usinagem de alta produtividade e/ou eficiência. Os fluidos 
de corte são empregados na indústria com propósito de lubrificar, refrigerar e em alguns casos 
proteger contra a oxidação a região de usinagem. Por outro lado, o fluido aumenta e muito os 
custos da produção, além de inviabilizar o reaproveitamento do cavaco gerado no processo de 
usinagem, devido à sua contaminação. Outro aspecto negativo do uso do fluido de corte é a sua 
nocividade, sendo que grande parte dos fluidos possui componentes que podem causar, além 
do impacto ambiental, doenças ao ser humano. O revestimento dessas ferramentas com o 
diamante CVD, não só permitirá maior produtividade, como poderia eliminar o uso do fluido 
de corte. Outro importantíssimo aspecto no processo de revestimento com o diamante CVD 
será o aumento significativo na vida útil das ferramentas.  

INTRODUÇÃO  

No âmbito do setor de usinagem, o surgimento de novas tecnologias tem proporcionado 
melhorias no processo, como por exemplo, o aumento na velocidade de corte de materiais com 
dureza elevada. Na seleção de ferramentas, existe uma série de fatores para a sua utilização, 
como a microestrutura do material a ser usinado, dureza, tipo de cavaco e o próprio processo 
de usinagem. Um dos maiores problemas encontrado nos processos de usinagens, reside no 
desempenho e na vida útil das ferramentas de corte. A combinação destas duas propriedades 
eleva o preço das ferramentas/insertos de maneira significativa. Com o intuito de melhor tanto 
o desempenho quanto a vida útil, neste trabalho estudou-se o revestimento de insertos de 
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usinagem com filmes de diamante CVD. A técnica que foi usada para o revestimento dos 
insertos com filmes de diamante CVD foi a deposição química na fase vapor auxiliada por 
filamento quente (HFCVD – Hot Filament Chemical Vapor  
Depositon)[1].  

Diversos tipos de substrato metálicos e não metálicos têm sido empregados na síntese 
de filmes finos de diamante CVD, para a obtenção de ferramentas. Para os substratos não 
metálicos encontram-se os cerâmicos à base de nitreto de silício (Si3N4)[2] e de zircônia[3], 
além de alguns sinterizados a base de carbeto de silício (SiC). Já para os substratos metálicos 
destacam-se os de caráter refratário, merecendo destaque as ligas de carbeto de tungstênio 
sinterizado por cobalto (WC –TiC – Co)[4].  

 Os revestimentos das ligas de carbeto de tungstênio têm despertado grandes interesses, 
principalmente pelos fabricantes de ferramentas de corte para aplicação industrial; já que as 
propriedades intrínsecas desse substrato aliadas às excelentes propriedades do diamante CVD 
têm permitido a confecção de ferramentas de corte, com ganhos significativos nas taxas de 
remoção de cavacos e velocidades de usinagem, chegando a níveis até cinco vezes maiores do 
alcançado pelas não revestidas. O objetivo principal, deste projeto foi estudar o revestimento 
destes insertos de usinagem com filmes de diamante CVD micro (DMC) e nanocristalino 
(DNC) para aplicação na indústria metal-mecânica, levando em consideração os diferentes 
substratos.  

MATERIAL E MÉTODOS  

 As ferramentas (insertos) que foi empregada neste trabalho, tanto as cerâmicas quanto as 
metálicas foram adquiridas comercialmente dos principais fabricantes e/ou fornecedores no 
Brasil. Estes insertos foram caracterizados e posteriormente enviados ao laboratório DIMARE 
em São José dos Campos, para posterior revestimento com os filmes de diamante CVD a partir 
de um reator de HFCVD.  

O Processo de HFCVD  

  Os parâmetros usados para a deposição de diamante DMC foram os seguintes:  
• Fluxo total de 100sccm  
• 98% de H2  
• 2% de CH4  
• Temperatura do filamento – 1800°C  

 Para o caso dos crescimentos dos filmes de diamante nanocristalino o fluxo total também foi 
de 100sccm, porém haverá a adição do gás Argônio; observando as seguintes proporções do 
fluxo. A saber, 75% de Ar, 24.5% de H2 e 0.5% de CH4. A taxa de deposição do filme NCD é 
da ordem de 200nm/h; enquanto que nas condições dos filmes DMC é da ordem de 1µm/hrs. 
Conhecendo estes parâmetros foi possível estabelecer a espessura dos filmes sobre os 
substratos, tanto cerâmico quanto metálico. O tempo padrão de deposição usado neste projeto 
foi de 2h de deposição tanto para o DMC quanto para o NCD.  

Ensaios de Usinagens  

 Os ensaios de usinagens foram feitos usando um torno mecânico universal da marca Nardini 
modelo ND-325, aplicando alguns parâmetros pré-estabelecidos para esse tipo de teste. Os 
parâmetros principais a serem observados nestes tipos de testes são:   

• Velocidade de Corte – 250 m/min;  
• Taxa de avanço – 0.01 mm/rev  



 

IV SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA – 21/09/2018 
MARABÁ – PARÁ – BRASIL 

 
 

253 
• Profundidade de corte – 0.5 mm  

 Os critérios adotados neste tipo de ensaios são baseados na norma ISO 3685/1993 que 
estabelece o desgaste máximo da aresta de corte para ferramentas usadas em torneamento. O 
corpo de prova usando nos testes de usinagens foram pistões feitos de ligas de Alumínio 12%Si, 
cuja classificação ISO é a 4047A. Este é um tipo de material bastante abrasivo, o que justificou 
o seu uso nestes testes.  

Caracterizações das amostras  

 Na execução deste trabalho, três técnicas de caracterização foram fundamentais para o seu 
desenvolvimento. A principal delas foi a Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV). As 
outras duas técnicas utilizadas foram a Espectroscopia de Espalhamento Raman e a Difração 
de Raios-X.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 Como discutido anteriormente, o substrato base para os testes de usinagem foram pistões feitos 
de liga de Alumínio/Silício. A Figura 2 mostra o raio-x feito em uma amostra preparada para 
a analise. Pode se observar que todos os picos são característicos da liga AlSi.  

  
Fig.1 – Difratograma de Raio-x dos pistões  

 Assim como foi necessário a caracterização inicial do corpo de prova, fez-se necessário 
também a caracterização das ferramentas usadas nos testes. A Figura 2 mostra uma imagem 
MEV da estrutura do inserto de Nitreto de Silício (Si3N4). Para essa analise foi necessário 
realizar um corte transversal em um dos insertos, para que com isso fosse possível observar 
diretamente a estrutura.  
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Fig. 2 – Imagem MEV do substrato de Nitreto de Silício (Si3N4).  

Os poros observados na Figura 2 são típicos deste tipo de material. De certa forma esses 
pequenos poros até facilitam o “ancoramento” do filme de diamante depositado sobre a 
superfície. Os resultados dos ensaios de usinagens são apresentados na Figura 3. Neste teste foi 
observado o desgaste da aresta de corte por crateramento. Os ensaios foram feitos em períodos 
intervalares medindo-se a forma e tamanho da cratera a cada 5min de usinagem. Há que se 
considerar que não foi usado nenhum tipo de lubrificante/refrigerante liquido durante todo o 
ensaio de usinagem.  
 Pelo gráfico da Figura 3 pode se observar que já nos primeiro 5min de ensaio, o inserto sem 
revestimento (linha vermelha) apresenta um desgaste significativo. Algo da ordem de 40µm. 
Por outro lado, o inserto revestido com o diamante DNC somente começa apresenta desgaste 
semelhante (46µm), depois de transcorrido 25min de ensaios. Ainda com relação a ferramenta 
sem revestimento nota-se que entre 60 e 70min a um crateramento abrupto(~100µm) na aresta. 
Isto pode está relacionado à quebra da aresta de corte. O que se observa no inserto revestido é 
que houve um desgaste “uniforme” ao longo de todo o ensaio de usinagem.  

  
Fig. 3 – Ensaio de usinagem em Torno Mecânico Universal  

 Outro ponto positivo do inserto revestido em relação ao sem revestimento, foi o acabamento 
da peça usinada. Ao final do ensaio foi possível constatar que a superfície usinada com a 
ferramenta revestida apresentava um melhor acabamento.  
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CONCLUSÃO  

 A partir das analises/estudos feitos neste trabalho pode afirma que o processo de revestimento 
de insertos com diamante CVD, através da técnica de HFCVD é viável do ponto de vista 
tecnológico. Os ensaios de usinagem mostram um ganho na vida útil (ainda que sutil) da 
ferramenta que merecem ser levado em consideração; não menos importante foi à melhora no 
acabamento da peça usinada, frente às ferramentas sem revestimento. Neste ponto a superfície 
usinada com o inserto revestido apresentou nitidamente uma menor rugosidade. Podemos 
afirma que a deposição de um filme de diamante DNC com espessura média de 2µm, é 
suficiente para eliminar o uso de fluido refrigerante do processo de usinagem e proporcionar 
um melhor desempenho.  
 De posse destes resultados, há que sugerir um estudo mais aprofundado no que diz respeito à 
espessura do filme de diamante depositado sobre os insertos e tentar estabelecer uma relação 
entre a espessura do filme e o desempenho da ferramenta.  
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Resumo: Este projeto foi concebido para facilitar a rotina de professores de mineralogia que 
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Desta forma, pensou-se em desenvolver um software de classificação de minerais, através de 
propriedades óticas. O software foi projetado para permitir pesquisas rápidas sobre as 
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características óticas dos principais minerais formadores de rochas, descritos por microscopia 
ótica convencional por iluminação transmitida. As informações que poderão ser pesquisadas 
são: pleocroísmo, birrefringência, ângulo 2V, ângulo de extinção, clivagem, ângulo de 
clivagem, quantidade de eixos óticos. 

INTRODUÇÃO  

Os minerais são sólidos de ocorrência natural, com arranjo atômico altamente ordenado 
e uma composição química homogênea e definida, mas não fixa e formados frequentemente 
por processos inorgânicos (Klein & Dutrow, 2012). Descrever minerais, para posterior 
classificação litológica, faz parte das atribuições do profissional geólogo. Os minerais podem 
ser descritos de duas formas, (1) segundo suas propriedades físicas, cor, brilho, dureza, 
densidade, 1 diafaneidade, magnetismo etc.; (2) segundo suas propriedades óticas, por meio 
da observação da interação da luz com o mineral, por exemplo, pleocroísmo, birrefringência, 
ângulo 2v, ângulo de extinção, quantidade de eixos óticos etc. Os professores de mineralogia 
utilizam diversos atlas e sites institucionais para ensinar os estudantes a classificar os minerais. 
Para classificação de minerais de acordo com as propriedades físicas, os sites webmineral.com, 
mindat.org, minerant.org e o programa mindate.exe ajudam, através de busca múltipla, chegar 
a uma referência de mineral. Entretanto, para identificar minerais através de propriedade ótica, 
os geólogos contam somente com atlas e livros (Mackenzie & Adams, 1994; Nesse, 2002; 
Raith, Raase & Reinhardt, 2014). Desta forma, este trabalho visa, através da criação de um 
banco de dados e um software, melhorar o modo como os minerais são descritos em 
microscópio ótico. Permitirá ao profissional da área de geociências um reconhecimento mais 
seguro e rápido sobre o mineral que está sendo descrito.  

O principal objetivo deste programa é que a partir de algumas características básicas 
relacionadas ao objeto em estudo, esse possa fazer uma análise no banco de dados, comparar 
os resultados que foram marcados pelo usuário com os dados que já estavam no banco e foram 
extraídos a partir de tabelas já existentes em livros - Introduction to Optical Mineralogy, 
escrito por William Nesse (2002) – e mostrar para o usuário uma sequência de possíveis 
resultados para que esse possa comparar o material e descobrir a essência de tal mineral.  

• Criar um banco de dados com as informações sobre as propriedades óticas dos 
principais minerais formadores de rochas, contidas na referência teórica base (nesse, 
2004);  

• Criar um programa computacional de busca múltipla de minerais e a 
classificação ótica;   

• Testar o software com estudantes de Geologia da Unifesspa;   

• Divulgar e disponibilizar o software para outras instituições de ensino.  

MATERIAIS E MÉTODOS  

Os materiais utilizados foram um computador com o sistema operacional Windows, 
livros, artigos científicos, o programa Netbeans, conectado a um banco de dados MySQL, 
sendo esse manipulado pelo PhpMyAdmin. Para a realização das comparações, foi criada uma 
classe Java com um JPanel dentro, e neste, há 9 tipos diferentes de painéis que irão diferir cada 



 

IV SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA – 21/09/2018 
MARABÁ – PARÁ – BRASIL 

 
 

257 
uma das características do mineral. Tais características são também conhecidas como os 
argumentos da classe de materiais. São estes:  

• Biaxialidade;  

• Ângulo 2v;  

• Birrefringência;  

• Pleocroísmo;  

• Clivagem;  

• Relevo;  

• Cor;  

• Palidez;  

• Ângulo de extinção;  

Em cada painel há diversas JCheckBox - caixas de seleção - onde para cada painel será 
gerado um vetor - estrutura de dados responsável por armazenar os valores de cada caixa de 
seleção.  

Após preencher todas as características que conseguiu distinguir, o usuário deve clicar 
no botão “Pesquisar”, e a partir disso, o programa irá se conectar ao banco de dados e fazer 
loops – laços de repetição – analisando mineral por mineral e comparando com as 
características que o usuário marcou nos painéis citados acima. No fim, o software irá gerar 
uma lista com todos os possíveis resultados deste mineral, e exibirá além de sua imagem, as 
características de cada objeto encontrado.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

O programa foi construído para utilizar um banco de dados vinculado ao phpMyAdmin, 
devido a uma melhor facilidade para futura distribuição entre as universidades. O painel de 
front-end possui todas as opções de marcação para cada mineral, assim como as funções de 
busca; estas realizadas no back-end do programa, que possuem laços de repetição para 
comparar se cada mineral possui alguma das características procuradas. Após todo o 
desenvolvimento, pode-se ter um resultado satisfatório para o objetivo geral do software que 
é a busca de minerais por suas características ópticas. A figura 1 demonstra como ficou esse 
front-end.  
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Figura 1 - Interface disponível ao usuário do software de mineralogia. Fonte: O autor.  

CONCLUSÃO  

Durante esse período de trabalho, foi possível adentrar muito num conteúdo totalmente 
distinto da área de Engenharia da Computação e isso foi o mais trabalhoso, pois era necessário 
gerar um banco de dados com diversas características de quais não se tinha conhecimento. E 
foi possível alcançar resultados satisfatórios, onde a partir de poucas informações sobre um 
determinado mineral, podemos identificar qual o seu tipo, ou pelo menos reduzir a área de 
possíveis tipos de mineral que este possa ter características. E pode-se perceber que a área de 
mineralogia pode criar softwares de cunho nacional e internacional, por ser uma área em que 
muitas áreas não foram exploradas, analisando do ponto de vista computacional.  
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7.10 Modelagem e simulação computacional de sensores ópticos baseado em Matlab, aplicada 
na avaliação de propagação de modos de fibra multimodo, calculando o acoplamento modal 
de fibras monomodo e multimodo em estruturas sensoras sms 
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Resumo: Diariamente, são impostas alterações regulares de condições operacionais e 
ambientais, sobre estruturas civis, o que dificulta a identificação de deformações mecânicas em 
uma estrutura. Essas mudanças influenciam diferentes características da estrutura de forma 
distinta. A modelagem e simulação computacional, baseada em Matlab, envolverá fibras com 
configurações interferométricas, utilizando por exemplo sensores ópticos de configuração SMS 
(singlemode – multimode - singlemode), calculando o acoplamento modal entre modos de luz 
do núcleo e da casca da fibra óptica, avaliando com isso comportamento de propagação dos 
modos das fibras SMF (Singlemode fiber - fibra monomodo) e fibra MMF ( Multimode fiber - 
fibra multimodo), componentes de diversas estruturas ópticas sensoras. Com a modelagem e 
simulação computacional em Matlab, pode-se calcular o comportamento de acoplamento de 
modos de propagação da luz na fibra de acordo com a inserção de informações de deformações, 
como curvatura, influência de temperatura, auxiliando no desenvolvimento de arquiteturas 
alternativas de sensores, de modo a maximizar desempenho, por exemplo em medidas como 
deformação e pressão, contribuindo para propostas de novos designs que sejam sensíveis a 
variação de índice de refração e outros parâmetros físico-químicos que permitam análise 
ambiental. 

1. INTRODUÇÃO 

Esta produção tem por aporte teórico os estudos voltados à sensores ópticos para 
monitoramento e diagnóstico estrutural, isto é, analise da condição da integridade das 
estruturas, como por exemplo, pontes. Neste projeto, tal processo é avaliado através de duas 
configurações das fibras ópticas: SMS e SMSMS. Sistemas de Comunicação Óptica são 
caracterizados por terem a luz (ondas eletromagnéticas) como elemento de transporte e fibras 
ópticas como meio de transmissão das informações. As ondas eletromagnéticas podem ser 
diferenciadas através de uma característica singular: a frequência – tal característica é 
fundamental em comunicações, esse conceito é importante para compreender como é feita a 
medição de parâmetros estruturais como curvatura e vibração, sendo estes os mais importantes, 
pois deformações em infraestruturas podem ser detectadas através da variação dos mesmos. O 
sensor SMS (singlemode - multimode - singlemode) e o sensor SMSMS (singlemode - 
multimode - singlemode - multimode - singlemode) – construídos através da técnica de 
descasamento de diâmetro de núcleo na fibra óptica – são respectivamente, sensor de curvatura 
e sensor de vibração. 

Na área das aplicações, os cabos metálicos estão perdendo credibilidade para os cabos 
ópticos, pois várias de suas características são avançadas em comparação à primeira, além do 
custo-benefício. Ao utilizar fibra óptica na produção de sensores para monitoramento de 
estruturas também se busca melhores resultados através desses benefícios. E como toda 
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tecnologia, os sensores podem ser aperfeiçoados ou até inovados, e consequentemente os 
resultados podem ser melhores. O presente projeto busca o aprimoramento deste tipo de 
facilidade e, consequentemente, contribui então para a evolução do monitoramento de 
integridade estrutural (SHM). O planejamento visualizado para alcançar a meta central do 
projeto tem por particularidades: a prática experimental computacional do monitoramento 
estrutural, através do Matlab, além de conferir os resultados experimentais com outras 
implementações cientificas. Têm seu planejamento mediante um cronograma hipotético 
preestabelecido, onde os primeiros seis meses foram regidos por estudos teóricos, 
primeiramente com o levantamento bibliográfico, tendo este expandido nos últimos meses com 
a adição de outras bibliografias. Após o levantamento, seguiu-se para o estudo em si, 
primeiramente sobre fibra óptica e sensores ópticos, e depois o estudo do software Matlab, 
tanto teórico quanto prático.  

2. MATERIAL E MÉTODOS 

Devido a necessidade de conhecimento do projeto, houve um estudo aprofundado sobre 
embasamento teórico acerca de sobre a tecnologia de sistemas de comunicação óptica e suas 
características, tendo à disposição materiais desde fundamentos básicos teóricos como 
elementos fundamentais de sistemas de comunicação até de fato o projeto em questão, já 
abrangendo os sensores ópticos. Porém, a fim de atender um interesse maior do estudante, em 
pesquisar mais sobre a formulação das equações que regem os cálculos presentes no projeto, 
também foi colocado em pauta outros livros de fundamentação teórica, além da tese da 
orientadora. Além de vídeos e outros materiais online para familiarização e aperfeiçoamento de 
programação no software Matlab. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados da pesquisa foram o aprofundamento do aprendizado intelectual, 
somando-se conhecimento teórico e computacional. Para o aprendizado de simulação 
computacional, exigiu-se estudo de programação em linguagem do Matlab, bem como um breve 
conhecimento dos métodos matemáticos envolvidos por trás da análise de fibras ópticas e sua 
propagação de luz, e implementação por meio de código algumas análises particulares acerca 
das fibras.  

Em colaboração com o prof. Jesse do Instituto Militar de Engenharia, o aluno teve 
acesso a um dos códigos do pesquisador e reproduziu o código Matlab do colaborador, onde 
este mostra o cálculo dos coeficientes de acoplamento da potência, para cada MMF e por modo, 
ou seja, o cálculo da eficiência de acoplamento de luz dentro do núcleo da fibra, como mostra 
a Figura 1 abaixo.  De base do cálculo dos coeficientes de acoplamento por modo Estruturas 
SMS, obtêm-se o gráfico de transmissão no eixo de propagação z, tendo seu valor normalizado 
pela entrada, conforme mostra a Figura 2. 
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Figura 4 - Eficiência de acoplamento de uma fibra 

óptica 

Figura 2 - Transmissão no eixo de propagação z 

4. CONCLUSÃO 

Apesar da inicial dificuldade em construir conhecimento à respeito da tecnologia de 
comunicações por fibras ópticas, já que para a fundamentação teórica que contava-se apenas 
com livros digitais e pesquisa na rede, o conhecimento agregado somou de maneira muito 
positiva para o conhecimento e aprendizado, somando ao aprendizado computacional e de 
programação, uma análise matemática dos modelos de propagação da luz na fibra óptica. 
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Resumo: Este trabalho tem por objetivo explicar o desenvolvimento da pesquisa, com 
embasamento teórico e experimentos científicos. Para tanto foi aplicado o Monitoramento 
da Integridade Estrutural (SHM), para gerenciamento das estruturas, além do uso dos 
algoritmos de clusterização e critérios de agrupamentos.   

INTRODUÇÃO  

De acordo com FIGUEIREDO (2016), uma boa parte de colapsos de pontes ocorrem 
em países em desenvolvimento, como Índia e o Brasil. Segundo o autor, do ano de 2000 a 
2016, foram registrados 7 colapsos de pontes no Brasil, como em 2010 uma ponte sobre o 
rio Jacuí, Rio Grande do Sul, desaba durante cheias intensas, ocasionando em 5 mortos. Em 
2014 Viaduto em Belo Horizonte, colapso na construção durante a Copa do Brasil, 2 mortos. 
E em 2015 Ponte de Pedra Branca, Grande Aracaju, Estado de Sergipe. Na análise dos 
técnicos do CREA, o desabamento foi causado pela corrosão dos tirantes de aço, em 
decorrência da falta de manutenção da ponte. Esses dados preocupantes demostram a urgente 
necessidade de haver um monitoramento de estruturas. Portanto, o uso da monitorização de 
integridade estrutural (SHM) é certamente uma das ferramentas mais poderosas para o 
gerenciamento de infraestrutura. O processo de SHM envolve a observação de um sistema 
estrutural ao longo do tempo utilizando medições de resposta estrutural periodicamente 
amostradas a partir de uma rede de sensores, a extração de características sensíveis a dano 
dessas medições e a análise estatística dessas características para discriminar a condição 
estrutural atual. No campo da SHM, a aprendizagem supervisionada refere-se ao caso em 
que dados das condições não danificadas e danificadas estão disponíveis para treinar os 
algoritmos. Entretanto, a aprendizagem não-supervisionada refere-se ao caso em que os 
dados de treino só estão disponíveis a partir da condição não danificada.  

O paradigma de reconhecimento de padrões estatísticos (SPR) que estabelece duas 
etapas: - Aprender um modelo que compreende dados não danificados da condição estrutural 
normal, considerando quase todas as influências operacionais e ambientais. - Testar o modelo 
estimado classificando novos dados não danificados ou danificados, isto é, avaliando a 
condição atual da estrutura monitorada. Nesta pesquisa, métodos output-only adaptados 
serão propostos para a identificação de danos no contexto do SPR para SHM. Essas técnicas 
são relevantes nos casos em que as características sensíveis a dano extraídas das respostas 
estruturais são afetadas por mudanças causadas pela variabilidade operacional e ambiental e 
pelas mudanças causadas por dano.   

Portanto, o objetivo geral desta pesquisa é adaptar, desenvolver e aplicar vários 
métodos de inteligência artificial para detectar e quantificar danos em estruturas de 
engenharia sob influências operacionais e ambientais não medidas.   
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MATERIAL E MÉTODOS  

Nesta pesquisa, foram utilizadas bases de dados experimentais advindas de uma 
estrutura de laboratório monitorada. Os resultados apresentados consideram apenas os 
estados sem dano da estrutura. Foi usado PCA (Principal Componente de Análise) para 
redução de dimensão.   
  
Algoritmos de clusterização.  
  

O K-means (ou K-médias) fornece uma classificação em grupos de acordo com os 
próprios dados, baseada em análise e comparações entre os valores numéricos dos dados. [2]  

O GMM (ou Modelo de Misturas Gaussianas) considera modelos probabilísticos para 
representar subpopulações normalmente distribuídas dentro de uma população geral. [3]  

Linkage é um método para o cálculo da distância entre dois grupos ou clusters, 
pertencente ao mesmo cluster ou a clusters diferentes. [4]  

  
Critérios para determinação do número de agrupamentos ou clusters  

  
O índice de Calinski-Harabasz (𝐶𝐻) estima o número apropriado de clusters através 

da validade do agrupamento com base na média da soma dos quadrados dos cluster 
“between” e “within” . O número de clusters que estiver associado ao maior índice CH será 
considerado ótimo. [5]  

O índice Davies-Bouldin (𝐷𝐵) estima para cada cluster 𝐶, semelhanças entre 𝐶 e 
todos os outros clusters são computadas e o valor mais alto é atribuído a 𝐶, obtendo índice 
𝐷𝐵. Quanto menor o índice DB, melhor será o resultado de agrupamento. [6]  

O índice Gap (G) é uma abordagem gráfica para validação do número ótimo de 
clusters. A abordagem plota uma medida de erro versus vários números de clusters 
propostos, o “elbow” encontra-se nesse plot. O “elbow” ocorre no maior decrescimento na 
medida de erro. [7]  

O índice Silhouette (𝑆) estima o número ótimo de clusters por validação do 
desempenho de agrupamento baseado na diferença por pares de distâncias de clusters  
“between” e “within”. [8]  

  
Ferramenta de software e base de dados  

Para execução de teste foi usado o software MATLAB®, plataforma de programação 
projetada especificamente para aplicações de engenharia. Permiti analisar dados, 
desenvolver algoritmos e criar modelos e aplicativos. [9]  

A base de dados utilizada nos experimentos foi coletada através de um experimento 
laboratorial com uma estrutura de três pisos monitorada através de quatro sensores 
eletrônicos do tipo acelerômetros. Várias condições foram impostas à estrutura, observada 
na Tabela 1.   

Tabela 1. Base de dados com as 9 condições de estado estrutural sem dano ou normais.  
Identificação                 Condição estrutural          Descrição  
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State#1                          Undamaged                     Baseline condition      

State#2                          Undamaged                     Added mass (1.2kg) at the base  

State#3                          Undamaged                     Added mass (1.2kg) on the I st floor  

State#4                          Undamaged                     Stiffness reduction in column I BD  

State#5                          Undamaged                     Stiffness reduction in column I AD and I BD  

State#6                          Undamaged                     Stiffness reduction in column 2 BD  

State#7                          Undamaged                     Stiffness reduction in column 2 AD and 2 BD  

State#8                          Undamaged                     Stiffness reduction in column 3 BD  

State#9                          Undamaged                     Stiffness reduction in column 3 AD and 3 BD  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

O número de combinações se deve pelo cálculo do número de algoritmos de 
clusterização (3) multiplicado pelos critérios para seleção do número de clusters (4) e 
aplicação do algoritmo PCA (2) para a redução de dimensionalidade, totalizando 24 
combinações esperadas, ou seja, 3 * 4 * 2 = 24 combinações. O número 2 está associado ao 
PCA, devido a possibilidade de aplicar ou não redução de dimensão.      

Na Figura 1, temos um exemplo do critério Silhuotte. Neste gráfico, o eixo X é o 
número de clusters e no eixo Y os valores calculados pelo critério. O número de clusters 
ótimo está associado com o maior valor calculado pelo critério. Neste caso, o maior valor 
dado por este critério está associado com nove clusters, que é exatamente a quantidade de 
clusters esperada para classificar corretamente os dados. Entretanto, somente o critério não 
garante que os dados de um estado específico estejam no mesmo agrupamento. Precisa-se 
então analisar os resultados de clusterização.  

  
Figura 1. Aplicação do critério Silhoutte na base de dados laboratorial.  

Considerando todas as 24 possíveis combinações, apenas 2 combinações 
conseguiram obter 100% de acerto na estimação dos nove estados e no agrupamento dos 
dados de forma correta. Essas combinações são listadas na Tabela 2.  

Tabela 2. Melhores combinações na base de dados com as 9 condições de estado estrutural.  
Algoritmo de clusterização  Critério de estimação  Aplicação do PCA  
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GMM  Calinski-Harabasz (𝐶𝐻)  Não  

 
GMM  Davies-Bouldin (DB)  Não  

Com base na Tabela 2 pode-se inferir que o perfil probabilístico do GMM favorece a  

clusterização dos dados experimentais, dado um número de clusters estimado pelos critérios 
CH e DB. Os outros algoritmos de clusterização utilizados neste trabalho realizam uma 
clusterização “hard”, uma vez que eles definem que uma amostra qualquer deve fazer parte 
apenas de um cluster. Por outro lado, o GMM define que uma amostra pode fazer parte de 
vários clusters com uma probabilidade associada.  

Na Figura 2 a), o resultado do processo de clusterização por uma combinação com 
100% de acerto. Para efeitos de visualização, o algoritmo PCA foi aplicado nos dados 
reduzindo a dimensão de 40 para 3. Cada cor é relacionada a um estado. É importante notar 
que alguns estados se encontram com uma separação espacial. Entretanto, outros estados 
apresentam-se bem próximos, o que dificulta o processo de clusterização dos algoritmos 
propostos. E na Figura 2 b), de um total de 450 observações sem dano, a abordagem proposta 
errou apenas 4 observações.   

   
Figura 2. A) Resultado de clusterização obtida com o algoritmo GMM. B) Resultado de detecção de dano 

obtida com o algoritmo GMM.  

CONCLUSÃO  

A capacidade de avaliar continuamente a integridade das estruturas de engenharia em 
tempo real oferece a oportunidade de reduzir os custos de manutenção e inspeção, 
proporcionando ao mesmo tempo maior segurança ao público. Portanto, com o auxílio das 
ferramentas de monitoramento é possível verificar as estruturas de engenharia em busca de 
danos estruturais.  
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8.2 Modelagem numérica de sensores ópticos de curvatura para medição de deformações 
mecânicas e vazão de fluídos 
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Resumo: Mudanças regulares nas condições operacionais e ambientais são impostas 
diariamente sobre estruturas, o que dificulta a identificação de deformações mecânicas em uma 
estrutura, uma vez que essas mudanças influenciam diferentes características de forma distinta. 
A modelagem numérica do sensor óptico envolverá fibras com configurações interferométricas, 
utilizando por exemplo afunilamentos em uma pequena seção da fibra para permitir o 
acoplamento entre configurações eletromagnéticas entre sinais de luz do núcleo e da casca da 
fibra. Outras estruturas de fibras também serão consideradas com propostas de novos designs 
que sejam sensíveis a variação de índice de refração e outros parâmetros físico-químicos que 
permitam análise ambiental. Com a modelagem numérica, podemos visualizar comportamento 
de acoplamento de modos de propagação da luz na fibra de acordo com a inserção de 
informações de deformações, como curvatura, influência de temperatura, auxiliando no 
desenvolvimento de arquiteturas alternativas de sensores, de modo a maximizar desempenho, 
por exemplo em medidas como deformação e pressão. 

1. INTRODUÇÃO 

A tecnologia em sensoriamentos com fibra ópticas é pouco utilizada pelas grandes 
industrias, entretanto, é uma tecnologia que vem tendo resultados muitos satisfatórios, mas 
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ainda se esbarra nos altos custos dos equipamentos e manutenção. Já existem algumas fibras 
para o sensoriamento, como por exemplo, fibras de cristais fotônicos (PCFs), mas elas não 
apresentam resultados satisfatórios quando se trata de micro vibrações em uma certa estrutura 
e se esbarra também em seu alto custo monetário. O sensoriamento óptico tem como 
“concorrente” os sensores eletrônicos, que tem a confiança do mercado, entretanto os sensores 
interferométricos em estudo, SMS (Singlemode – Multimode – Singlemode), têm a capacidade 
de realizar o monitoramento com a mesma capacidade dos eletrônicos e podendo até ser mais 
eficaz na acurácia dos dados obtidos, sendo não inertes as interferências eletromagnéticas, 
resistentes a ação da natureza, e com facilidade quanto a sua fabricação, comparada a outros 
tipos de sensores. A modelagem numérica é essencial na propagação da fibra em questão, para 
obter novas configurações e mudanças e proporcionar uma maior eficiência. 

O objetivo desta pesquisa é aplicar análise computacional e numérica do 
monitoramento estrutural, para entender o comportamento dessas estruturas em função das 
características geométricas e em função da condição operacional aplicada. Além do 
aprendizado sobre fibra óptica e sensores ópticos, e análise computacional. Através de estudo 
realizado pelo discente (aprendizado básico de simulação computacional com programação em 
linguagem do Matlab e COMSOL) e estudo dos métodos matemáticos envolvidos por trás da 
análise de fibras ópticas, os principais resultados são de formação intelectual, com aquisição 
de conhecimento sobre conceitos, definições e comportamento de fibras ópticas, bem como o 
aprendizado básico e encaminhamento computacional, no que trata da simulação numérica. 
Esse primeiro aprendizado exigiu estudo simples e básico do método de modelagem numérica, 
elementos finitos, contando com o aprendizado de dois softwares de simulação numérica e 
computacional, COMSOL e o Matlab. 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

Estudo das características de fibras ópticas e o entendimento do comportamento dessas fibras 
ópticas como sensores ópticos, aprofundando o estudo em conceitos básicos e definições de 
tipos de fibras. Direcionou-se o estudo teórico e computacional das características de sensores 
ópticos SMS (Singlemode – Multimode – Singlemode) e SMSMS (Singlemode – Multimode – 
Singlemode – Multimode – Singlemode). Análise numérica são realizadas pelo aluno por meio 
de computador cedido pela pesquisadora, com um uso de software de modelagem numérica, 
COMSOL, por meio de uso remoto de licença em servidor da UFPA (uma das colaboradoras 
de pesquisa). Análise de resposta dos sensores em função de vários tipos de excitações 
aplicadas. E de base das análises e seus resultados, arquiteturas alternativas de sensores serão 
avaliadas, de modo a maximizar a sensibilidade e qualidade do sensor óptico. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os principais resultados são de formação intelectual, com aquisição de conhecimento sobre 
conceitos, definições e comportamento de fibras ópticas, bem como o aprendizado básico e 
encaminhamento computacional, no que trata da simulação numérica. Esse primeiro 
aprendizado exigiu estudo de método de modelagem numérica, elementos finitos, contando 
com o aprendizado de dois softwares de simulação numérica e computacional, COMSOL e o 
Matlab 
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A  Figura 5 abaixo mostra uma simples construção da fibra óptica monomodo, com suas 
geometrias definidas e sob propagação da luz ao longo do trajeto na fibra, o que é representado 
pelo mapa de cores, que descreve a cor vermelha como maior intensidade de potência de luz. 
 

 
Figura 5 - Propagação da luz ao longo de uma fibra monomodo de 8.2um de núcleo e 125um de casca 

Apesar de ser software de modelagem numérica de grande porte, o COMSOL ainda 
apresenta algumas limitações quando falamos da análise de propagação da luz em meios 
ópticos, como os sensores ópticos compostos pela emenda de diferentes tipos de fibra. Essa 
conclusão foi obtida segundo pesquisador colaborador no projeto geral com o grupo do 
Instituto Militar de Engenharia do Rio de Janeiro (IME-RJ), onde sob orientação do Prof. Jesse 
Costa, tomou-se conhecimento pelo suporte do software que a versão 3D do sensor SMS não 
se consegue implementação de interferência multimodal. A versão 2D funciona, mas não é 
fibra óptica, pois é um modelo planar. 

Somado a dificuldade de amplo conhecimento matemático numérico do software, que não é 
ministrado em cursos de graduação de forma aprofundada, optou-se por iniciar estudo na 
linguagem de programação computacional, Matlab, o que passou a ser um pouco mais 
compreensível o estudo, já que a outro aluno de pesquisa de mesma coordenadora, faz estudo 
das fibras ópticas por meio de implementação computacional no Matlab. 

4. CONCLUSÃO 

Apesar das limitações encontradas principalmente no desenvolvimento de análise e 
implementação numérica com o COMSOL, uma vez que a fundamentação teórica para 
implementação do software COMSOL, visto na disciplina de telecomunicações que trata de 
fibra óptica e modelagem computacional, só é ofertada quando tem demanda e como disciplina 
opcional, o conhecimento agregado somou de maneira muito positiva para o conhecimento e 
aprendizado, auxiliando inclusive a desenvolver o lado proativo de enxergar outras soluções 
para o problema em análise, com a simulação computacional com o Matlab. 
Para além disso, existe a imensurável estruturação de conhecimento à respeito de fibra ópticas 
e suas características. 
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1. INTRODUÇÃO 

Estudos feitos por Costa (2012) demonstram que os óleos vegetais amazônicos 
apresentam resultados positivos na recuperação de minerais fosfáticos, representando uma 
possível alternativa para os coletores utilizados atualmente. De modo semelhante, estudos 
comprovam a efetividade de óleo residual como reagente coletor na flotação de fosfato. 
(OLIVEIRA E COSTA, 2015) 

Desta maneira, este trabalho visa a avaliação das variáveis presentes no processo de 
flotação de apatita com reagente coletor produzido a partir de óleos vegetais amazônicos e óleo 
residual de fritura, buscando a agregação de valor a insumos regionais e a possibilidade de 
reutilização de um resíduo. 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

         O mineral passou por processos de cominuição com o auxílio de almofariz e pistilo, 
homogeneização e adequação granulométrica às faixas 1 (entre 300µm (48#) - 180µm (80#)) e 
2 (Entre 180µm (80#) - 106µm (150#)). O óleo residual de fritura foi adquirido junto aos 
estabelecimentos comerciais da cidade de Marabá-PA. Os óleos vegetais oriundos da floresta 
amazônica foram extraídos, por prensagem mecânica, da polpa de buriti e da semente de 
maracujá. A composição de ácidos graxos insaturados foi obtida por Cromatografia Gasosa 
(CG), onde destaca-se o óleo de buriti com 70,55% de ácido oleico, óleo de maracujá com 
48,82% de ácido linoleico e o óleo residual de fritura com 54% de ácido linoleico. 

Para a saponificação dos óleos utilizou-se a metodologia de Costa et al. (2017), onde a 
hidrólise alcalina de cada óleo foi feita usando 2 g de óleo e 50 mL de solução alcoólica de 
NaOH a 2% (m/m).  

O planejamento inicial dos testes de flotação para os óleos de buriti e maracujá foi feito 
através do software Minitab, utilizando a metodologia Plackett-Burman, Para a alimentação do 
software, foram determinados valores mínimos e máximos para cada uma das seis variáveis, 
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que são: pH (9,5 e 10,5), concentração do reagente coletor (4,5 e 7,5 mg/L), tempo de 
condicionamento (4 e 7 min), tempo de flotação (1 e 2 min), vazão de ar (40 e 50 cc/min) e 
granulometria do material (faixas 1 e 2), os valores utilizados foram obtidos na literatura.  

Em relação ao óleo residual de fritura, as únicas diferenças dos valores de entrada dos 
demais óleos foram as concentrações mínima e máxima, visto que há uma melhor flotabilidade 
da apatita quando se utiliza concentrações acima de 90mg/L para o óleo residual de fritura. 
(OLIVEIRA E COSTA, 2015). Dessa forma, as concentrações mínima e máxima adotadas 
foram 100 mg/L e 130 mg/L. 

Os testes de microflotação foram feitos em tubo de Hallimond modificado, montado em 
uma chapa agitadora magnética, usando 1 g de apatita e aproximadamente 400 ml do reagente 
coletor. As demais variáveis foram ajustadas de acordo com o planejamento experimental. Após 
cada teste, a fração flotada e afundada era coletada, filtrada em papel de filtro, colocada em 
estufa para secar por 24h e então pesada afim de se obter a flotabiliadade do mineral. A 
recuperação é calculada dividindo a massa flotada pela massa total. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A análise da amostra por fluorescência de Raios-X (FRX) mostrou que a composição 
da apatita utilizada é: P2O5 - 38,49%; K2O - 4,20%; CaO - 54,02%; SiO2 - 1,10%. Todos os 
óleos responderam positivamente à metodologia de hidrólise alcalina (saponificação) aplicada, 
obtendo êxito nos três processos. 

Tabela 1: Testes de microflotação e seus respectivos resultados de recuperação com óleo de buriti 

Ordem do 
Ensaio pH Concent 

Coletor 
Tempo 
Cond 

Tempo 
Flotação 

Vazão 
Ar 

Faixa 
Granu 

Recuperação 
(%) 

1 9,5 7,5 7 1 50 1 93,1 
2 10,5 7,5 4 2 50 1 90,8 
3 9,5 4,5 4 1 40 1 56 
4 9,5 4,5 4 2 50 2 92,5 
5 10,5 4,5 7 1 40 1 68,1 
6 10,5 7,5 7 1 50 2 88,1 
7 10,5 4,5 7 2 40 2 93,1 
8 10,5 7,5 4 2 40 1 87,5 
9 9,5 7,5 7 2 40 2 95,3 

10 9,5 4,5 7 2 50 1 99,4 
11 10,5 4,5 4 1 50 2 91 
12 9,5 7,5 4 1 40 2 84,6 
 

Tabela 2: Testes de microflotação e seus respectivos resultados de recuperação com óleo de maracujá 

Ordem do 
Ensaio pH Concent 

Coletor 
Tempo 
Cond 

Tempo 
Flotação 

Vazão 
Ar 

Faixa 
Granu 

Recuperação 
(%) 

1 9,5 7,5 7 1 50 1 94,3 
2 10,5 7,5 4 2 50 1 87,9 
3 9,5 4,5 4 1 40 1 76 
4 9,5 4,5 4 2 50 2 88,4 
5 10,5 4,5 7 1 40 1 59 
6 10,5 7,5 7 1 50 2 88,1 
7 10,5 4,5 7 2 40 2 67,9 
8 10,5 7,5 4 2 40 1 58 
9 9,5 7,5 7 2 40 2 97,8 

10 9,5 4,5 7 2 50 1 84,2 
11 10,5 4,5 4 1 50 2 87 
12 9,5 7,5 4 1 40 2 83,4 
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Tabela 3: Testes de microflotação e seus respectivos resultados de recuperação com óleo residual de fritura 

Ordem do 
Ensaio pH Concent 

Coletor 
Tempo 
Cond 

Tempo 
Flotação 

Vazão 
Ar 

Faixa 
Granu 

Recuperação 
(%) 

1 10,5 100 4 2 40 1 92,3 
2 10,5 100 4 1 50 2 91 
3 9,5 130 4 1 50 1 88,1 
4 10,5 100 7 2 50 1 93,2 
5 9,5 100 7 2 40 2 90 
6 9,5 100 7 1 50 2 89,3 
7 9,5 130 4 2 40 2 89,4 
8 10,5 130 7 1 40 2 94,3 
9 10,5 130 7 1 40 1 92,7 

10 10,5 130 4 2 50 2 88,4 
11 9,5 130 7 2 50 1 89,5 
12 9,5 100 4 1 40 1 89,2 

 

Após o preenchimento dos dados de recuperação no planejamento experimental, o 
software forneceu as variáveis que possuem maior influência para a recuperação. 

Figura 6: Variáveis influenciadoras para óleo de buriti (A), maracujá (B) e residual (C). 

 
 

Na figura A as barras azuis compreendem o tempo de flotação e a vazão de ar como 
sendo estas variáveis, onde 54,41% da variação na recuperação podem ser explicadas por elas 
para o óleo de buriti. Na figura B, temos a vazão de ar, pH, faixa granulométrica e concentração 
que respondem por 82,53% da variação para o óleo de maracujá. Na figura C, a variação de 
79,02% pode ser explicada pelas variáveis pH, tempo de condicionamento e vazão de ar para o 
óleo residual. 

Para o óleo de buriti, o tempo de flotação e a vazão de ar representam variáveis 
estatisticamente influenciadoras na recuperação da apatita. O valor máximo das demais 
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variáveis também representam maior flotabilidade, exceto o pH, que não apresentou ganhos 
para valor acima de 9,5, que é a faixa comumente utilizada na indústria. 

Em relação ao óleo de maracujá, uma vazão de ar em torno de 50 cm3/L representa 
aumento significativo da flotabilidade da apatita, visto que, segundo Baltar (2008), a função da 
aeração é abastecer o sistema de pequenas bolhas que serão responsáveis pelo transporte das 
partículas hidrofóbicas. pH acima de 9,5 para o coletor não apresenta ganhos na flotabilidade, 
sendo o pH 9,5 o de maior retorno para a recuperação. A granulometria mais fina apresentou 
melhor desempenho nos testes de flotação com óleo de maracujá. A concentração maior do 
reagente apresentou melhor resultado na flotabilidade da apatita. 

O óleo residual apresentou melhores resultados, entretanto, sua concentração foi 
consideravelmente maior para que se obtivesse tal resultado. Em pH mais elevado, em torno de 
10,5 (pH original da solução sem necessidade de ajustes) a flotabilidade se apresentou mais 
contundente, entretanto, é valido ressaltar que se fez necessário o ajuste do pH 9,5 utilizando 
ácido HCl, o que pode ter liberado íons que interferiram em uma melhor flotabilidade com este 
pH. Granulometria maior (faixa 1) e tempo menor apresentaram melhor contribuição para a 
flotablidade. A concentração acima de 100mg/L não apresentou ganhos para os resultados.  

Ademais, é notório o bom desempenho de ambos os óleos como reagentes coletores na 
flotação de apatita. Isto pode ser atribuído ao fato destes óleos possuírem quantidade 
significativa de ácidos graxos insaturados que, segundo Costa (2012) e Brandão, Caires e 
Queiroz (1994), ácidos graxos insaturados (oleico, linoleico, linolênico) apresentam maior 
desempenho na flotação de apatita do que ácidos graxos saturados (láurico, mirístico, etc.). 

4. CONCLUSÃO 

Com a finalização dos testes de microflotação e o resultado obtido através do software 
Minitab foi possível verificar diferenças entre as variáveis de maior influência, a depender do 
reagente coletor. Entretanto, a variável “vazão de ar” esteve presente em todos os resultados. 
Deste modo, o refinamento do planejamento das variáveis de influência apresenta-se como 
possibilidade de estudos futuros.  

Através dos resultados obtidos em termos de flotabilidade, foi possível perceber a 
eficácia dos óleos utilizados como reagentes coletores na flotação de apatita, apresentando-se 
como potenciais alternativas de utilização em escala industrial, visto que os reagentes utilizados 
atualmente são dispendiosos e por muitas vezes produzidos fora do país. Assim, a utilização de 
óleo de buriti, maracujá e residual como reagente coletor na indústria desencadearia ganhos e 
uma maior visibilidade para a região amazônica (óleos vegetais), além de importante 
contribuição para o setor mineral de maneira sustentável, reutilizando um material de descarte 
(óleo residual de fritura). 
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Resumo: Nos últimos anos, cada vez mais tornou-se intensa a busca por inovações 
tecnológicas, ou melhoramento de tecnologias em diversos ramos das engenharias, seja na 
engenharia de materiais, na engenharia civil, ou em qualquer outra engenharia. Tal fato, pode-
se de certo modo, dizer, que está enraizado a um ensino superior de qualidade. Ressalta-se 
ainda, que, um ensino de qualidade, dos fundamentos acerca das ciências de base, como 
cálculo, física e química produz a construção de um alicerce bem estruturado e seguro. 
Levando ao conhecedor dos fundamentos a disseminar bons frutos. É importante ressaltar que, 
ao construir um alicerce fundamentado em uma ciência aplicada, sendo esta, ligada a 
conscientização ambiental, torna-se potencialmente atrativa. Desta forma o presente projeto 
visou desenvolver um estudo baseado nos fundamentos da química pura e aplicada a 
transformação de materiais, mais especificamente aos rejeitos da indústria minério 
metalúrgica, bem como incentivar a disseminação do conhecimento produzido, as 
comunidades acadêmica e periférica a universidade, mais especificamente as escolas próximas 
a Unidade II da Unifesspa.   
 

INTRODUÇÃO  

O resultado da atividade de algumas indústrias do setor primário (Siderurgia, Metalurgia e 
produção de Alumínio Primário) vem acompanhado da geração de uma grande quantidade de 
resíduos, que na maioria das vezes é depositada em ambientes próximos às fábricas, devido ao 
elevado custo que representam o transporte, tratamento e a gestão adequada destes resíduos 
(RIVAS MERCURY, 2008). Dessa forma, encontrar alternativas para os destinos dados aos 
resíduos urbanos e industriais, atendendo as questões técnicas, econômicas, sociais e ambientais 
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tem sido um grande desafio à comunidade científica (SANTOS, 2015). A indústria de materiais 
cerâmicos apresenta um grande potencial para absorver os rejeitos sólidos industriais. Isto 
ocorre, basicamente, em função da heterogeneidade das matérias-primas utilizadas, que são 
geralmente argilosas. Em condições favoráveis de temperatura e concentração de reagentes, a 
argila absorve e reage com os metais pesados e substâncias orgânicas tóxicas reduzindo a 
toxicidade do material (BASEGIO, 2001).   

Neste contexto, o presente trabalho teve por objetivo realizar um estudo voltado para o 
aprofundamento do conhecimento da Química Básica e Aplica aos Materiais, inserindo 
conceitos e fundamentos da Química Verde Integrada a mesma ao Ensino Superior.  

MATERIAL E MÉTODOS  

A metodologia aplicada no presente trabalho está descrita no fluxograma abaixo (Figura 
1). Onde se pode observar o passo a passo de cada etapa do estudo.   

  
Figura 1. Fluxograma das Etapas Experimentais  

  
 Fonte: Autor (2017).  
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RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Após a realização de cada um dos passos mostrados na Figura 1, foram obtidos os 
corpos de prova mostrados na Figura 2.   

  
  

  

  
  

Figura 2. Corpos de prova  

  
Fonte: AUTOR, (2017)  

  
As amostras foram submetidas a analises micro-estruturais, onde podemos observar o 

efeito da temperatura de tratamento dos corpos de prova, através das fraturas e trincas 
formadas, Já no EDS-Análise de Energia Dispersiva, pode ser visualizado quais elementos 
químicos estavam presentes no corpo de prova e após processo de sinterização.   

Pode-se ressaltar que, foi desenvolvido um estudo para a confecção de corpos de provas 
que seriam testados como semicondutores (Figura 3), nestes corpos de prova foram utilizados 
os mesmos resíduos industriais das cerâmicas estruturais (lama vermelha e escória de alto 
forno), além de uma pequena alteração, a qual correspondeu a um acréscimo de nano tubo de 
carbono. Após a mistura, as matérias primas foram submetidas a um processo de secagem, 
cominuídas, peneiradas e separadas.  

  
Figura 3. Corpo de prova (semicondutor)  

   
Fonte: AUTOR, (2018)  

  

Ao observar o corpo de prova finalizado (Figura 3), pode-se perceber que o material 
apresentava bastante falhas, o mesmo não obteve um bom empacotamento desta forma decidiu-
se através de uma análise macroscópica que o material não obteve um resultado satisfatório. 
Pode-se ressaltar que, foi realizado ainda um teste para observar a condutividade do material 
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produzido, porém, observou-se que o mesmo não adquiriu esta propriedade. Desta maneira, 
iniciou-se um novo estudo voltado para a confecção de novos corpos de prova, visando ainda 
obter semicondutores e ou materiais com propriedades elétricas específicas, utilizando-se para 
isso, outro rejeito industrial, neste caso o Pó de Aciaria Elétrica (PAE) oriundo também da 
empresa SINOBRAS.   

O novo estudo trata-se de uma mistura de Lama Vermelha, argila e PAE, esta nova 
mistura trouxe um interesse maior por se tratar de materiais que possuem uma grande 
quantidade de Ferro (Fe) e Silício (Si) dois importantes materiais utilizados na confecção de 
condutores e semicondutores de eletricidade. Nesta etapa foram separadas as matérias primas, 
mas os corpos de prova ainda não foram produzidos. Tal processo de produção deverá ocorrer 
nos próximos meses.   

Dentre os principais resultados do presente estudo, podemos destacar que: Os dados 
gerados devido ao aprofundamento e aplicação da química na transformação de materiais foram 
publicados em congressos a nível nacional, regional e local. Os resultados foram explanados 
também em uma escola do município de Marabá (escola Gaspar Vianna), localizada nas 
proximidades da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, conforme mostrado na Figura 
4.  

  
Figura 4. Seminário realizado na Escola Gaspar Vianna  

  
Fonte: AUTOR, (2018)  

  
Na referida palestra, ministrada na Escola Gaspar Vianna, os alunos se mostraram bem 

interessados acerca do assunto tratado. Foi mostrado aos alunos conceitos e definições da 
química básica e no que ela se relaciona com a química estudada no ensino superior. Ao 
ministrar a palestra foi mostrado a quantidade de rejeitos industriais existentes e geradas em 
nossa região, bem como o processo sobre a utilização da lama vermelha e da escória em 
cerâmicas estruturais. Fazendo os mesmos enxergar como podemos transformar esses resíduos 
em produtos com valor agregado.  

CONCLUSÃO  

Podemos concluir que no decorrer do projeto desenvolvemos materiais que podem 
contribuir para o desenvolvimento sustentável do planeta, bem como foi possível mostrar a 
importância e aplicação da química básica aliada à química ensinada a nível superior aos alunos 
da Escola Gaspar Vianna (ensino médio). Pode-se ressaltar que, o sucesso no desenvolvimento 
do referido trabalho, só foi possível devido a divulgação dos resultados obtidos a nível não 
apenas acadêmico, através dos trabalhos publicados em eventos, mas também a comunidade 
escolar, instigando os alunos a ver a química verde com outros olhos.  
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Resumo: O maior consumo de cerâmicas refratárias resultou no desenvolvimento da qualidade 
desses materiais. A possibilidade aumentar a resistência ao choque térmico sem comprometer 
a tenacidade à fratura no sistema Al2O3-ZrO2-SiO2 torna esse sistema primordial para a 
indústria siderúrgica. Este trabalho teve como objetivo a avaliação da resistência ao choque 
térmico com adições de 15 a 50%p. de microssílica em refratários com agregado de alumina, 
sendo avaliado o módulo de ruptura à flexão após ciclagem térmica com gradiente de 1000 °C. 
Os corpos de provas de 60 x 20 x 6 mm foram prensados uniaxialmente a 61 MPa, secos em 
estufa a 105 ºC e calcinados a 300 ºC/2h em forno mufla para serem sinterizados a 1600 ºC/2h. 
Caracterizou-se a retração linear de queima e utilizando o método de Arquimedes absorção de 
água, porosidade aparente, densidade aparente e a análise microestrutural foi realizada por 
microscopia eletrônica de varredura. A microssílica proporcionou ganho linear de resistência 
ao choque térmico devido à formação de mulita in situ. A partir desse resultado, uma nova 
etapa foi realizada utilizando adições de 20, 40 e 60%p. do agregado de mulita. Além das 
caracterizações anteriores, avaliou-se o módulo de elasticidade por método não destrutivo de 
pulso acústico em corpos de prova com 60 x 20 x 20 mm após as ciclagens térmicas. Os 
resultados obtidos evidenciaram novamente a proporcionalidade da resistência ao choque 
térmico com o teor de mulita introduzida como agregado.  
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INTRODUÇÃO  

O projeto da microestrutura de refratários tem um papel determinante na sua qualidade nas 
condições de serviço em altas temperaturas, devendo suportar carga, erosão e corrosão sem se 
deformar ou fundir [1]. A mulita (3Al2O3.2SiO2) é uma fase cerâmica obtida pela reação entre 
alumina e sílica em temperaturas elevadas e amplamente utilizada em refratários devido as 
suas excelentes propriedades, como resistência ao choque térmico. Refratários do sistema 
Al2O3-ZrO2 apresentam excelentes propriedades, embora refratários de alta alumina 
apresentem baixa resistência ao choque térmico, e tenacificação por microtrincamento devido 
a ZrO2 não ocorre em microestrutura altamente microtrincada ou porosa. Adições de 
microssílica tende a melhorar as propriedades tecnológicas com a formação de fases adesiva 
de baixo ponto de fusão e favorece a formação de mulita in situ [2-4]. A mulita também pode 
ser introduzida como agregado para promover maior resistência ao choque térmico. Neste 
trabalho avaliou-se a resistência ao choque térmico de refratário Al2O3-(5%p.)ZrO2 com 
adições de microssílica e agregado de alumina eletrofundida comparando com o refratários 
utilizando o agregado de mulita sem a microssílica.  

MATERIAL E MÉTODOS  

Pós de alumina calcinada (APC-G), zircônia monoclínica (Tosoh), microssílica, e agregado de 
alumina eletrofundida foram misturados por 3 h em álcool isopropílico, utilizando 1,0%p. do 
ligante PVB (Butvar B-98) e 0,5%p. do lubrificante ácido oleico, para conformar 5 corpos de 
prova para cada composição de 60 x 20 x 6 mm, e 60 x 20 x 20 mm com agregados de mulita, 
por prensagem uniaxial a 61 MPa. Após secagem a 105°C/24 h foram calcinadas a 300°C/2h, 
e sinterizadas a 1600°C/2h. A Tabela um apresenta as composições com a microssílica e com 
o agregado de mulita.  

Tabela 1.  Composição dos corpos de prova com agregado de alumina e de mulita.  
ID  Al2O3 (%)  ZrO2 (%)  SiO2 (%)  Agr. Al2O3 (%)  

F0-A         75        5         -                   20  

F1-A         60        5        15                   20  

F2-A         50        5        25                   20  

F3-A         40        5        35                   20  

F4-A         25        5        50                   20  

ID  Al2O3 (%)  ZrO2 (%)  SiO2 (%)  Agr. 3Al2O3.2SiO2 (%)  

F0-M         75        5         -                   20  

F1-M         55        5         -                   40  

F2-M         35        5         -                   60  

  

As amostras foram caracterizadas por medidas de densidade aparente, retração linear de 
queima, porosidade aparente e absorção de água utilizando-se o método de Arquimedes. O 
ensaio de choque térmico foi realizado com gradiente térmico de 1000 °C verificando o módulo 
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de ruptura com a adição da microssílica com até 20 ciclos térmicos. O módulo de elasticidade 
foi avaliado por medidas não destrutivas utilizando técnica de ressonância acústica. As fases 
formadas foram verificadas por técnica de difração de raios X e as microestruturas foram 
analisadas utilizando microscopia eletrônica de varredura e espectroscopia de energia 
dispersiva.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Os resultados tecnológicos de absorção de água (AA), porosidade aparente (PA) e densidade aparente 
(DA) e retração linear de queima (RLq), obtidos após a sinterização estão apresentados na Tabela 2.   

  
Tabela 2. Propriedades tecnológicas com agregados de alumina (A) ou mulita (M).  

Teor de SiO2  AA(%)  PA (%)  DA (g/cm3)  RLq 
(%)  

  0% (F0-A)  6,1  18,9  3,3  4,5  

15% (F1-A)  12,7  30,3  2,7  0,8  

25% (F2-A)  13,6  29,9  2,5  0,7  

35% (F3-A)  9,9  22,1  2,5  2,1  

50% (F4-A)  0,7  1,7  2,6  12,5  

Teor de Agregado AA(%) PA (%) DA (g/cm3) RLq (%)  
20%( F0-M)  3,11  10,22  3,30  7,40  

40% (F1-M)  7,07  21,28  2,78  2,11  

60% (F2-M)  17,9  16,08  2,66  1,96  

  

  
Na Fig. 1 nota-se a queda gradual do módulo de ruptura, com e sem o choque térmico, menos 
acentuada com mais microssílica, devido a coesão e mulitização, mesmo com microtrincas 
formadas.  

  

 
  

Figura 1. Módulo de ruptura em três pontos com e sem choque térmico para os refratários com agregado 
de alumina e formação de mulita in situ com as adições de microssílica.  
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A microssílica foi benéfica ao choque térmico e apenas a formulação sem microssílica 
apresentou falha catastrófica, comprovando o efeito da fase mulita, de baixo coeficiente de 
expansão térmica. As composições com agregado de mulita resistiram aos 20 ciclos de choque 
térmico sem ruptura, (Fig. 2). Maiores teores desse agregado diminuiu o módulo de ruptura 
(40%: 5,13 MPa e 60: 4,13 MPa.). E o agregado de mulita proporcionou menor módulo de 
ruptura em relação ao agregado de alumina, onde a microssílica conferiu coesão.  

  

  
Figura 2. Resultado do módulo de elasticidade em função dos ciclos de choque térmico dos corpos de 
prova com 40 (superior) e 60%p.(inferior) de agregado de mulita, sem microssílica.  
  
Na Fig. 3 nota-se o agregado de alumina sem interação com a matriz, que pode ser oriunda da 
competição entre fase mulita presente na matriz e alumina presente no agregado. Percebe-se 
vários pontos de segregação de zircônia, inclusive no agregado (Fig. 3-a). A porosidade 
proveniente de formação de aglomerados durante o processamento, bem como devido à etapa 
de secagem, ocasiona uma sinterização não eficaz.  

Na Fig. 4(a) se verifica a formação da fase mulita, e que os grãos da microestrutura estão 
envolvidos por essa fase, percebe-se também uma dispersão homogênea da zircônia, além da 
quantidade pequena de poros. Como já discutido, a formação de fase vítrea aumenta o 
desempenho sobremaneira dos corpos refratários estudados. A análise por energia dispersiva 
(EDS) nessa região corroborou com os resultados obtidos, apontando a presença de Si no ponto 
averiguado, conforme os picos da Fig. 4(b).  
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Figura 3. (a) Agregado de alumina eletrofundida na composição F1-A, (b) porosidade na matriz.  
  

  
Figura 4. (a) Fase vítrea formada a partir da microssílica em F3; (b) 
Resultado da análise por EDS para a composição F3.  

CONCLUSÃO  

A mulitização foi proporcional ao teor de microssílica na composição, melhorando a 
resistência ao choque térmico, com aumento da interligação entre os grãos e microestrutura 
mais coesa, de menor densidade. O agregado de alumina foi prejudicial ao refratário, devido à 
diferença de expansão térmica, o que ocasionou trincas excessivas, podendo ter ocorrido uma 
competição entre microssílica e zircônia. A adição do agregado de mulita diminuiu o módulo 
de ruptura em comparação aos corpos de prova com agregado de alumina e adição de 
microssílica, devido à fraca interação entre agregado e matriz, resultando em um material com 
baixa tenacidade a fratura, porém com alta resistência a gradientes térmicos.  
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8.6 Aproveitamento de óleo residual de fritura como reagente coletor na flotação de minérios 
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1. INTRODUÇÃO 

O Brasil é um dos maiores produtores mundiais de soja, através da qual é produzido o óleo de 
cozinha, sendo o principal óleo utilizado na fritura de alimentos. Devido ao seu alto poder de 
contaminação em corpos hídricos, se for lançado nos mesmos, o óleo de soja cria uma barreira 
que dificulta a entrada de luz e bloqueia a oxigenação da água comprometendo a vida.  
Dessa forma, várias cidades no Brasil têm buscado desenvolver métodos de reciclagem para o 
óleo residual de fritura. Para serem utilizados como coletores na flotação de minérios, óleos 
e/ou gorduras vegetais (insolúveis em meio aquoso) necessitam ser transformados em uma 
mistura de sais de ácidos graxos (sabões) através da hidrólise alcalina (saponificação). No 
entanto, da forma convencional, o método de saponificação necessita de um tempo significativo 
para se completar. Portanto, um dos grandes desafios para a utilização de espécies vegetais 
como reagente coletor na flotação, é desenvolver métodos de saponificação mais rápidos e que 
sejam economicamente viáveis.  
O objetivo principal desse projeto é aproveitar o óleo residual de fritura para produção de 
reagente coletor na flotação de minérios fosfáticos, devido ao fato de que grande parte dos 
ácidos graxos presentes já estão livres do glicerol (devido ao processo de fritura), diminuindo, 
dessa forma, o tempo de saponificação, garantindo dessa forma uma maior harmonia entre a 
atividade mineira e o meio ambiente. 
O estudo teve como finalidade averiguar a influência do tempo de envelhecimento 
(armazenamento) do óleo de fritura, servindo este como coletor. Tendo como objetivo a 
utilização do óleo de fritura na indústria de beneficiamento mineral. 

2.  MATERIAL E MÉTODOS 

OBTENÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO ÓLEO RESIDUAL DE FRITURA: O óleo residual 
de fritura foi adquirido junto aos moradores da cidade de Marabá-PA, pois grande parte dos 
estabelecimentos utiliza o óleo para fazer sabão ou não quiseram dispor esse óleo para análise. 
Após a aquisição, esse foi filtrado e, em seguida, saponificado. A composição em ácidos graxos 
foi oi obtida a partir de Cromatografia Gasosa (CG): 21% de ácido oleico, 54% de ácido 
linoleico e 7% de ácido linolênico. 
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HIDRÓLISE ALCALINA DO ÓLEO RESIDUAL DE FRITURA: O óleo residual de fritura 
foi hidrolisado (saponificado) e, após a primeira bateria de testes de microflotação, 
armazenados. A reação de hidrólise alcalina (saponificação) dfo feita com solução alcoólica de 
hidróxido de sódio (1%) a temperatura ambiente, usando a proporção de 2 g de óleo para 1 g 
de NaOH.  
TESTES DE MICROFLOTAÇÃO EM FUNÇÃO DO TEMPO DE ARMAZENAMENTO: 
Para verificar a influência do tempo de armazenamento na flotabilidade dos minerais apatita, 
calcita e quartzo foi usado um tubo de Hallimond com extensor de altura. Todos os testes foram 
feitos em duplicata. Os seguintes tempos de armazenamento foram avaliados: 0, 5, 10, 15, 20, 
25 e 30 dias. As condições dos ensaios, como vazão de gás, tempo de condicionamento e de 
flotação, massa e granulometria do mineral e agitação foram definidas a partir de pesquisas 
anteriores e estão mostradas na tabela 2. A recuperação (em %) foi determinada a partir da 
relação entre a massa flotada e a massa total da amostra, descontando o arraste (se houvesse). 

3.  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O gráfico da figura 1, mostra os resultados de flotabilidade dos minerais estudados 
(apatita, calcita e quartzo) em função do tempo de armazenamento/envelhecimento do reagente 
coletor.  

 
Figura 1: Flotabilidade dos minerais x tempo de envelhecimento 

Pela figura, verifica-se a ausência de flotabilidade do quartzo. Esse resultado já era 
esperado, visto que coletores aniônicos não tem afinidade química e/ou física pelo quartzo, 
sendo, portanto, impossível sua adsorção na superfície desse mineral, o que dificulta a sua 
hidrofobização. A figura 2 mostra a curva de potencial zeta do quartzo em função do pH. 
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Figura 2: Variação do potencial zeta do quatzo em função do pH. 

Fonte: (Barbosa e Baltar, 2012) 

Pela figura 2, evidencia-se que não ocorre adsorção física na superfície do mineral de 
quartzo, já que no pH de flotação (9,5) a superfície do quartzo está altamente negativa. 

 Verifica-se também que a maior recuperação da apatita foi obtida a partir do tempo de 
armazenamento de 10 (dez) dias, no qual sua recuperação ficou próxima aos 90% (noventa por 
cento). Já a calcita apresentou a recuperação próxima dos 90 % (noventa por cento) a partir de 
20 (vinte) dias de tempo de armazenamento.  

Pelos resultados, conclui-se que, durante o armazenamento, a reação de hidrólise 
alcalina (saponificação) continua ocorrendo. Verificou-se também que, diferente do que se 
esperava, a quantidade de ácidos graxos livres do óleo é baixa, mesmo após passar por 
sucessivos aquecimentos (fritura), evidenciado pela baixa recuperação (abaixo de 30%) da 
apatita e calcita no tempo zero.  

Não foi possível comprovar o mecanismo de adsorção do coletor estudado na superfície 
dos minerais apatita e calcita. No entanto, segundo Baltar(2008, p.91) “a adsorção física desse 
tipo de coletor é raramente observada...Isso significa que a ação dos coletores carboxilatos 
ocorre predominantemente por adsorção química”.  

4. CONCLUSÃO 

Houve a produção do reagente coletor de baixo custo para a flotação, já que se trata de um 
resíduo (óleo residual de fritura). Durante o armazenamento, a reação de hidrólise alcalina 
(saponificação) continua ocorrendo, evidenciando pelo aumento da flotabilidade (recuperação) 
de apatita e calcita com o tempo. A quantidade inicial de ácidos graxos livres no óleo residual 
de fritura é baixa, mesmo após passar por sucessivos aquecimentos (fritura), evidenciado pela 
baixa recuperação da apatita e calcita no tempo zero. Não ocorreu a adsorção do coletor de óleo 
residual de fritura na superfície do quartzo, não havendo, portanto, recuperação desse mineral 
nas condições adotadas. 



 

IV SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA – 21/09/2018 
MARABÁ – PARÁ – BRASIL 

 
 

285 
REFERÊNCIAS  

BALTAR, C. A. M. Flotação no Tratamento de Minérios. 2 ed. – Recife: Ed. Universitária da 
UFPE, 2010.  

SIS, H., CHANDER, S. Reagents used in the flotation of phosphate ores: a critical revew. 
Minerals Engineering, v. 16, 2003.  

J. L. O. Barbosa1 e C. A. M. Baltar. Influência do tamanho da partícula na flotação com amina 
– Universidade Federal de Pernambuco, 2012. 

 

8.7 Mineração de dados em planejamento e controle de Manutenção 
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Resumo: O presente projeto de pesquisa abordou a previsão de disponibilidade física através 
de métodos de análises de manutenção aplicados a simulação, previsão e otimização, utilizando 
técnicas computacionais modernas de inteligência artificial. Foi utilizado como fonte de dados 
o histórico da rotina de manutenções corretivas e não-corretivas de mais de 90 caminhões fora 
de estrada e seus respectivos horímetros. O projeto expôs uma análise auxiliar para 
manutenções preditivas que toma como base o comportamento das máquinas, em cada fase da 
sua vida útil, através da detecção de diferentes padrões nas ocorrências de manutenção em cada 
uma dessas fases. Como resultado da pesquisa, a inteligência artificial é exposta como uma 
excelente ferramenta analítica para realizar cálculos massivos e de altíssima precisão, e a 
manutenção condicional é nitidamente fundamental para o auxílio na implementação de 
políticas de manutenção, a fim de reduzir custos.  

INTRODUÇÃO  

A indústria de mineração emprega uma grande quantidade de equipamentos de grande 
porte, como a mina de Carajás, que, segundo dados de 2015, possui uma frota com cerca de 
140 caminhões fora de estrada com capacidades de 240 a 400 toneladas (Silva et. al., 2016). E 
para manter esses caminhões em funcionamento são necessários programas de manutenção. A 
NBR-5462 (ABNT, 1994) define manutenção como a combinação de todas as ações técnicas 
e administrativas, incluindo as de supervisão, destinadas a manter ou recolocar um item em um 
estado no qual possa desempenhar uma função requerida.   

Os intervalos de manutenção podem ser definidos em termos de horas decorridas (dias, 
meses ou anos) ou operação (horímetro), e KPI’s (Key Performance Indicadors) de manutenção 
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tais como DF (disponibilidade física), MTBF (Mean Time Between Failures) e MTTR (Mean 
Time To Recovery) serão fortemente influenciados pelos intervalos determinados.   

Uma gama de dados pode ser obtida dos caminhões para uma análise estatística. 
Segundo Montgomery et al. (2000) o campo da estatística lida com a coleta, apresentação, 
análise e uso dos dados para tomar decisões, resolver problemas e planejar produtos e 
processos.   

Silveira (2015) define disponibilidade física (DF) como a capacidade de um item estar 
em condições de executar uma certa função em um dado instante ou durante um intervalo de 
tempo determinado.   

Devido a quantidade de dados para análise, entende-se como mais eficiente utilizar 
métodos computacionais para a realização das análises. Dessa forma, torna-se necessária a 
aplicação de aprendizado de máquina, que segundo Monard & Baranauskas (2003) tem como 
objetivo construir sistemas capazes de adquirir conhecimento de forma automática. Lee (2000) 
cita que o objetivo fundamental de um Sistema de Aprendizado de Máquina está na extração 
de conhecimento na forma de regras de decisão a partir de um conjunto de dados, sendo que 
essas regras possam ser aplicadas a novos dados.   

A previsão é uma tarefa comum de ciências de dados que ajuda as organizações com 
capacidade de planejamento, definição de metas e detecção de anomalias (TAYLOR & 
LETHAM, 2017). Dentre modelos computacionais que fazem previsões de séries temporais, 
há um que foi lançado pela equipe do Facebook Core Data Science, denominado Prophet, que 
possui parâmetros facilmente interpretáveis.  

O projeto de pesquisa teve como objetivo principal propor procedimentos de utilização 
de técnicas de inteligência artificial implementadas em ferramenta computacional para 
simulação, análise, previsão e tomadas de decisão na gestão de manutenção baseada em 
condição de equipamentos da indústria de mineração.   

Além desse, pode-se citar os seguintes objetivos específicos: caracterizar manutenção 
condicional aplicada a equipamentos de mineração; identificar e implementar 
computacionalmente técnica de tratamento de dados para aplicação em modelos de simulação 
e previsão de falhas em grupos de equipamentos; propor e implementar caso de aplicação da 
manutenção condicional a frota de ativos de mineração auxiliada por programa de computador 
utilizando técnicas inovadoras de inteligência artificial.   

MATERIAL E MÉTODOS  

Fora utilizada a linguagem de programação Python 3.6, a qual Borges (2014) definiu 
como uma linguagem de altíssimo nível orientada a objeto, de tipagem dinâmica e forte, 
interpretada e interativa. Para o tratamento dos dados, foram utilizadas as bibliotecas Pandas e 
Matplotlib.pylab, sendo possível analisar e visualizar graficamente os dados, de modo a 
eliminar possíveis erros de armazenamento de dados.   

Já na parte mais avançada do projeto, diante dos dados anteriormente tratados, foram 
implementados cálculos e previsões utilizando métodos de aprendizado de máquina presentes 
na biblioteca Prophet, que foi divulgada por Taylor e Letham no ano de 2017, com o intuito de 
facilitar a tarefa de previsão de dados.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

A fig. (1) mostra a série temporal de um dos ativos após o tratamento dos dados, a 
imagem foi plotada através da biblioteca Matplotlib.pylab:  
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Figura 1: Horímetro do ativo CM4097  

  
A fig. (2) mostra o histórico de manutenções corretivas no mesmo ativo:  
  

  
Figura 2: Histórico de manutenções corretivas no ativo CM4097  

  
A fig. (3) foi obtida através da biblioteca Prophet, e mostra a disponibilidade física 

operacional tanto do período histórico, 2010 a 2014, quanto a previsão da disponibilidade 
segundo a tendência observada nos anos anteriores. Além disso, o intervalo de incerteza é 
plotado.  
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Figura 3: Previsão de disponibilidade física através da leitura de dados históricos  

  
Através do gráfico fica notável uma queda brusca na disponibilidade a cada 4 (quatro) 

anos, culminando nos pontos mínimos no mês de fevereiro dos anos de 2010 e de 2014, assim 
como, segundo a predição, outra crise ocorreria no mesmo mês de 2018. Numericamente, os 
picos superior e inferior foram de 86,5% e 71,4%. Alguns fatores influenciam os resultados 
observados, dentre eles pode-se citar: substituição de ativos com horímetro avançado, 
realização de muitas manutenções corretivas, planejamento de manutenções não-corretivas 
sem uso de método computacional, entre outros.   

Uma forma de se evitar o declínio observado seria um melhor planejamento das 
manutenções não-corretivas, planejamento este que pode ser feito utilizando, também, 
aprendizado de máquina, visto que há um banco de dados com datas de realização de 
manutenções e duração desses eventos de acordo com o horímetro do ativo em questão.  

CONCLUSÃO  

A previsão da disponibilidade física deve, obrigatoriamente, ser feita de forma criteriosa 
e veementemente ligada aos parâmetros que podem ser utilizados para a sua determinação. É 
uma atividade bastante complexa realizar previsões quando há uma variabilidade histórica de 
dados bastante elevada. Sendo assim, uma alternativa é considerar a variabilidade como um 
fator de grande importância no momento de análise da previsão, visto que o seu principal 
objetivo é utilizá-la para tomar decisões, como troca de equipamentos, mais precisas.   

A análise baseada no aprendizado de máquina permite englobar todas as fases da vida 
útil de um equipamento e incorporá-las a um modelo capaz de identificar as características de 
cada umas dessas fases. Sobretudo, a aplicação de cálculos personalizáveis torna a previsão 
mais útil. Dessa forma, o atual projeto é de grande relevância, pois permite uma análise rica e 
coerente no campo de manutenções condicionais, indicando vantagens financeiras para a 
empresa e um conhecimento enriquecedor para quem o aplica.  
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8.8 Estratégias de controle para HPV no brasil baseado em modelagem matemática 
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Resumo: Neste trabalho foi desenvolvido a caracterização do sistema dinâmico apresentado no 
circuito de chua, que é composto basicamente de duas partes principais, sendo elas o oscilador 
e a alimentação não linear por partes, que gera um sistema dinâmico não-linear com pontos de 
equilíbrios, orbitas periódicas e atratores estranhos. A análise do sistema partiu de dedução das 
equações do circuito realizando posteriormente a simplificação das mesmas, com objetivo de 
reduzir o número de parâmetros do sistema e simplificar a análise, prosseguindo com obtenção 
da solução numérica do sistema de equações e a verificação dos resultados a partir de seção de 
Poincaré, expoentes de lyapunov e a montagem experimental do circuito para exame dos 
resultados teóricos.   

INTRODUÇÃO  

Os sistemas dinâmicos determinísticos, em que o estado em um instante depende 
funcionalmente do estado precedente ou posterior, com comportamento caótico, passaram a ser 
estudados a partir de 1880, pelo matemático francês Henri Poincaré em estudos sobre o 
problema dos três corpos celestes. A partir deste trabalho ele concluiu que “ ... pode acontecer 
que pequenas diferenças nas condições iniciais produzam grandes diferenças no fenômeno 
final. Um pequeno erro na entrada produzirá um erro enorme na saída. Previsão torna-se 
impossível...’’ [1].  
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Em 1955, no MIT (Instituto de tecnologia de Massachusetts) Eduart Norton Lorenz, a 

partir de estudos da dinâmica da atmosfera, com objetivo na previsão estatística do tempo, 
chegou a mesma conclusão de Poincaré [2]. Então, em 1984, Dr.Leon Ong Chua, concebeu um 
circuito eletrônico simples capaz de apresentar comportamento caótico. O objetivo de Chua era 
refutar a ideia de que o fenômeno do caos era apenas uma abstração matemática. A partir das 
características dos sistemas de Lorenz e Rossler ele montou o circuito hoje conhecido como 
circuito de Chua [3], e que foi objeto de estudo deste trabalho.  
 A partir da caracterização do circuito de chua objetivou-se obter familiaridade aos sistemas 
dinâmicos não lineares em circuitos eletrônicos, com possível aprofundamento em circuitos de 
conversão, além da disponibilidade de um circuito prático e operável no qual é possível 
vislumbrar o comportamento dinâmico não linear com atratores como ciclos limites, pontos de 
equilíbrios e atratores estranhos.   

MATERIAL E MÉTODOS  

Para a caracterização do sistema dinâmico do circuito de chua foi utilizado a 
representação no domínio do tempo, representação no espaço de fase, seção de Poincaré e 
expoente de Lyapunov. Sendo essas ferramentas de caracterização aplicadas na modelagem do 
circuito e algumas também no circuito montado na protoboard, como a representação no 
domínio do tempo e no espaço de fase com utilização do osciloscópio.   

O circuito de chua consiste em quatro componentes lineares passivos, sendo um indutor, 
dois capacitores e um resistor, e um componente não-linear ativo que é conhecido como diodo 
de chua, ele tem como princípio de funcionamento uma fonte de corrente dependente de tensão 
e um resistor de resistência negativa. O esquema do circuito é apresentado a seguir:  

 
  

A partir das Leis de Kirchhoff de circuitos elétricos e de equações que relacionam 
corrente e tensão nos capacitores e indutores, e realizando o reescalonamento proposto em [4], 
obtemos o sistema de equações diferencias mostrado a seguir. Os valores dos componentes são 
de acordo com os do artigo [5].  
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Onde f(x) é a equação característica do diodo de chua [6]. E é dada a seguir.  
  

                                   f(x) = ax +  . (b − a). (|x + B | − |x − B |)                           (2)  
  
Substituindo a equação (2) no sistema de equações diferencias (1) obtém-se o sistema 

de equações utilizado no software Matlab utilizando a função ode45 para encontrar a solução 
numérica do sistema e obter as representações no domínio do tempo e no espaço de fase, que é 
uma representação associada as variáveis independentes do sistema. Os valores dos expoentes 
de Lyapunov foram obtidos também a partir do Matlab, mas com a utilização do programa 
MATDS, que é um programa para investigação em sistemas dinâmicos.  

E para a seção de Poincaré foi escrito um script no matlab para utilizar os dados gerados 
da solução numérica do sistema de equações diferenciais e traçar um plano perpendicular as 
trajetórias com pontos onde as trajetórias cortam o plano em um determinado sentido.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO    

A representação no domínio do tempo da variável y, que corresponde a tensão sobre o 
capacitor 2 é mostrada na figura (4).  

 
Figura 4: Representação no domínio do tempo da variável que corresponde a tensão sobre o capacitor 

2 a partir da simulação computacional, com condição inicial igual a 0.23 e valor de R igual a 1600. 
Fonte: Acervo do Autor, 2018.  

  
 A representação aqui mostrada pode parecer ter certo padrão de repetição, mas isso não é uma 
verdade, pois o sistema é aperiódico. Pode-se utiliza a representação no domínio do tempo para 
visualizar como o sistema se comporta quando há uma modificação nas condições iniciais. 
Assim, modificando a condição inicial na ordem de um cem mil avos podemos visualizar a 
divergência das trajetórias, o que mostra o porquê de o sistema ser imprevisível.  
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Figura 5: Representação no domínio do tempo da corrente sobre o indutor, relacionados as variáveis t 

e z respectivamente, para condições iniciais igual a 1.4 (Azul) e igual a 1.40001 (Vermelho). Fonte: 
Acervo do autor, 2018.  

  
 Uma forma de quantificar a divergencia do sistema é pelo valor do expoente de lyapunov, que 
para esse sistema ficou em 0.23, -0.002 e -5.97. Esses valores mostram que o sistema apresenta 
uma das caracteristicas de sistemas caóticos, que é um valor positivo para o expoente de 
lyapunov [3]. Isso evidência que ele possui sensibilidade as condições iniciais. Os valores 
foram cálculados a partir do Programa MATDS para invertigação de sistemas dinâmicos.   
 No espaço de fase observa-se o atrator double scroll que mostra as trajetórias contidas em um 
local sem se cruzarem, isso ocorre em razão de o sistema ser tridimensional, obedecendo mais 
uma característica de sistemas caóticos, que determina que para um sistema dinâmico 
autônomo apresentar comportamento caótico ele deve ser tridimensional [3].  

A seção de poincaré mostra os pontos nos quais as trajetórias cortaram o plano 
perpendicular a ela, ele tem como objetivo mostrar o comportamento das trajetórias, pois elas 
podem estar em um só ponto, quando o atrator for um ponto de equilíbrio, em finitos pontos 
com certo padrão, quando o atrator forma orbitas periódicas, e quando não houver padrões de 
repetição das trajetórias e o número de pontos for muito grande teremos possivelmente um 
sistema com comportamento caótico.  

 

Figura 5: Representações no espaço de fase do atrator estranho do circuito de chua (figura a Esquerda) e  
Representações da seção de poincaré (figura a Direita) com projeção z vs x, que correspondem a corrente 

no indutor e tensão no capacitor 1. Fonte: Acervo do autor, 2018  

CONCLUSÃO  

Com os resultados do expoente de Lyapunov, da seção de poincaré e do atrator obtido 
no espaço de fase conclui-se que o circuito de chua apresenta uma dinâmica complexa e que 
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mesmo sendo um sistema autônomo e determinístico, regido por equações diferenciais, ele 
apresenta em sua dinâmica o que se chama de comportamento caótico.  
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8.9 Caracterização do granitóides arqueanos da região de Canaã dos Carajás: implicações para 
a evolução crustal da Província Carajás 
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Resumo:   

O mapeamento geológico, bem como a petrografia, foi realizado na porção sudeste do 
município de Itupiranga – PA, a qual está geologicamente inserida no Domínio Bacajá. Este 
domínio compreende associações tectônicas de fragmentos arqueanos e siderianos que foram 
retrabalhados no decorrer do Ciclo Transamazônico (2,26-1,95 Ga), além de granitóides e 
charnockitos, relacionados ao clímax e estágios posteriores da colisão continental riaciana 
(2,21-2,07 Ga). O desenvolvimento do trabalho foi motivado porque o conhecimento sobre a 
geologia do Domínio Bacajá é deficiente, contrastando-se a regiões vizinhas como Carajás, 
sobretudo na região de Itupiranga. Deste modo, objetivou-se a elaboração de um mapa 
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geológico na escala 1:50.000, a partir da caraterização petrográfica (macroscópica e 
microscópica) das rochas aflorantes na região. Para isso, foram utilizados mapas bases, na 
escala 1:1.000.000, fornecidos através do GEOBANK do Serviço Geológico do Brasil (CPRM) 
e imagens de satélite SENTINEL – 1A do Alaska Satellite Facility, com intuito de auxiliar no 
trabalho de campo (coleta de rochas), realizado nos dias 20 e 21 de outubro de 2017. Durante 
o trabalho de campo foram coletadas vinte e nove amostras, as quais vinte e três foram 
selecionadas para análise microscópica, no microscópio Axion 40 ZEISS do Laboratório de 
Petrografia da Faculdade de Geologia/Unifesspa. Após estudo petrográfico as rochas foram 
agrupadas em sete associações litológicas: Tonalitos/Metatonalitos, Granodioritos, 
Sienogranito/Monzogranitos/Leucomonzogranito, Gabro/Diabásio, Enderbito, Hidrotermalito 
e Granulito Máfico; e subdivididas com base no grau de deformação em: protomilonito e 
milonito; ultramilonito foi encontrado no granodiorito, exceto o Gabro/Diabásio que não entrou 
nesta classificação e possivelmente indica que foi formado após evento de deformação. O 
Tonalito/Metatonalito compõe a variedade dominante e são do tipo hornblenda-biotita tonalito 
com granada, seguido pelo biotita granodiorito, que pode conter ou não ortopiroxênio. A 
associação sienogranito/monzogranito/leucomonzogranito apresenta somente biotita como 
mineral ferromagnesianos subordinado. A variedade enderbito foi classificada como tonalito 
com ortopiroxênio. As feições texturais magmáticas preservadas foram encontradas no 
protomilonito, entretanto podem-se observar contatos curvilíneos, retilíneos e irregulares; os 
cristais de quartzo apresentam extinção ondulante e formação de subgrãos e novos grãos. Nos 
milonitos, observam-se feições de deformação intracristalina, como a curvatura leve da macla 
do plagioclásio e microestruturas como extinção ondulante, formação de subgrãos e 
recristalização de novos grãos em cristais de quartzo e feldspatos. O ultramilonito foi 
identificado na variedade granodiorito e apresenta as seguintes feições: recristalização e 
subgrãos de plagioclásio e quartzo; quartzo com textura granoblástica poligonal. Este trabalho 
permitiu, através de mapeamento geológico e caracterização petrográfica, identificar diversos 
litotipos com algum grau de deformação, exceto as rochas máficas que, possivelmente, fazem 
parte de outra unidade geológica com idade diferente. Os tonalitos, granodioritos e 
monzogranitos apresentam texturas que indicam maior grau de deformação e, portanto foram 
individualizados em protomilonitos, milonitos e ultramilonitos. Por fim, o estudo da geologia 
da região de Itupiranga permitiu enquadrar as rochas como pertencentes ao Domínio Bacajá, 
mais especificamente relacionadas ao Complexo Cajazeiras, como sugerido pelo mapeamento 
do Serviço Geológico do Brasil.   

INTRODUÇÃO  

O mapeamento geológico, bem como a petrografia, foi realizado na porção sudeste do 
município de Itupiranga – PA, a qual está geologicamente inserida no Domínio Bacajá, o qual 
integra a porção sul da Província Maroni-Itacaiúnas (TASSINARI & MACAMBIRA, 2004) 
ou Transamazonas (SANTOS et al., 2006), do Craton Amazônico. Este domínio faz contato a 
sul com a Província Carajás e registra um importante evento de formação da crosta e do 
retrabalhamento de fragmentos arqueanos durante o Ciclo Transamazônico (CORDANI & 
SATO, 1999; MACAMBIRA et al., 2001; SANTOS, 2003; VASQUEZ et al., 2005, 2008a; 
VASQUEZ, 2006).   

O desenvolvimento do trabalho foi motivado porque o conhecimento sobre a geologia do 
Domínio Bacajá é deficiente, contrastando-se a regiões vizinhas como Carajás, sobretudo na 
região de Itupiranga. Deste modo, objetivou-se a elaboração de um mapa geológico na escala 
1:50.000, a partir da caraterização petrográfica (macroscópica e microscópica) das rochas 
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aflorantes na região. Para isso, foram designados objetivos específicos, sendo eles: (1) 
caracterizar macroscopicamente todas as rochas encontradas; (2) elaborar mapa da região de 
ocorrência dos referidos litotipos, a partir de materiais cartográficos pré-existentes; (3) realizar 
o estudo de microscopia ótica, com ênfase na mineralogia e texturas das rochas encontradas e 
classificá-las petrograficamente.  

MATERIAL E MÉTODOS  

2.1. Pesquisa Bibliográfica: Levantamento bibliográfico referente à geologia da região e, 
principalmente, a geologia do Domínio Bacajá através de consultas a artigos científicos, 
dissertações, teses, mapas e etc.   

2.2. Trabalho de Campo: O trabalho de campo foi realizado nos dias 20 e 21 de Outubro de 
2017 na região de Itupiranga. Durante o mapeamento foi coletado amostras para estudos 
petrográficos. Foram feitos 16 pontos e destes foram descritos 15 afloramentos. Os materiais 
utilizados foram o GPS, bússola Brunton, martelo petrográfico e trena.  

2.3. Confecção de mapa: Neste trabalho foram elaborados os mapas de localização e acesso e 
o mapa geológico. A obtenção de dados em forma de shapefile deu-se através do banco de 
dados da CPRM, o GEOBANK, bem como mapas em formato PDF.  Também foram tratadas 
as imagens de satélite SENTINEL – 1A da área de estudo, fornecidas no endereço eletrônico 
do Alaska Satellite Facility para a análise de estruturas geológicas e aperfeiçoamento do mapa 
geológico.  Para a confecção dos mapas utilizou-se o software QGIS 2.18, além do Google 
Earth Pró.  

2.4. Petrografia: Foram realizadas descrições macroscópicas de 29 amostras coletadas, para 
posterior seleção e preparação de lâminas delgadas para o estudo petrográfico. Posteriormente, 
realizou-se a confecção de 23 lâminas petrográficas no Laboratório de Laminação da Faculdade 
de Geologia da Unifesspa. Foi efetuada a descrição envolvendo análise 
textural/microestrutural, caracterização do conteúdo mineralógico e classificação dos litotipos. 
Para tanto, foi utilizado microscópio Axion 40, fabricado pela ZEISS.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

O  estudo  petrográfico  permitiu  agrupar  as  rochas  em  sete  associações: (a)  
Tonalitos/Metatonalitos, (b) Granodioritos, (c) 
Sienogranito/Monzogranitos/Leucomonzogranito, (d) Gabro/Diabásio, (e) Enderbito, (f) 
Hidrotermalito e (g) Granulito Máfico; Além disso, foram subdivididas com base no grau de 
deformação em: protomilonito e milonito; ultramilonito foi encontrado no granodiorito. A 
litologia Gabro/Diabásio não entrou nesta classificação, pois possivelmente indica que foi 
formado após evento de deformação.   
A associação Tonalito/Metatonalito compõe a variedade dominante e são do tipo 
hornblendabiotita tonalito com granada, seguido pelo biotita granodiorito, que pode conter ou 
não ortopiroxênio. A variedade sienogranito/monzogranito/leucomonzogranito apresenta 
somente biotita como mineral ferromagnesiano subordinado. O enderbito foi classificado como 
tonalito com ortopiroxênio.   

Texturas magmáticas preservadas foram encontradas no protomilonito, entretanto podem-se 
observar contatos curvilíneos, retilíneos e irregulares; os cristais de quartzo apresentam 
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extinção ondulante e formação de subgrãos e novos grãos. Nos milonitos, observam-se feições 
de deformação intracristalina, como a curvatura leve da macla do plagioclásio e microestruturas 
como extinção ondulante, formação de subgrãos e recristalização de novos grãos em cristais 
de quartzo e feldspatos. O ultramilonito foi identificado na variedade granodiorito, que 
apresenta feições de recristalização e subgrãos dos cristais de plagioclásio e quartzo; além de 
quartzo com textura granoblástica poligonal.  

CONCLUSÃO  

O mapeamento geológico e a caracterização petrográfica permitiu a identificação de diversos 
litotipos, os quais são Tonalitos/Metatonalitos, Granodioritos,  
Sienogranito/Monzogranitos/Leucomonzogranito, Gabro/Diabásio, Enderbito, Hidrotermalito 
e Granulito Máfico. Observou-se que, exceto as rochas máficas, os demais litotipos apresentam 
algum grau de deformação,. Os tonalitos, granodioritos e monzogranitos apresentam texturas 
que indicam maior grau de deformação e, portanto foram individualizados em protomilonitos, 
milonitos e ultramilonitos. Por fim, o estudo da geologia da região de Itupiranga permitiu 
enquadrar as rochas como pertencentes ao Domínio Bacajá, mais especificamente relacionadas 
ao Complexo Cajazeiras (VASQUEZ & CARVALHO, 2008), como sugerido pelo 
mapeamento do Serviço Geológico do Brasil, necessitando apenas de alguns ajustes quanto às 
unidades apresentadas no mapa.  
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Resumos Expandidos, cdrom.  
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9. CIÊNCIAS BIOLÓGICAS, CIÊNCIAS DA SAÚDE E OUTRAS (Sala Ipê, 
Manhã) - Avaliadores: Prof. Dr. Carlos Renato Lisboa Francês e Profa. Dra. 
Fernanda Carla Lima Ferreira 
 

9.1 Validação da resposta melanofórica à substância de alarme com indicador fisiológico de 
medo em danio rerio 

 

AUSÊNCIA DO EFEITO DA SUBSTÂNCIA DE ALARME NAS RESPOSTAS 
DE MELANÓFOROS NO ZEBRAFISH 

  
Dainara Pereira dos Santos Sousa22 - Unifesspa 

Rhayra Xavier Do Carmo23 - Uepa 
Dr. Caio Maximino de Oliveira24 - Unifesspa  

 
Agência Financiadora:  CNPq 
 
Eixo Temático/Área de Conhecimento: Ciências, Psicologia e Neurociências. 
 
 
1. INTRODUÇÃO  
 

O transtorno de pânico é um dos transtornos psiquiátricos mais prevalentes e 
incapacitantes atualmente, mas seu tratamento ainda é pouco efetivo. Para desenvolver 
melhores tratamentos, modelos animais são necessários. O Danio rerio, introduzido como 
modelo animal nas neurociências, apresenta respostas fisiológicas e comportamentais que tem 
características potencialmente úteis para o estudo desse fenômeno. 

 O estudo do comportamento de Danio rerio é bastante encontrado na literatura pela 
noção de que se pode utilizá-lo como uma ferramenta simples com a qual os mecanismos de 
doenças humanas complexas, desordens cerebrais e reações diversas podem ser investigadas 
(Gerlai, 2013). 

Dentre essas reações, as respostas melanofóricas onde nela os movimentos de 
pigmentos em resposta a estímulos sociais, estresse, ou alterações ambientais podem 
representar interessantes endpoints para o estudo do medo, dado que apresentam controle 
neuroendócrino por parte dos eixos do estresse e de alarme.  
Segundo Belzung e Lemoine (2011, p.9) 

 
A valia dos resultados de um estudo em uma amostra para uma população que busca 
resultados na pesquisa da saúde, aumenta a preocupação subsidiária em modelos 

                                                           
22 Graduanda do Curso de Bacharelado em Ciências Biológicas (FACBIO, IESB, Unifesspa). E-mail: 
dainara@unifesspa.edu.br 
23Graduação em Biomedicina na UEPA. Mestranda em Neurociências e Biologia Molecular na UFPA (CCSB, 
Uepa, Ufpa).  E-mail: rhayra.xavier@gmail.com. 
24Doutorado em Neurociências e Biologia Celular pela Universidade Federal do Pará. 
Professor adjunto A1 da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (FACBIO/IESB/Unifesspa). E-mail: 
cmaximino@unifesspa.edu.br. 
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animais, devido à necessidade de recorrer a argumentos analógicos. São essas 
preocupações que levaram à necessidade de critérios específicos para garantir a 
validade externa dos estudos em animais. 

 
As respostas melanofóricas de animais individuais serão analisadas após exposição à 

Substância de Alarme Co-específica (CAS), um estímulo olfatório indutor de medo e que tem 
sido proposto, por nosso grupo, como modelo para ataques de pânico. A resposta a CAS tem se 
mostrado adequada para estudar sobre mecanismos neurais subjacentes, respostas do medo e 
do estresse (Doving e Lastein, 2009). 

 Hipotetizamos que a substância de alarme deva produzir, de maneira consistente e 
com alta confiabilidade, respostas de agregação melanofórica, e, portanto, essas respostas 
poderiam ser usadas como endpoint para modelos de ataques de pânico em Danio rerio. 

Tendo em vista esses argumentos, é necessário que estudos experimentais sejam feitos 
para que ocorra a validação e análise de hipóteses, pois isso nos dará uma maior confiabilidade 
no estudo feito com base nas literaturas sobre o assunto. 

 
 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 
 
Inicialmente os zebrafish adultos do fenótipo longfin foram adquiridos de criadores 

locais e mantidos em aquários para a aclimatação, nos biotérios do Laboratório de 
Neurociências e Comportamento. Após o período de aclimatação, os zebrafish foram expostos 
individualmente à CAS (n = 10) ou água (n = 10) por 6 min, anestesiados com eugenol (60 
ppm) e observados em um microscópio de dissecação. Três fotos foram tiradas e exportadas 
para o FIJI ImageJ 2.0.0.  

As imagens foram limitadas com o método Phansalkar 
(protocolo:https://dx.doi.org/10.17504/protocols.io.qf7dtrn ). Os dados das três imagens foram 
calculados para evitar a pseudoreplicação, e as seguintes variáveis foram registradas: valor 
médio de cinza, área total coberta por melanóforos (em pixels 2) e porcentagem da área da 
imagem coberta por melanóforos (em%).  

Os experimentos eram feitos às cegas e os animais foram distribuídos aleatoriamente 
nos tratamentos. Os dados foram analisados com testes t não pareados, com p <0,05 
considerado significativo. O estudo foi pré-registrado no Open Science Framework (DOI: 
10.17605 / OSF.IO / QM3PX).  

Os protocolos experimentais foram submetidos à avaliação dos Comitês de Ética em 
Uso Animal ou equivalentes das instituições participantes, de acordo com as guias da Diretriz 
Brasileira para o Cuidado e a Utilização de Animais para Fins Científicos e Didáticos 
(CONSELHO NACIONAL DE CONTROLE DE EXPERIMENTAÇÃO ANIMAL - 
CONCEA, 2016). 
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Figura 1: Animal anestesiado sendo observado em microscópio de dissecação 
Figura 2 e 3: Imagens sendo analisadas no FIJI ImageJ 2.0.0 

 
 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
    

Com bases em literaturas sobre a CAS, era de se esperar a agregação de melanossomos, 
pois a CAS induz medo e fuga. Entretanto, não foram encontradas diferenças entre os grupos 
no valor médio de cinza (tdf = 15,391 = -1,43, p = 0,173), área total coberta por melanóforos 
(tdf = 17,628 = 1,4, p = 0,18), ou porcentagem de área coberta por melanóforos (t df = 15,2 = 0,87, p 
= 0,4). Estes resultados sugerem que o CAS não provoca empalidecimento, apesar do efeito 
autonômico. 
 
 
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O desenvolvimento de modelos animais é necessário e importante para o 
estabelecimento das bases psicológicas e biológicas de estudo do transtorno de pânico e outros. 
Porém não é uma tarefa simples, pois, utilizar animal como modelo de pesquisa requer tempo 
e bastante estudo, dependendo de como for manipulado, suas reações podem ser generalizadas, 
diversas e até mesmo confundidas. Estudos como esses devem continuar a ser explorados para 
obter resultados mais claros. 
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9.2 Cientistas em Carajás estudando a diversidade e conservação de cupins 
 

Diversidade e conservação da termitofauna da região de Carajás 
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Resumo:   

Cupins (Insecta: Isoptera) são insetos eussociais da infraordem Isoptera amplamente 
conhecidos por sua importância como pragas em ambientes urbano e agrícola. Contudo, 
desempenham um importante papel em ambientes naturais por seus serviços ecossistêmicos. 
A maior diversidade de espécies de cupins na região Neotropical é encontrada na Amazônia e 
no Cerrado. Na região de Carajás, há um mosaico de áreas de cerrado e de floresta ombrófila 
amazônica, tornando-a um local de estudos especialmente interessante. O objetivo desse 
trabalho é conhecer a termitofauna da região de Carajás e seu status de conservação através 
do levantamento de espécies com protocolos de coleta padronizados e tratamento taxonômico 
adequado e testar a hipótese de que áreas de ecótone apresentam uma termitofauna mais rica 
que dentro dos biomas Amazônia e Cerrado. Coletamos em três fragmentos de floresta 
ombrófila, Parque Zoobotânico de Marabá, a reserva da base militar Cabo Rosa e a REBIO 
Tapirapé na região de Carajás, ao redor da cidade de Marabá. Obtivemos um total de 41 
gêneros nos três fragmentos coletados, com notáveis diferenças na quantidade de gêneros 
presentes em cada um deles. A termitofauna nas áreas de ecótone estudadas não são 
significativamente maiores que nas áreas de Cerrado e Amazônia. Na verdade, a diversidade 
de espécies aparenta estar mais associada ao grau de preservação do fragmento que a sua 
posição em relação aos biomas.  

INTRODUÇÃO  
 
Dentre os critérios usados para o estabelecimento de prioridades de conservação para 

proteção de espécies e comunidades está o perigo (espécies em perigo de extinção são 
prioridade), a utilidade (espécies com valor atual ou potencial tem prioridade) e a 
diferenciação. Segundo esse último critério local com maior quantidade de espécies raras e 
endêmicas tem maior prioridade de conservação [11]. O conhecimento da diversidade de 
comunidades locais é, portanto, não apenas importante, mas fundamental para o 
estabelecimento de estratégias bem embasadas no real conhecimento da diversidade.  

O impacto do processo de fragmentação de habitats na biodiversidade é medido 
utilizando-se grupos taxonômicos ou funcionais que são bons indicadores. São considerados 
como adequados àqueles grupos taxonômicos com alta sensibilidade à fragmentação, com 
taxonomia bem resolvida, com número de espécies tratável, com alta importância ecológica e, 
preferencialmente, com grande quantidade de pesquisadores especialistas [10]. Nesse sentido, 
os cupins são considerados bons indicadores por atender a todos esses critérios [3]. Cupins 
(Insecta: Isoptera) são insetos eussociais da infraordem Isoptera amplamente conhecidos por 
sua importância como pragas em ambientes urbano e agrícola. Contudo, desempenham um 
importante papel em ambientes naturais por seus serviços ecossistêmicos e por fazerem parte 
da dieta de um amplo número de espécies, incluindo a nossa. Estão entre os mais abundantes 
invertebrados de solo em ecossistemas tropicais [13]; [5] e figuram dentre os mais importantes 
engenheiros de ecossistema [7]. A maioria das espécies de cupins é tropical. Na região 
Neotropical ocorrem aproximadamente 650 das mais de 3100 espécies de cupins conhecidas 
no mundo [8].  

A maior diversidade de espécies de cupins na região Neotropical é encontrada na 
Amazônia e no Cerrado. Considerando-se que regiões de ecótone geralmente apresentam uma 
alta diversidade de espécies espera-se que o ecótone Amazônia-Cerrado tenha uma diversidade 
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de espécies de cupins bastante alta. Na região de Carajás, há um mosaico de áreas de cerrado 
e de floresta ombrófila amazônica, tornando-a um local de estudos especialmente interessante.   

O objetivo desse trabalho é conhecer a termitofauna da região de Carajás e seu status 
de conservação através do levantamento de espécies em florestas ombrófilas e testar a hipótese 
de que áreas de ecótone apresentam uma termitofauna mais rica que dentro dos biomas 
Amazônia e Cerrado.  
  

MATERIAL E MÉTODOS  

Coletamos em três fragmentos de floresta ombrófila na região de Carajás, ao redor da 
cidade de Marabá. Os fragmentos escolhidos foram a fundação Zoobotânica de Marabá (FZB), 
a reserva da base militar Cabo Rosa (BMCR) e a REBIO Tapirapé (REBIOTA). Esses 
fragmentos foram também escolhidos porque neles é possível comparar o efeito do tamanho 
do fragmento e sua proximidade à área metropolitana de Marabá. O FZB e A BMCR são 
fragmentos pequenos adjacentes à área urbana de Marabá, já a REBIOTA é uma parte do 
grande mosaico de unidades de conservação sobre a Serra dos Carajás e é a maior e mais 
preservada área na região de Carajás.   

Foram feitas amostragens quantitativas coletando-se cupins em parcelas dispostas em 
transectos seguindo uma modificação do protocolo de coleta proposto por [6]. No protocolo de 
[6], o transecto mede 100 x 2 m e é dividido em 20 parcelas contíguas de 2 x 5 m. Neste estudo 
em cada fragmento foram coletadas 20 parcelas de 2 m de largura x 5 m de comprimento x 2 
m de altura dispostas em um transecto e distantes 20 m entre si. Esse tamanho de parcela é 
adequado por aumentar ao máximo o número de espécies amostradas e, ao mesmo tempo, 
diminuir a probabilidade de coletar duas ou mais colônias de uma mesma espécie em uma 
parcela. Desta forma, sempre que forem encontrados indivíduos da mesma espécie em dois 
locais da mesma parcela, este serão considerado como pertencentes à mesma colônia, a fim de 
evitar uma superestimação da abundância de colônias. Foi amostrada a fauna de cupins em 
todos os possíveis habitats no interior das parcelas. Cada parcela foi examinada por duas 
pessoas durante 30 minutos. As amostras foram coletadas em frascos contendo álcool a 80%, 
devidamente separadas quanto à parcela e registradas a características dos locais. No 
Laboratório de Multiuso de Biologia está sendo feita a triagem e identificação das amostras 
com auxílio de chaves dicotômicas, revisões e descrições de espécies e por comparação com o 
material da Coleção de Isoptera da Unifesspa (CZM). Todas as amostras foram tombadas e 
depositadas na Coleção de Isoptera da Unifesspa. As espécies estão sendo classificadas em 
guildas alimentares utilizando-se dados da literatura [9]; [2]. Humívoros: cupins que se 
alimentam da matéria orgânica já muito decomposta e misturada ao solo com alto teor de sílica; 
Xilófagos: cupins que se alimentam de madeira, incluindo árvores vivas ou mortas, troncos ou 
galhos; Comedores de serrapilheira: cupins que se alimentam de serrapilheira, folhas e raízes 
de gramíneas, geralmente na superfície do solo; e Intermediários: cupins que se alimentam de 
madeira em alto grau de decomposição, como raízes, troncos e galhos caídos misturados ao 
solo ou na superfície. Neste grupo ainda estão aqueles que não se encaixam propriamente às 
demais guildas alimentares.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Obtivemos um total de 41 gêneros nos três fragmentos coletados, com notáveis 
diferenças na quantidade de gêneros presentes em cada um deles. BMCR que é o fragmento 
menor e mais próximo do núcleo urbano apresentou o menor número de amostras, com apenas 
16 gêneros, que se seguiu pela FZB com 21gêneros e a REBIOTA com 36 gêneros (Tabela 1).  
Nós amostramos um total de 498 colônias de cupins, ficando em primeiro lugar a REBIOTA 
289 colônias, seguido pelo FZB com 137 colônias e por último o BMCR com 72 (Tabela 1).  
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Notou-se também a presença de gêneros exclusivos de cada fragmento florestal. 

Ocorrendo 15 gêneros exclusivos na REBIOTA, 2 gêneros no FZB e 3 gêneros na BMCR 
(Tabela1). Obtivemos também resultados de guildas alimentares, onde a REBIOTA mais uma 
vez tomou a frente com 130 colônias de humivoros, 31 ceifadores, 49 intermediários e 79 
xilófagos, logo atrás o FZB com 70 colônias de humivoros, 17 ceifadores, 17 intermediários e 
33 xilófagos, ficando em último o BMCR com 14 colônias de humivoros, 12 ceifadores, 17 
intermediários, e 29 xilófagos (Tabela 1).  

  
Tabela 1- Tabela com dados referentes a distribuição dos cupins em cada área coletada.  

  REBIOTA  FZB  BMCR  

Riqueza  36  21  16  

Abundância  289  137  72  

Táxons Exclusivos  15  2  3  

Humívoros  130  70  14  

Xilófagos  79  33  29  

Intermediários  49  17  17  

Ceifadores  31  17  12  

  

Sobre a nossa hipótese de que áreas de ecótone apresentam uma maior riqueza de espécies do 
que os biomas Amazônia e Cerrado encontramos resultados positivos apenas na REBIOTA, o que nos 
permite supor que sim, áreas de ecótone apresentam maior riqueza que no interior dos biomas mas 
somente áreas de ecótone bem preservadas. DeSouza & Brown [4] obtiveram um total de 32 gêneros 
de cupins em um estudo realizado na Amazônia e Oliveira [12] encontrou 24 gêneros de cupins no 
Cerrado. Em nosso estudo obtivemos resultados interessantes como na BMCR com 16 gêneros, no FZB 
com 21 gêneros e o mais alto foi o da REBIOTA com 36 gêneros (Figura 1).  
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Figura 1- Quantidade de gêneros encontrados na AMAZÔNIA* (DeSouza & Brown 1994), no CERRADO** 

(Oliveira DE 2009, dados não publicados) e nas áreas de ecótone amostradas no presente estudo. REBIOTA: 

Reserva Biológica do Tapirapé; FZB: Fundação Zoobotânica de Marabá; BMCR: Base Militar do Cabo Rosa.  

CONCLUSÃO  

Tomando os resultados deste trabalho podemos concluir que o processo de 
fragmentação reduz a diversidade (riqueza de espécie e a abundância de colônias) de áreas 
anteriormente preservadas, e à medida que vão sendo fragmentadas acabam perdendo seu grau 
de preservação e sua biodiversidade. Esses resultados reforçam a necessidade de preservação 
de áreas na região de Carajás por estar situada em um grande arco de desmatamento mas, 
principalmente, por apresentar uma alta diversidade de espécies, superando a diversidade 
encontradas no interior dos biomas Amazônia e Cerrado.  
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9.3 Protocolo de Propagação in vitro e Criopreservação de Germoplasma de Attalea maripa 
(Aubl.) Mart. (Arecaceae) 

 
Protocolo de propagação in vitro de Attalea maripa (Aubl.) Mart. (Arecaceae) 

 
 Lídya Sales Guimarães 
 Zanderluce Gomes Luis 

Agência financiadora: CNPq 

Palavras chave: Embriogênese somática, embriões zigóticos, inajá.  
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Resumo: A Attalea maripa apresenta um alto potencial oleaginoso, podendo ter uso promissor 
na produção de biodiesel. No entanto, a falta de conhecimento a respeito do seu processo 
germinativo ainda é insipiente, dificultando explorar o potencial econômico da espécie. Com 
isso o uso de técnicas de cultura de tecidos vegetais pode servir como um aparato para 
propagação da espécie. O objeto do trabalho é estabelecer um protocolo de embriogênese 
somática a partir de embriões zigóticos. A embriogênese somática foi feita a partir de embriões 
zigóticos (EZ) na qual avaliou-se o efeito da auxina 2,4-D nas concentrações de 0, 1,5 e 3,0 mg 
L-1, sendo os tratamentos T0, T1 e T2, respectivamente. Verificou-se que na primeira semana 
de cultivo os EZ, de maneira geral, responderam em todas as concentrações. A formação de 
calos foi observada nas três concentrações de 2,4-D, os calos formados possuíam diferentes 
aspectos. Somente nos tratamentos T0 e T1, ouve a formação de parte aérea e radícula. No T2 
não foi verificado a formação dessas estruturas, que está relacionado com a alta concentração 
de 2,4-D, na qual pode ter inibido o processo germinativo dos explantes desse tratamento. A 
embriogênese somática por meio de EZ de A. maripa ocorre de forma indireta. O tratamento 
com 1,5 mg.L-1 foi aquele no qual, os embriões apresentaram melhor regeneração. 

1. INTRODUÇÃO 

A Attalea maripa, pertencente à família Arecaceae, é uma palmeira conhecida 
popularmente como inajá, com ocorrências no Estado Pará, Acre, Amazonas, Maranhão Mato 
Grosso e Rondônia, podendo ser encontrada também em todo o norte da América do Sul. 
(HENDERSON et al., 1995; LORENZI, 1998; FERREIRA, 2005). 

Assim como outros membros do grupo das palmeiras, a Attalea maripa possui grande 
importância socioeconômica e cultural (SHANLEY E MEDINA, 2005) Do seu fruto pode ser 
feita extração de óleo vegetal (BEZERRA, 2011; PASSOS, 2014), no qual pode ser utilizado 
na produção de fármacos, cosméticos, alimentação e biodiesel (DUARTE, 2008) 

Por apresentar alto potencial oleaginoso, essa espécie pode ter uso promissor na 
produção de Biocombustíveis (CLEMENT et al., 2005; MIRANDA e RABELO, 2006), uma 
vez que o uso de fonte renováveis de energia vem sendo estimulado, por liberar menos gases 
poluentes na atmosfera (LEITE e LEAL, 2007).  

No entanto, o conhecimento sobre processo de emergência de plântulas ainda é 
insatisfatório, devido ao seu baixo percentual germinativo, o que dificulta explorar o potencial 
econômico da espécie (FABRICIO, 2010; FERREIRA et al., 2011). Com isso, a aplicação de 
técnicas de propagação in vitro pode servir como um meio de propagação da A. maripa 
(MOURA et al., 2009).  

Dentre as de técnicas de propagação in vitro a embriogênese somática é a mais utilizada 
para alguns tipos de palmeiras (LUIS, 2013), e vêm apresentando dados satisfatórios para 
algumas espécies de palmáceas, como Bactris gasipaes (STEINMACHER et al., 2007,) e 
Euterpe edulis (GUERRA e HANDRO, 1998).   

Por não ser encontrados trabalhos relacionados a embriogênese somática em A. maripa, 
com isso é necessário desenvolver pesquisas científica nessa aérea. Dessa forma, o objeto do 
trabalho é estabelecer um protocolo de embriogênese somática a partir de embriões zigóticos. 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

Os embriões zigóticos (EZ), utilizados como fonte de explantes, foram extraídos a partir 
das sementes de A. maripa, obtidas de frutos em estágio maduro, coletados na cidade de 
Marabá-Pa. Após a coleta dos frutos foi feita a remoção do epicarpo e do mesocarpo 
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manualmente, e posteriormente, o endocarpo foi quebrado com um torno manual de bancada 
para retirada das sementes.  

As sementes foram desinfestação em capela de fluxo laminar e consistiu na imersão das 
sementes em álcool comercial 70% (v/v) por três minutos, e depois imersos em hipoclorito de 
sódio comercial (2% a 2,5% de cloro ativo) por 40 minutos, seguidos de três enxágues em água 
destilada. As sementes foram colocadas em papel filtro estéril, para absorção do excesso de 
água das sementes. Posteriormente foram seccionadas e o embrião extraído.  

Os explantes isolados foram cultivados em meio de MS (Murashige e Skoog 1962) 
enriquecido com 30 g.L-1 de sacarose, 0,1 g.L-1 de mio-inositol e como agente gelificante 
utilizou-se 9 g.L-1 de ágar (Merck). A auxina 2,4 D (Ácido 2,4-diclorofenoxiacético) foi 
adicionada nas concentrações 0,0; 1,5 e 3,0 mg.L-1 correspondendo aos tratamentos T0, T1 e 
T2, respectivamente. O pH do meio foi ajustado o para 5,7 ± 0,1 e os meios de cultivo foram 
autoclavados à 121° C e 1,1 atm de pressão durante 20 minutos. 

Os embriões foram inoculados em placas de Petri contendo meio de cultura nos 
tratamentos T0, T1 e T2, e armazenados no escuro em incubadora tipo B.O.D à uma 
temperatura de 28° ± 2°C. 

Os embriões foram avaliados a cada três dias com o auxílio de um estereoscópio. As 
variáveis analisadas foram: porcentagem de contaminação, oxidação, intumescimento e 
germinação, desenvolvimento da plântula e desenvolvimento de calo. A porcentagem foi obtida 
pela quantidade de explantes apresentando a característica avaliada, divididos pela quantidade 
total de explantes contidos em cada placa, multiplicado por 100. 

O delineamento experimental foi realizado de forma totalmente casualizado. O 
experimento foi constituído por três tratamentos T0, T1 e T2, com diferentes concentrações de 
2,4-D. Cada tratamento possui quatro repetições (placas), contendo cinco embriões cada.  

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os EZ de A. maripa possuem coloração esbranquiçada e apresentam duas regiões, a 
porção distal (cotiledonar) e a proximal (basal), onde são encontrados os tecidos meristemáticos 
do eixo embrionário (Figura 1A). No total, 60 EZ foram inoculados em meio de cultura para 
indução de calos, sendo 20 para cada tratamento.  

As primeiras alterações nos EZ foram observadas após 5 dias de cultivo. De maneira 
geral, todos os embriões apresentaram alteração no seu tamanho, caracterizada pelo 
intumescimento dos explantes. Observou-se também que os EZ apresentaram oxidação 
discreta.  

Com cerca de 15 dias de inoculação, verificou-se que em todos os tratamentos os EZ 
apresentaram a porção proximal mais intumescida (Figura 1B). No tratamento T0, a região 
intumescida apresentou coloração levemente amarelada, enquanto nos tratamentos T1 e T2, a 
região intumescida apresentou coloração amarelada mais intensa. Nos três tratamentos houve a 
formação de coleóptilo na região distal, no qual apresentaram em sua maioria coloração 
esbranquiçada (Figura 1B). Notou-se que a região do mesocótilo apresentou coloração mais 
escura, caracterizando a oxidação (Figura 1B). 

Com exceção do tratamento controle, observou-se que com cerca de 30 dias após o 
cultivo, alguns explantes apresentaram-se mais intumescidos na porção proximal, e também 
exibiram um alargamento na região do mesocótilo (Figura 1D). Nessa fase, os explantes 
apresentaram escurecimento do coleóptilo, no ápice da região basal e no ápice da região 
cotiledonar.  

Esse alargamento do mesocótilo também foi observado por Luis (2013), em coco babaçu 
(Acrocomia aculeata) em meio de cultivo contendo auxinas. No tratamento controle, apenas 
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um embrião desenvolveu calo primário na região basal, com aspecto amarelado e textura 
esponjosa (Figura 1C).  

A formação de estruturas calogênicas iniciou-se com cerca de 45 dias de cultivo nos 
tratamentos T1 e T2 (Figura 1E). Nos dois tratamentos a formação de calos ocorreu por todo 
embrião ou somente na região proximal. Os calos originados foram de diferentes aspectos, 
sendo calos do tipo primário, embriogênico, mucilaginoso e vitrificado. Nesses tratamentos 
também foi observado a formação de radícula (Figura 1E). No tratamento controle, o calo que 
havia sido formado se desenvolveu e originou um calo desordenado com coloração marrom 
(Figura 1F).  

O processo de embriogênese somática em A. maripa seguiu o modelo indireto, com 
formação de estrutura calogênica. Segundo Ree e Guerra (2015), a embriogênese indireta é a 
forma mais eficaz de propagação in vitro em palmeiras. Esse modelo de desenvolvimento 
indireto já foi observado em outras espécies da família Arecaceae como, Attalea speciosa 
(SALEH, 2016), Elaeis guineenses (THUZAR, 2011) e Acrocomia aculeata (MOURA, 2007; 
LUIS, 2013). 

 

 
   

 

 

 
Com cerca de 60 dias de cultivo, no tratamento controle, houve germinação da parte 

aérea em alguns embriões, (Figura 2A). Verificou-se também a formação de outras estruturas 
calogênicas que se desenvolveram, principalmente na região basal (Figura 2A). Os calos 
observados foram: primário e vitrificado, ambos com coloração esbranquiçada.  

Diferentemente do que ocorreu com A. maripa, a macaúba (A. speciosa) e o coco 
babaçu, não apresentaram formação de calos em meio de cultivo sem auxinas (tratamento 
controle), verificou-se apenas germinação. Já nos tratamentos contendo 2,4-D, houve a 
formação de diferentes tipos morfológicos de calo (MOURA, 2007; SALEH, 2016). 

 No tratamento T1 e T2 os calos aumentaram de tamanho, alguns calos adquiriram 
consistência gelatinosa, tornando-se mucilaginoso, houve também calos que apresentaram 
aspectos mais secos, sendo caracterizado como calo vitrificado e outros apresentaram ambas 
características (Figura 2B). As radículas que haviam surgido nesses tratamentos 
desenvolveram-se mais e, portanto, apresentaram maior tamanho (Figura 2C). No tratamento 
T1, observou-se que alguns explantes desenvolveram epicótilo (Figura 2D).  

 

Figura 7. A: Embrião zigótico excisado. Detalhe da região proximal, distal e do mesocótilo. B: Embrião intumescido na 

região proximal, presença de coleóptilo e oxidação do mesocótilo (seta). C: Embrião zigótico com calo primário, formado 

no tratamento controle com 30 dias em meio de cultivo. D: Alargamento do mesocótilo (seta) e oxidação do coleóptilo. E: 

Formação de radícula (seta) e calo primário em meio de cultivo contendo 3,0 mg.L-1 de 2,4-D. F: Calo desordenado 

formado a partir do calo primário. Abreviações: região distal (rd), região proximal (rp), coleóptilo (co), calo primário (cp), 

calo desordenado (cd). 
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Após 90 dias de cultivo dos EZ, os tratamentos, que possuíam parte aérea e radícula, 

apresentaram aumento no tamanho dessas estruturas (Figura 3A, B e C). No tratamento T2, a 
maioria dos calos estavam adquirindo aspecto mucilaginoso e alguns calos primário, estavam 
se tornando vitrificado (Figura 3D).  

Com aproximadamente 150 dias, os explantes que apresentavam epicótilo, dos 
tratamentos controle e T1 desenvolveram –se, originando as folhas primárias (Figura 3E e F). 
A maioria o dos explantes do tratamento controle, não se desenvolveram de forma normal, ou 
seja, não apresentaram crescimento de raízes e folhas, observou-se, que de maneira geral, a 
parte que mais se desenvolveu foi a parte aérea. Diferente do que ocorreu com juçara (Euterpe 
edulis), que apresentou o crescimento de raízes e folhas normalmente (SALDANHA, 2007).  

 

 

 

Nessa fase, de modo geral, os calos formados passaram a adquirir aspectos mais 
ressecados. Observou-se que até esse período, apenas os explantes dos tratamentos controle e 
T1 desenvolveram estruturas vegetativas, enquanto no tramaneto T2 não foi observado a 
formação dessas estruturas. O não desenvolvimento das estruturas vegetativas no tratamento 
T2 pode estar relacionado a alta concentração de 2,4-D, na qual pode ter inibido o processo 
germinativo dos explantes desse tratamento. Em E. edulis, também ocorreu a inibição da 
germinação em meio de cultura que era constituído de elevado nível de 2,4-D (SALDANHA, 
2007). 

4. CONCLUSÃO 

A embriogênese somática a partir de embriões zigóticos de A. maripa ocorre de forma 
indireta, ou seja, há formação de calos. Dentre as três concentrações de 2,4-D, o tratamento com 
1,5 mg.L-1 foi aquele no qual, os embriões apresentaram melhor regeneração. Contudo, os 
estudos voltados para técnicas de propagação in vitro com essa espécie ainda são incipientes.  

A                                  B  

C                                 D  

 cv 

 cv 
 cv 

ce 

Figura 2. A: Germinação da parte aérea (seta) e calo vitrificado, identificados no tratamento controle. B. 

Calo vitrificado formado em meio de cultivo no tratamento T1, radículas mais desenvolvidas (seta). D. Início 

da formação do epicótilo e calo embriogênico. Abreviações: calo vitrificado (cv), calo embriogênico (ce), 

epicótilo (seta). 

Figura 3. A: Germinação da parte aérea (seta) tratamento controle. B. Desenvolvimento da radícula (seta) no tratamento 
T0 e presença de calo mucilaginoso. C. Calo vitrificado formado em meio de cultivo no tratamento T1 e parte aérea bem 
desenvolvida no tratamento T1 (seta). D. Calo mucilaginoso sendo formado. E e F. Desenvolvimento de folha primária 
(seta) no tratamento T0 e T1, respectivamente. Abreviações: calo vitrificado (cv), calo mucilaginoso (cm). 

A                                   B                                  C 

D                                  E                                   F 
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campanha eleitoral e resultados eleitorais 
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  Resumo: Este trabalho apresenta as atividades desenvolvidas no plano de trabalho “As 
eleições em 2016: Candidaturas ao cargo majoritário e proporcional, Partidos, Campanha 
eleitoral e Resultados eleitorais” através do PIBIC/FAPESPA/2017 realizado no período de 
julho de 2017 a julho de 2018. Consultando autores que serviram para direcionar a pesquisa 
como: Weffort (1984), Nicolau (1997) e Motta Sá (1999), Ferreira (2005) dentre outros. Os 
dados foram coletados da página do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) e do TRE (Tribunal 
Regional Eleitoral). No caso das coligações, em entrevistas feitas aos candidatos, vereadores 
eleitos e coordenador de campanha obtendo o seguinte resultado: grandes coligações 
beneficiam partidos maiores.  Quanto ao eleitorado, ao grupos entre 25 a 59 anos concentram 
todas as subdivisões acima de 10%, e representam 77,17% do eleitorado marabaense. Essa 
eleição foi a de maior representação eleitoral apresentando resultados próximos as pesquisas 
nacionais. A conclusão de que os partidos de maior expressão nacional também o são em 
nível estadual, regional e municipal. No período no Estado do Pará a figura de grande 
expressão política foi Jader Barbalho (MDB). já no PSDB, os dois mandatos de Fernando 
Henrique Cardoso como presidente da República proporcionou ao partido grande expressão 
política no legislativo. Contudo, em se tratando da distribuição das cadeiras na Câmara 
Municipal de Marabá, o percentual dos maiores partidos não foi tão expressiva. Tal pesquisa 
tem sua relevância na escassez de estudo dessa natureza em âmbito municipal, valorizando 
a história política local.  

INTRODUÇÃO  

As atividades desenvolvidas no plano de trabalho “As eleições em 2016: Candidaturas 
ao cargo majoritário e proporcional, Partidos, campanha eleitoral e resultados eleitorais”. 
Procurou avaliar o processo competitivo nas eleições de 2016 no Brasil, no Estado do Pará, 
na mesorregião Sudeste do Pará, com ênfase na Cidade de Marabá, através do 
PIBIC/FAPESPA/2017, analisando as coligações e candidaturas. A base teórica foi 
respaldada em autores como: Weffort (1984), Ferreira (2005) e outros.  

Será apresentado o sistema partidário e eleitoral no Brasil, referendado nos autores 
Nicolau (1997) e Motta Sá (1999). O primeiro discorreu sobre o sistema eleitoral, a sua 
influência para a fragmentação partidária no Brasil; o segundo fez uma abordagem histórica 
dos partidos políticos brasileiros. A formação política brasileira tem reflexo direto na 
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realidade política de Marabá. Assim, nosso objetivo geral buscou estudar a competição 
eleitoral nas eleições de 2016 buscando entender e evidenciar a seleção de candidaturas ao 
cargo majoritário e proporcional, os partidos, a campanha eleitoral e os resultados das 
eleições. Dessa forma estudamos a seleção para candidatura e a trajetória para o cargo 
majoritário e proporcional para as eleições de 2016 buscando identificar nessas eleições as 
novas regras eleitorais que vai definir a composição dos partidos e candidatos (as) e da 
campanha no Legislativo e no Executivo e Analisando as coligações e associações 
partidárias, estabelecidas antes e após o período estabelecido pela justiça eleitoral.   

MATERIAL E MÉTODOS  

Inicialmente, realizamos o levantamento bibliográfico sobre o tema e posteriormente 
foram realizadas pesquisas no site do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) e TRE (Tribunal 
Regional Eleitoral), visando conhecer as normas gerais para as eleições de 2016. Os dados 
coletados serviram para a formulação de gráficos e tabelas (quadro quantitativo). Realizamos 
entrevistas aos candidatos (as) eleitos e coordenador de campanha, depois elaboramos um 
quadro qualitativo sobre os partidos, as coligações e candidaturas.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 Realizamos uma breve discussão teórica sobre Partidos e Eleições. Weffort (1984, p. 
8) discute a formação do Estado moderno (século XVI ao XIX) citando Kant (1724 - 1804), 
na visão do “Estado como um instrumento (necessário) da liberdade de sujeitos individuais”. 
A contribuição de Stuart Mill (1806-1873) e Toqueville (1805-1859) ao pensamento liberal 
e de Montesquieu (séc. XVIII) a divisão dos poderes. No Brasil, Nicolau (1997, p. 10) 
descreveu o sistema eleitoral majoritário em que se elege os candidatos mais votados em 
uma eleição. Deste modo “(...) tem-se, 1)“maioria simples”, (eleição de prefeito em cidades 
com menos de duzentos mil eleitores); 2) “maioria absoluta” ou “dois turnos”, (no Brasil 
50% +1)” para Presidente da República, Governador e Prefeito de cidades com mais de 
duzentos mil eleitores. O sistema proporcional deveria assegurar a diversidade de opiniões, 
assim, tem-se o “sistema de lista” em que cada partido ou coligação apresenta uma lista de 
candidatos (lista aberta) ou legendas (lista fechada) e as cadeiras são distribuídas de acordo 
com a votação obtida.     

Tabela 1 - Coligações/partidos isolados - candidatura-prefeito-vereador  



   

IV SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA – 21/09/2018 
MARABÁ – PARÁ – BRASIL 

 
 

312 

  ! 
    

A tabela 1 (acima) apresenta as coligações majoritárias e proporcionais, partidos que 
fizeram parte tanto de uma quanto de outra e ainda aqueles que não fizeram coligações. As 
coligações proporcionais com 32 candidatos atingiram a cota máxima de 150% por partido 
ou coligação de acordo com o número de vagas na Câmara Municipal. Isso com o propósito 
de alcançar o maior número de votos.   

            

   Gráfico 1 - Pesquisa de intenção de voto para Prefeito de Marabá – 2016  

   
              
               Fonte: CORREIONEWS(2016).  

Segundo pesquisa divulgada pelo Correionews em 22/09/2016 (gráfico 1 acima) o 
candidato Tião Miranda estava com 64,1% das intenções de voto; o candidato Manoel 
Veloso, com 18%; o candidato Jorge Bichara com 6,6% e o candidato Rigler Aragão com 
1,5% das intenções de voto. Confirmado nas urnas o primeiro candidato eleito com 59,416 
votos (51.64%): Tião Miranda.  

Gráfico 2 – Distribuição das cadeiras na Câmara Municipal de Marabá 2016 (h%p:// 
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www.tse.jus.br, 2016. Gráfico organizado pelo autor 2018.  

 Nas eleições para vereador em Marabá (gráfico 2 acima) o PMDB e PTB, conquistaram 
3 cadeiras cada (14% cada); o PSDB, PC do B e PSB, 2 cadeiras cada (10% cada); o PSC, 
PRB, PP, PT, PPS, PR, PHS, PTN e PMN, conquistaram 1 cadeira cada (5% cada).   

Vale ressaltar que no sudeste paraense o PMDB venceu as eleições em 17 municípios 
(44%); o PSDB, 8 municípios (21%). Esses dois partidos venceram em 65% dos municípios 
do Sudeste do Pará, restando 35% para sete outros partidos. No estado, o PMDB, conquistou 
41 municípios (29%); o PSDB, 34 (24%); o DEM e o PR, 15 cada (10% cada); o PSD e o 
PT, 7 cada (5% cada); o PSC, 6 (4%); o PDT, 5 (3%); o PPS, 4 (3%); o PTB, 3 (2%); o SD, 
2 (1%); o PTN, PSB, PP e PMB, 1 cada (1% cada) (Gráfico 3 abaixo).         
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Gráfico 3 - Prefeito eleito por Partido/Cidade – Sudeste do Pará 

   
            Fonte : www.cidade- Brasil.com.br. Gráfico organizado pelo autor (2017)  
 

No Brasil foram eleitos 1.026 prefeitos eleitos do PMDB (18,4%), o PSDB com 792 
prefeitos (14%), de um total de 5570 municípios. Os dois partidos de maior representação 
nacional, elegeram prefeitos em 1818 municípios (32%)(www.tse.jus.br, 2016).  

CONCLUSÃO  

A bibliografia estudada abordou a política partidária e eleitoral no Brasil, no Pará, na 
mesorregião sudeste do Pará e particularmente, em Marabá-PA. Através desses dados se avaliou 
as particularidades da projeção dos partidos. As projeções seguem uma ordem proporcional nos 
cenários federal, estadual, regional e municipal. O MDB e PSDB lideram. Nas entrevistas a 
seleção de candidaturas, quase sempre, se dá através da observação por parte dos partidos sobre 
a desenvoltura dos possíveis candidatos e a relação com a comunidade.   
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9.5 Familiares de alunos com deficiência na educação básica das escolas públicas da cidade 
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1. INTRODUÇÃO 

Conforme trata a Lei n.13.146/2015 - Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com 
Deficiência – pessoas com deficiência são aquelas que possuem impedimentos de natureza 
física, mental, intelectual ou sensorial os quais, em interação com diversas barreiras, podem 
obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade com as demais pessoas. Dentre os 
impedimentos abordados na literatura, tem-se o Transtorno do Espectro Autista (TEA) e o 
Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), apontando para grandes desafios 
enfrentados pelos portadores desses transtornos, seus familiares e educadores.  

O Transtorno do Espectro Autista (TEA), de acordo com a American Psychiatric 
Association (2014) caracteriza-se por alterações nas habilidades de interação social e 
comunicação, além de comportamentos repetitivos e estereotipados, podendo incluir crianças 
com autismo clássico, síndrome de Asperger e transtorno invasivo do desenvolvimento sem 
outra especificação. Alguns estudos desenvolvidos no Brasil sobre o TEA apontam dificuldades 
tanto para as crianças que possuem o transtorno, como também para aqueles que cuidam dessas 
crianças, como familiares e professores. A literatura sugere também alguns aspectos relativos 
ao importante papel da família na inclusão das crianças com TEA.  

Em relação aos aspectos negativos que envolvem os familiares de crianças autistas 
Malagris e Moxotó (2015) afirmam que “o diagnóstico de transtorno do espectro autista (TEA) 
tem sido descrito na literatura como razão de excessivo stress em suas mães” (p. 772). Para as 
autoras supracitadas, a incidência de estresse nessas mães é agravada quando precisam abrir 
mão de suas atividades laborais para cuidarem dos filhos, sentindo-se frustradas, quando o 
trabalho é uma das fontes de satisfação pessoal. Expressando também as dificuldades das 
mulheres e mães de autistas, Cunha e Pinto (2016), relatam o sofrimento social como parte do 
cotidiano dessas mulheres e Gomes et al (2015) apontam a sobrecarga emocional dos pais como 
um dos principais desafios encontrados pelas famílias.  

Direcionando o foco para os Transtornos de Déficit de Atenção e Hiperatividade 
(TDAH), de acordo com o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais 5ª edição 
(AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2014) este transtorno apresenta como 
sintomatologia os distúrbios emocionais e comportamentais e é caracterizado por um padrão de 
desatenção e/ou hiperatividade que se inicia na infância e interfere no desenvolvimento do 
indivíduo.  

Estudos desenvolvidos no Brasil sobre o tema apontam para os aspectos vinculados à 
medicalização e para o impacto negativo da rotulação, pelo diagnóstico, em crianças com 
TDAH. Para o tema da medicalização, Cruz, Okamoto e Ferraza (2016) afirmam que “as 
crianças que apresentam dificuldades de aprendizagem ou comportamento são categorizadas 
como um corpo biológico a-histórico desprovido de vida social e afetiva” (p.703), denotando 
dois fenômenos inter-relacionados como a medicalização e a patologização da infância.  
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Diante do cenário até o momento descrito, envolvendo os transtornos da infância TEA 

e TDAH, chama-se a atenção para a importância dos familiares envolvidos nesse processo. Nos 
dias atuais, a literatura que aborda o tema das crianças com necessidades educacionais especiais 
aponta o importante papel desempenhado pela família (GUALDA, FABIANA, 2013; NUNES, 
SILVA, AIELLO, 2008; BATISTA, FRANÇA, 2007).  

Desse modo, supõe-se a importância do apoio social que essa família precisa para 
garantir uma interinfluência positiva para essa criança. Sendo assim, é possível se pensar em 
ações integrativas e colaborativas entre instituições que apoiam os portadores de necessidades 
especiais no sentido de oferecer às famílias apoio social de que necessitam, através de uma 
pesquisa em que se busque primeiramente o levantamento do perfil dessas famílias, e, 
posteriormente, ser oferecido um serviço especializado de acompanhamento e formação de 
grupos de apoio entre os familiares de pessoas com necessidades especiais, do ensino 
fundamental, da cidade de Marabá-PA. É possível que o apoio social oferecido às famílias 
através deste projeto, possa refletir positivamente na adaptação da criança, gerando 
consequências positivas para os outros agentes envolvidos como professores, cuidadores, 
escolas e outros. 

Este trabalho tem por objetivo analisar as necessidades e o perfil sociodemográfico dos 
familiares de alunos com deficiência na educação básica das escolas públicas da cidade de 
Marabá-PA. Com os dados fundamentar propostas de intervenção que auxiliem o processo de 
inclusão social e educacional do público com deficiência de Transtorno do Déficit de atenção 
e Hiperatividade e Transtorno do Espectro Autista. 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

Em decorrência dos objetivos apresentados e dos pressupostos da abordagem adotada 
nos projetos, planejou-se o desenvolvimento da pesquisa partindo-se da noção de triangulação 
dos dados proposta por Vergara e Peci (2003) em que o uso de mais de uma técnica permite 
melhor aproximação dos fenômenos focalizados. Dessa forma, adotar-se-ão duas estratégias 
distintas de pesquisa. A primeira estratégia de pesquisa aconteceu por meio da aplicação de um 
questionário sociodemográfico, envolvendo a etapa de cadastro e sistematização do perfil das 
famílias. Esta etapa aconteceu por meio da colaboração das escolas onde foram cadastrados os 
familiares, objetivando a consolidação da etapa seguinte: formação dos grupos focais, 
caracterizando a segunda estratégia de pesquisa. Os grupos focais são apontados por Morgan 
(1997) como uma técnica de pesquisa que coleta dados por meio das interações grupais ao se 
discutir um tópico especial sugerido pelo pesquisador. Assim sendo, o objetivo do emprego dos 
grupos focais para a pesquisa é justamente o de levantar as necessidades e/ou demandas dos 
familiares, vislumbrando possíveis intervenções que se darão por meio de ações extensionistas 
através dos grupos de apoio. Para fins de registro dos dados e criação do cadastro das famílias, 
as informações das fichas sociodemográficas foram registradas em banco de dados do Excel 
2010, sendo calculadas as médias aritmétricas simples dos dados das fichas que continha 
informações como: sexo, idade, profissão, nível de instrução, total de filhos, renda familiar, 
idade do aluno em idade escolar, série escolar da criança e deficiência.  

Houve inicialmente uma primeira visita às escolas para apresentação do projeto, e 
posteriormente, marcava-se uma segunda visita para uma reunião com os pais que preenchiam 
a ficha sociodemográfica nas salas de atendimento educacional especializado (AEE), deixando 
o contato telefônico para a marcação posterior dos grupos focais. Foram realizados dois grupos 
focais em uma das escolas, sendo um deles formado por familiares de TEA e outro de TDAH. 
Os grupos de pais foram realizados em ocasiões distintas, totalizando uma hora e trinta minutos 
para cada grupo. Os dados referentes aos grupos focais foram gravados em equipamento MP4 
e, posteriormente, transcritos. Os dados estão na fase final de análise de conteúdo temático 
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categorial, sistematizada por Oliveira (2008). Na ocasião dos grupos, os familiares assinaram o 
termo de consentimento livre e esclarecido da pesquisa. 

Vale ressaltar ainda que para a consecução do objetivo 1 de pesquisa “identificar o 
quantitativo de alunos deficientes por escola” foram realizadas consultas à documentos e banco 
de dados do Núcleo de Acessibilidade e Inclusão da Unifesspa (NAIA).  

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Anteriormente à etapa de aplicação das fichas sociodemográficas nas escolas, foi 
realizado um levantamento do quantitativo de escolas públicas de ensino básico, localizadas 
na cidade de Marabá-PA. Neste levantamento, registrou-se a localização dessas escolas bem 
como o quantitativo de alunos com deficiência existente em cada uma delas, sendo um total de 
28 escolas públicas de ensino básico, distribuídas em diferentes bairros, totalizando 591 alunos 
com deficiência de acordo com o Banco de dados do Grupo de Pesquisa em Educação Especial: 
Contextos de formação, políticas e práticas de educação inclusiva e acessibilidade – Diretório 
de Grupo de Pesquisa – CNPq/UNIFESSPA.  

 Quando analisou-se a distribuição do número de escolas por regiões em Marabá, 
verifica-se uma maior concentração de alunos com deficiência nos núcleos da Nova Marabá e 
Cidade Nova. Dentre as escolas visitadas, coletaram-se os dados em seis escolas públicas de 
ensino básico na cidade de Marabá, identificando-se 21 pais (familiares) de alunos com TEA e 
TDAH. A grande maioria dos representantes legais das crianças é do sexo feminino, solteiras, 
trabalhando no lar, com idade média de 37 anos, com renda média familiar de um salário 
mínimo e ensino médio completo.  
 Os resultados apresentados nortearam o passo seguinte do projeto de pesquisa que se 
consolidou na realização de dois grupos focais, sendo um dos grupos com os pais de alunos 
portadores de TEA e o outro grupo com familiares de portadores de TDAH, objetivando o 
levantamento das demandas e necessidades dos familiares para a formação de grupos de 
intervenção, visando à consolidação de ações extensionistas de apoio social às famílias.  

A análise dos dados decorrentes dos grupos focais encontra-se na fase final de análise 
categorial. Porém, a análise parcial dos dados decorrentes da observação dos grupos apontaram 
as demandas dos familiares. Algumas dificuldades foram relatadas pelos familiares, dentre elas: 
a aceitação dos próprios familiares com relação à deficiência dos filhos; as dificuldades de 
aprendizagem pelos filhos nas escolas; a dificuldade dos professores com o trabalho com os 
alunos deficientes; a falta de materiais pedagógicos adaptados; as dificuldades pelos pais de 
lidar com as especificidades da deficiência (interação, comunicação, alimentação, transporte); 
escolas com infraestrutura deficiente para inclusão dos alunos deficientes; dificuldades 
financeiras por parte dos pais, dentre outras.  

4. CONCLUSÃO 

Diante dos resultados parciais apontados há uma demanda importante de famílias 
cuidadoras de alunos deficientes nas escolas públicas de ensino básico na cidade de Marabá-
PA. Além disso, os familiares cadastrados de alunos com deficiência (TEA e TDAH) nas 
escolas públicas visitadas têm enfrentado dificuldades no âmbito social para o enfrentamento 
das questões que envolvem o cuidado às crianças em idade escolar. A baixa renda associada à 
dificuldade em dividir o cuidado das crianças com outras pessoas poderão dificultar a 
participação desses cuidadores nos encontros grupais que ainda acontecerão no projeto. Os 
problemas se somam quando além de cuidarem dos filhos, os cuidadores precisam também 
cuidar dos afazeres domésticos que em grande parte da amostra, acontece sem a ajuda de outros 
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membros da família, como a presença dos pais. Por outro lado, um fator positivo e que poderá 
viabilizar as reuniões com os pais é que durante as visitas às escolas tem-se percebido a equipe 
de professores e familiares bem receptivos à proposta do projeto. Além disso, os dados também 
apontam uma demanda de atendimento para grupos de familiares de pelo menos 570 familiares 
com alunos deficientes nas escolas públicas de ensino básico da cidade de Marabá-PA. Dentre 
as dificuldades enfrentadas durante a realização das etapas do projeto, tem-se a dificuldade no 
transporte dos familiares para uma das escolas onde foram realizados os grupos focais, tanto 
com relação aos recursos disponibilizados pela universidade para esse fim, como pela 
dificuldade de adesão dos pais em estarem presentes nas reuniões pelo envolvimento com 
afazeres domésticos e com o trabalho fora de casa. Também interferiu negativamente a 
dificuldade no acesso a algumas escolas, referente aos locais (bairros) onde tais escolas estão 
localizadas, podendo colocar em risco os alunos e professores no seu acesso, por serem bairros 
considerados perigosos em Marabá-PA.  
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Resumo: Este é o estudo piloto de um ensaio comunitário realizado em Marabá, Pará. Nesta 
primeira fase, criado um questionário considerando os aspectos de envelhecimento ativo: 
autopercepção de saúde e qualidade de vida positiva; ser funcionalmente ativo sem déficit 
cognitivo; boa mobilidade; não ter doenças agudas ou crônicas conhecidas; consumir menos 
de 3 medicamentos; não fumar nem beber de forma ativa, ter bom capital social e suporte 
familiar. O questionário construído no Microsoft Excel para funcionar off-line foi bem recebido 
entre os idosos. Os idosos foram examinados (pressão arterial, glicemia, altura e peso corporal) 
e responderam ao questionário. Análises de confiabilidade, discriminante canônica foram 
executadas no SPSS, com nível de significância de 5%. A escala total é a somatória de 14 itens 
relacionadas ao envelhecimento ativo, podendo variar entre 0 (pior) a 100 (melhor). O 
envelhecimento ativo é melhor entre os homens (79,6±5,0) quando comparado às mulheres 
(74,4±8,6). O teste de confiabilidade resultou em alfa de Cronbach acima de 0,5 (intervalo: 
0,505 a 0,862). Na análise discriminante canônica, o autovalor foi de 2,72 para a função 
formada com correlação canônica que explica 85,5% (R2 = 0,855) da discriminação entre os 
grupos ativos e não ativos (p <0,001). A qualidade de vida e suporte familiar contribuíram 74% 
e 79% para a criação da função linear discriminante, respectivamente. Conclui-se que o 
conjunto de quatorze perguntas foi capaz de identificar satisfatoriamente idosos ativos, sendo 
que os fatores mais importantes na construção do indicador de envelhecimento ativo para esta 
amostra foram melhor qualidade de vida e suporte familiar.   

INTRODUÇÃO  

Desde as últimas décadas do século passado, o Brasil apresenta acentuado declínio de 
fecundidade. Esse declínio, combinado com a redução da mortalidade, acarretou um processo 
de envelhecimento populacional (ALVES et al., 2007). As mudanças demográficas produzem 
desafios importantes da vida social. Na área da saúde, um dos reflexos da maior longevidade é 
o aumento da prevalência de doenças crônicas associadas ao envelhecimento (LIMA-COSTA, 
VERAS, 2003).   
Estudos epidemiológicos de base populacional adquirem importância nesse cenário por 
possibilitarem a identificação dos determinantes e dos fatores etiológicos do envelhecimento 
(CAMPOS et al., 2014). Entretanto, investigar os fatores determinantes de um envelhecimento 
saudável são questões que terão que ser respondidas por inquéritos longitudinais (OMS, 2005). 
Apesar disso, estudos de intervenção com uso de tecnologias para avaliar a saúde do idoso são 
raros.   
Essa experiência se faz necessária, uma vez que os idosos estão sujeitos a inúmeras variações 
e, futuramente, poderá contribuir para o conhecimento mais profundo do processo de 
envelhecimento da população e um diagnóstico de envelhecimento saudável mais eficiente.  
Nesse sentido, o objetivo deste estudo foi construir um indicador de envelhecimento ativo 
validado por uma análise discriminante canônica.  

MATERIAL E MÉTODOS  

Na primeira fase do projeto, foi construído um protocolo para diagnóstico rápido e rastreio, 
considerando-se os seguintes critérios para identificar um idoso saudável: autopercepção de 
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saúde e qualidade de vida positiva; ser funcionalmente ativo nas atividades diárias e 
instrumentais sem déficit cognitivo; ser capaz de caminhar pelo menos 3 quarteirões sem ajuda; 
não ter doenças agudas ou crônicas conhecidas; consumir menos de 3 medicamentos; não 
fumar nem beber de forma ativa, ter bom capital social e suporte familiar adequado (Carrasco 
et al., 2010; Campos et al., 2016).   
A autopercepção de saúde foi avaliada por uma escala de Likert para as respostas (muito ruim, 
ruim, regular, boa e muito boa). A mobilidade será avaliada por uma única pergunta “Você é 
capaz de caminhar três quarteirões sem ajuda? ”, com resposta dicotômica (sim, não). O uso 
de medicamentos foi medido pela quantidade usada atualmente. Uma pergunta dicotômica foi 
utilizada para avaliar a presença ou ausência de doenças crônicas ou agudas atuais conhecidas.  
A frequência de ingestão de álcool foi avaliada em relação aos últimos três meses com a 
seguinte pergunta: “Em média, quantos dias por semana você tem tomado bebidas alcoólicas 
(exemplos: cerveja, vinho, licor, cachaça)? ”. As categorias de resposta poderiam ser: nenhum; 
menos de 1 dia por semana; 1 dia por semana; 2 a 3 dias por semana; 4 a 6 dias por semana e; 
todos os dias. Em relação ao cigarro, o participante deveria responder se: 1) nunca fumou; 2) 
fumava, mas agora parou; 3) fuma ocasionalmente – menos de 1 por dia ou 4) fuma atualmente 
– 1 ou mais por dia.  
O programa foi desenvolvido offline no Microsoft Excel, que é uma ferramenta conhecida por 
editar planilhas, mas que oferece inúmeras funções. Durante a criação do questionário utilizou-
se a linguagem de programação Visual Basic, que é produzida pela empresa Microsoft. A 
vantagem dessa linguagem é que além de ser uma linguagem totalmente orientada a objetos, 
ela adota tecnologias como DAO, RDO e ADO, também da Microsoft, que facilitam o acesso 
a base de dados. Outro ponto importante no desenvolvimento do questionário foi a criação de 
Macros (rotinas capazes de executar tarefas pré-programada) através da linguagem Visual 
Basic for Applications (VBA), que é derivada da linguagem Visual Basic.    
Nesta fase, realizou-se complementação do questionário com os instrumentos gerontológicos 
mais utilizados para medir saúde e envelhecimento no Brasil e no mundo (Figura 1).    
A atividade física e a participação social foram medidas usando uma única pergunta com uma 
resposta dicotômica (sim ou não). O componente relacionado à saúde incluiu condições de 
saúde auto-relatadas e acesso e utilização dos serviços de saúde. A saúde auto-percebida foi 
avaliada usando uma escala de Likert. Para este estudo, as categorias foram agrupadas em 
pobres (muito pobres e pobres), regulares e boas (boas e muito boas). No que diz respeito às 
doenças crônicas anteriormente relatadas como mais relevantes para a perda de funcionalidade 
em indivíduos envelhecidos (hipertensão, diabetes, doenças cardiovasculares, distúrbios 
músculo-esqueléticos e doenças respiratórias), o número de doenças foi registrado como 0, 1 
ou ≥ 2.  
A limitação funcional foi construída a partir da combinação das respostas dos participantes a 
seis atividades básicas da vida diária (comer, vestir e se despir, preparar, andar, entrar e sair da 
cama, banhos e continência) e sete atividades instrumentais (usando o telefone, viagens, 
compras, preparação de refeições, tarefas domésticas, medicamentos e gestão de finanças). 
Para avaliar o estado cognitivo das pessoas mais velhas, utilizamos o "Mínimo Exame do 
Estado Mental", validado no Brasil, com um ponto de corte estabelecido em 21/22 pontos. Um 
escore ≤21 indica comprometimento cognitivo.  
A presença ou ausência de limitação funcional foi construída de acordo com o tipo de atividade 
da vida diária e do estado cognitivo, adaptado de Albala. Os sujeitos foram classificados como 
restritos se tivessem uma ou mais limitações na atividade básica ou instrumental ou na presença 
de comprometimento cognitivo.  
A presença de sintomas depressivos foi avaliada utilizando a versão curta Geriatric Depression 
Scale (GDS-15), com um corte de 5/6. Uma pontuação ≥ 6 indica suspeita de depressão. O 
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funcionamento familiar foi avaliado com a escala de Adaptabilidade Familiar, Parceria, 
Crescimento, Afecção e Resolva (APGAR) de cinco itens, que mede a satisfação dos idosos 
em relação a vários aspectos da vida familiar. As respostas consistem em valores entre 1 
(dificilmente) e 3 (mas nem sempre), e a pontuação total varia de 5 a 15. Um escore ≥ 10 indica 
satisfação familiar.  
De acordo com a definição de QV da OMS, utilizamos o Instrumento de Avaliação da 
Qualidade de Vida da Organização Mundial da Saúde (WHOQOL-BREF) e o Módulo de 
Qualidade de Vida da Organização Mundial da Saúde (MQM). O primeiro instrumento é 
composto por 24 facetas agrupadas em quatro domínios que se concentram em aspectos físicos, 
psicológicos, sociais e ambientais. Não há pontuação total para este instrumento, e cada item 
contém cinco opções de resposta Likert, que foram registradas como pontuações de 1-5. O 
módulo WHOQOL-Old consiste em 24 itens divididos nos seguintes seis domínios: 
habilidades sensoriais (SAB); autonomia (AUT); atividades passadas, presentes e futuras 
(PPF); participação social (SOP); morte e morte (DAD) e intimidade (INT). As pontuações de 
todos os domínios são combinadas para produzir uma pontuação geral para QV em adultos 
mais velhos, com pontuações mais altas que indicam boa QV. Os instrumentos foram 
previamente validados por Fleck et al. e mostrou boa confiabilidade e validade na avaliação da 
QV em idosos brasileiros (o índice alfa de Cronbach variou de 0,7 a 0,8 para o WHOQOLBref 
e de 0,7 a 0,9 para o WHOQOL-Old).  
Um estudo piloto com 50 idosos residentes em Marabá, que foram examinados (pressão 
arterial, glicemia, altura e peso corporal) e responderam ao questionário. As respostas foram 
salvas em um banco de dados no próprio Excel, com cálculo de um escore para classificação 
dos idosos.   
Análises de confiabilidade, discriminante canônica foram executadas no SPSS, com nível de 
significância de 5%. Para verificar a consistência interna utilizou-se o teste com alfa de 
Cronbach (STREINER; NORMAN, 2008), com intervalos de 95% de confiança, e os critérios 
de (LANDIS, KOCK, 1977) para interpretação da concordância: 1) quase perfeita: 0,80 a 1,00; 
2) substancial: 0,60 a 0,80; 3) moderada: 0,40 a 0,60; 4) regular: 0,20 a 0,40; 5) discreta: 0 a 
0,20; 6) pobre: -1,00 a 0.  
As atividades foram desenvolvidas para ampliar a capacidade de diagnóstico da ferramenta 
criada, de forma que o questionário trabalhe de forma mais inteligente.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

A escala total é a somatória de 14 itens relacionadas ao envelhecimento ativo, podendo variar 
entre 0 (pior) a 100 (melhor). O envelhecimento ativo é melhor entre os homens (79,6±5,0) 
quando comparado às mulheres (74,4±8,6). O teste de confiabilidade resultou em alfa de 
Cronbach acima de 0,5 (intervalo: 0,505 a 0,862). Na análise discriminante canônica, o 
autovalor foi de 2,72 para a função formada com correlação canônica que explica 85,5% (R2 
= 0,855) da discriminação entre os grupos ativos e não ativos (p <0,001). A qualidade de vida 
e suporte familiar contribuíram 74% e 79% para a criação da função linear discriminante, 
respectivamente (Figura 1).  
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Figura 1. Análise discriminante canônica sobre o envelhecimento ativo  

O envelhecimento modifica a relação do homem com o tempo, com tudo a sua volta e com a 
sua própria história revestindo-se de características biopsíquicas, sociais e culturais. Estudos 
evidenciam que quanto mais ativo o idoso, maior sua satisfação com a vida e, 
consequentemente, melhor sua qualidade de vida (NERI, 2007, CAMPOS et al. 2014,2015). 
Portanto, o envelhecimento ativo requer uma compreensão mais abrangente e adequada de um 
conjunto de fatores que compõem o cotidiano do idoso (CAMPOS et al., 2016).  
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CONCLUSÃO  

A partir dos testes realizados, pode-se observar que o diagnóstico rápido possui a capacidade 
de tornar a coleta de dados mais rápida e prática, pois como foi produzida com a ferramenta 
Excel da Microsoft seu uso é prático e de fácil acesso em qualquer plataforma que possua um 
suíte de aplicativos Microsoft Office.   

Conclui-se que o conjunto de quatorze perguntas foi capaz de identificar satisfatoriamente 
idosos ativos, sendo que os fatores mais importantes na construção do indicador de 
envelhecimento ativo para esta amostra foram melhor qualidade de vida e suporte familiar. O 
desenvolvimento da tecnologia possibilitou ter recolhimento de dados de forma mais prática e 
rápida, pois retorna um diagnóstico geral da saúde fomentado pela auto percepção dos idosos.  
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9.7 Programa de Saúde na Escola e a formação dos professores da educação básica em 
educação em saúde 
 

Programa saúde na escola de marabá: conhecimentos e saberes essenciais ao 
currículo dos professores da educação básica 

 
Gabriel Brito Procópio 25 

Ana Cristina Viana Campos 26 
 

Agência financiadora: Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica e de 
Desenvolvimento Tecnológico e Inovação PIBIC 2017 Subprograma - PIBIC/ Fundação de 
Amparo à Pesquisa FAPESPA. 
Resumo: O Programa Saúde na Escola (PSE) é uma política intersetorial da Saúde e da Educação visando a 
integração das políticas públicas brasileiras voltadas aos escolares. Entretanto, é necessário o envolvimento e apoio 
total dos professores. O estudo visa compreender a percepção dos docentes sobre educação e saúde, e relatar os 
conhecimentos e saberes essenciais ao currículo dos professores da educação básica. Realizou-se uma pesquisa-
ação em duas escolas públicas de Marabá, PA, dentre a amostra de 44 escolas selecionadas para participar do PSE 
em 2017. os professores foram convidados a responder “Quais conhecimentos ou saberes sobre a educação em 
saúde são essenciais ao currículo dos professores da educação básica?”. Frente às experiências vividas, os 
professores sugeriram que a saúde na escola deveria ser tratada como uma matéria/disciplina, conhecimentos e 
saberes na base curricular dos discentes das duas escolas. Os professores não podem ser meros executores de 
tarefas do PSE e muitos se sentem despreparados para trabalhar educação em saúde na sala de aula, uma vez que 
eles não tiveram nenhuma formação na área da saúde durante a graduação. 

Palavras chave: Programa Saúde na Escola; percepação dos docentes; educação.  

1. INTRODUÇÃO 

O modelo de atenção à saúde predominante na sociedade brasileira (estrutura, processos 
e relações) está fundado em um Projeto Político-Pedagógico, explícito ou não, que tende a 
reproduzir a maneira como a sociedade brasileira está estruturada, assim como as relações 
sociais, relações de trabalho, que lhes são características (BRASIL, 2007).  Na educação, a 
saúde é um tema trabalhado desde o final do século XIX, numa época em que o governo 
brasileiro buscava controlar as doenças infectocontagiosas que tanto atrapalhavam a exportação 
agrícola. Em 1971, coma Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 1971 o tema saúde passou 
a ser garantido no ambiente escolar (BRASIL, 1971).  

No entanto, a saúde é um conteúdo desenvolvido a partir de uma perspectiva sanitarista 
envolvida ainda por interesses de higiene e biomédico construídos historicamente desde a 
inserção do tema no ambiente escolar. O Programa Saúde na Escola (PSE) é uma política 
intersetorial da Saúde e da Educação visando a integração das políticas públicas brasileiras 
voltadas aos escolares, instituído pelo Decreto Presidencial nº 6.286, de 5 de dezembro de 2007. 
O principal objetivo é a integração da saúde e educação para o desenvolvimento da cidadania e 
da qualificação das políticas públicas brasileiras de saúde e educação voltadas às crianças, 
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adolescentes, jovens e adultos da educação pública brasileira, integrando as redes do Sistema 
de Educação e do Sistema Único de Saúde (SUS) mediante articulação das escolas públicas, 
unidades básicas de saúde e unidades de Saúde da Família já existentes (BRASIL, 2011).  

A escola é um espaço social privilegiado de formação do cidadão, no qual se definem 
a ação institucional pedagógica, com respeito à diversidade e de tolerância, que vise construir 
uma verdadeira educação em saúde, com respeito aos direitos humanos. Com isso, para 
oportunizar e garantir tais direitos é necessário inicialmente estabelecer o envolvimento pleno 
e o apoio total dos professores que notoriamente conhecem a rotina da aprendizagem e as 
características individuais e coletivas dos escolares.  

 
A formação do profissional da educação só pode ser planejada e executada com base 
numa concepção muito clara do que se espera da educação, pois é na prática de seus 
profissionais que a educação ganha corpo e realidade histórico-social (MELLO, 
2000). 

    
Por outro lado, a própria educação vem mostrando avanços metodológicos 

interessantes, bastante difundidos na área da saúde.  
 

As abordagens pedagógicas progressivas de ensino-aprendizagem, fundadas nos 
princípios da democracia, liberdade/autonomia, da igualdade/equidade e da 
fraternidade/compaixão, vêm sendo construídas e implicam formar profissionais 
como sujeitos sociais com competências éticas, políticas e técnicas e dotados de 
conhecimento, raciocínio, crítica, responsabilidade e sensibilidade para as questões da 
vida e da sociedade, capacitando-os para intervirem em contextos de incertezas e 
complexidades (MITRE et al., 2008).  

 
Com isso, o objetivo deste estudo visa compreender a percepção dos docentes sobre 

educação e saúde, e relatar os conhecimentos e saberes essenciais ao currículo dos professores 
da educação básica. A partir do PSE, em duas escolas no município de Marabá-PA. 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

Trata-se de um estudo definidos pela pesquisa-ação nas escolas públicas selecionadas 
para integrarem a rede de ações do PSE. Participaram do estudo todos os professores de duas 
escolas pública de Marabá, onde esteve entre as cinquentas escolas selecionados para participar 
do PSE 2017. Devido a disponibilidade e viabilização da concretização da capacitação e 
principalmente oferecer o espaço para as ações para execução da oficina, levando em 
consideração a vulnerabilidade sociais em que as escolas vivenciam. Nesta perspectiva, as 
escolas selecionadas foram: Jose Mendonça Vergolino composta por 22 turmas (Matutino e 
Vespertino) e a escola São Francisco com 09 turmas (Matutino e Vespertino).  O grupo focal é 
uma técnica de pesquisa que utiliza sessões grupais, como um dos fóruns facilitadores da 
expressão ou das percepções, crenças, valores e atitudes sobre questões específicas 
(IERVOLINO, PELICIONI, 2005).          

Além disso, foi discutido com os professores participantes a satisfação e suas 
expectativas quanto aos temas e a metodologia utilizadas na educação em saúde, bem como a 
sua aplicação na prática cotidiana.  O programa de educação em saúde aconteceu por meio do 
uso de diferentes técnicas de oficinas, que partiram de discussões em grupo.  

Para a avaliação do impacto das ações, foi realizada por meio da comparação 
qualitativa dos resultados das duas fases ao final do processo utilizando-se os mesmos 
instrumentos metodológicos da primeira fase, bem como os mesmos procedimentos 
para a coleta dos dados (IERVOLINO, PELICIONI, 2005).  
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A oficina recebeu este formato com a perspectiva de serem respondidas as seguintes 

questões:  
• O que é Saúde na Escola?   
• Quais conhecimentos ou saberes sobre a educação em saúde são essenciais ao currículo 

dos professores da educação básica?  
 
Foi registrada a participação de 15 (quinze) docentes, dentre eles um estagiário, sendo 

que a maioria já se encontrava a um tempo significante na escola José Mendonça Vergolino, na 
escola São Francisco verificou-se a presença de 15 (quinze) docentes. Com isso, foram 
didaticamente influenciadas por 3 momentos específicos na oficina, para então serem 
respondidas as perguntas. O primeiro momento foi desenvolvido uma dinâmica em que todos 
professores receberam adjetivos dentro de uma bexiga, logo após estourar era escolhido um 
colega que representasse a qualidade tirada, foi possibilitado uma pequena arguição de sua 
escolha.  

No segundo momento foram divididos três grupos, para a confecção da colagem tendo 
em vista a pergunta “o que é saúde na escola” (percepções dos docentes) as respostas 
mantiveram-se ramificadas e/ou adjacentes a pergunta no eixo principal, logo depois foi 
permitido a discussão e apresentação dos resultados. Já o terceiro momento, foi destinado para 
a apresentação da política do PSE, sendo destinado um momento específico para os professores 
discorrer em uma lauda qual seria os conhecimentos e saberes sobre a educação em saúde são 
essenciais ao currículo dos professores da educação básica. Além de apresentar um vídeo com 
intuito de tornar compreensível processo de intersetorialidade (saúde e educação).  

Aos temas escolhidos foram incorporados assuntos relacionados aos Eixos do PSE 
adesão 2017 para ampliar as discussões sobre a promoção da saúde e a educação em saúde, 
sobre a prevenção de doenças e sobre os recursos de saúde disponíveis para o encaminhamento, 
tratamento e recuperação de danos físicos.  Para organizar os dados que utilizamos análise de 
conteúdo, que permite inferências sobre os significados presentes entre as linhas de discurso, 
procurando dar sentido fragmentos que precisam ser agrupados em um contexto para transmitir 
uma mensagem. Posteriormente, o material foi organizado em categorias temáticas e discutido 
à luz do quadro teórico do estudo. Para preservar a anonimato dos participantes, as declarações 
serão codificadas de P1 a P10.   

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Na escola José Mendonça Vergolino foram questionados na oficina sobre a percepção 
de saúde na escola como conceito, onde as respostas foram inseridas em uma colagem com 
representações no mínimo de “cinco eixos” em torno do eixo que seria a saúde. O grupo um 
tinham uma composição de cinco professores. O grupo dois com quatro professores e o grupo 
três compondo o maior número de professores com sete. Na escola São Francisco, o grupo um 
composto por quatro docentes, o segundo com cinco e por último o terceiro com seis docentes. 
Computando nas duas escolas seis grupos com 31 docentes nas duas escolas.   

Com isso, o diálogo tornou-se fecundo e propício, nas duas escolas, os grupos 
mantiveram no centro da colagem o seguinte questionamento: “O que é saúde na escola?” 
apresentando respostas distintas. Como referente a alimentação saudável (“representada por 
uma figura de hortaliças”); uma figura de uma criança com educação (com uma frase); como 
foi descrita em uma das falas: 
 
“Essa é alimentação saudável! para comer verdura que poucas pessoas gostam, eu 
particularmente não gosto (risos)” (P17). 
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“(...) conversando sobre o que a gente ver na saúde, que a gente traz para a educação, é 
melhoria fisicamente porque tem várias formas de você trabalhar, né?” (P1). 
 

Segundo os professores, o PSE possibilitará a transformação das ações de prevenção e 
promoção em saúde, principalmente alimentar.  

 
A educação em saúde deve buscar ferramentas para melhorar hábitos inadequados de 
alimentação que podem causar subnutrição, desnutrição crônica, ou até mesmo a 
obesidade infantil. No entanto, é necessária uma atuação interdisciplinar que envolva 
também pais, professores, nutricionistas e merendeiras (IERVOLINO, PELICIONI, 
2005).  

 
Em ambas escolas foi possível notar também que muitos escolares vivem em situação 

de pobreza e tem a merenda escolar como principal refeição do dia. Nas falas dos docentes foi 
identificada a premissa de que é imprescindível uma conversa sobre as particularidades de cada 
um, pois o espaço escolar é importante na construção de valores que remetem bem-estar, 
qualidade de vida. A maioria dos grupos usaram a palavra “família” como a base da escola, 
indicando a relevância dos familiares na construção em conjunto da saúde na escola.  
 

“(...) a base é escola-família (...) esse é um espaço onde forma esse cidadão, o mosaico aqui 
da criança, onde um espaço que forma o cidadão, essa criança né. De ter o poder formar a 
cabecinha dessa criança, então falando de saúde na escola temos a oportunidade de observar 
durante todo tempo né (...)” (P7). 

 
Foi identificado em algumas descrições sobre a temática, definições superficiais que não 

ampliam as ações de saúde no âmbito escolar. A concepção sobre saúde por parte dos 
professores é limitada, e na maioria das vezes, o tema é abordado em sala de aula com a 
finalidade de prevenir doenças (SILVA et al., 2017). 
 
“trabalhar a relação com o aluno porque vai trazer tudo isso para ele, informar que vai trazer 
tudo isso para ele, colesterol alto, diabetes, hipertensão (...)” (P4).  

 
O desenvolvimento das oficinas evidenciou realidades semelhantes, e ao mesmo tempo 

apresentam limitações distintas. Os desafios quanto a questão do ensino aprendizagem e o 
próprio entendimento de saúde na escola se relacionam diretamente com a realidade vivida. As 
sugestões descritas quanto aos conhecimentos ou Saberes sobre a Educação em Saúde, 
essenciais ao currículo dos professores da educação básica (Quadro 1) e o trabalho das colagens 
confeccionados na Oficina tornam notória esta emblemática realidade das escolas públicas no 
município.  

 
 

Quadro 1 – Sugestões dos professores da Escola José Mendonça Vergolino e Escola São 
Francisco, quanto os Conhecimentos e/ou Saberes sobre a Educação em Saúde, essenciais ao 
currículo dos professores da educação básica. 
 

Escola José Mendonça Vergolino Escola São Francisco 
Noções de Primeiros 

Socorros 

Levantamento diagnóstico 
das Principais Doenças da 

Comunidade escolar. 
Noções de Primeiros Socorros Saúde da Mulher 
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328 Prevenção de Acidentes 
Prevenção da DST´s – 
Doenças Sexualmente 

Transmissíveis. 
Psicologia e Saúde 

DST – Doenças 
Sexualmente 

Transmissíveis 

Inclusão no Currículo 
escolar; Educação e Escola. 

Possibilitar palestras com 
especialistas. Psicologia e Aprendizagem Sexismo – 

Homofobia 

Formação Permanente e 
Continuada, professores e 

comunidade escolar. 
Violência Educação Especial Saúde Mental e 

Emocional 

Disciplina Saúde na Escola 
nas 

Graduações/Licenciaturas. 
Saúde Bucal Orientação Sexual Gravidez na 

Adolescência 

Higiene e Saúde 
Disponibilizar material 
Informativo sobre os 
assuntos de saúde. 

Planejamento Familiar Diálogo e 
Comunicação 

Fonte: Dados do autor.  

4. CONCLUSÃO 
 

Os resultados da pesquisa-ação executada nas escolas, possibilitou uma consideração 
relevante sobre as demandas e necessidades que permeiam a implementação do PSE nas duas 
escolas analisadas. Um aspecto importante são as percepções dos docentes sobre a saúde na 
escola, estão intrinsecamente interligados pelos problemas sociais presentes no cotidiano dos 
discentes.   

Além das necessidades de implementar no próprio currículo os conhecimentos e saberes 
da saúde no planejamento pedagógico da escola. Possibilitar essa visualização ampliada de 
saúde, possibilita uma reflexão sobre os problemas de saúde dos indivíduos (alunos) que devem 
perpassar as questões meramente biológicas, e difundi-las as questões nos aspectos subjacentes 
(social, mental...) que influenciam diretamente na qualidade de vida destes, e principalmente o 
processo ensino-aprendizagem dos alunos.  
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9.8 Comparação de diferentes estratégias de indução de abstinência alcoólica em Danio rerio 

 

COMPARAÇÃO DE DIFERENTES ESTRATÉGIAS DE INDUÇÃO DE 
ABSTINÊNCIA ALCÓOLICA EM Danio rerio 

Suianny Nayara da Silva Chaves 
Caio Maximino de Oliveira 
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Palavras chave: Síndroma de abstinência, alterações comportamentais, zebrafish.  

Resumo: O uso crônico do etanol produz adaptações e toxicidade que subjazem a tolerância e 
a dependência, incluindo síndrome de abstinência com sintomas de ansiedade, 
hiperexcitabilidade autonômica, e convulsões. Em modelos animais, a abstinência altera a 
excitabilidade de neurônios localizados em regiões cerebrais associadas ao comportamento 
defensivo, ansiedade e medo, e altera a atividade nitrérgica em regiões em áreas límbicas. A 
produção de modelos animais de abstinência alcoólica pode ajudar a elucidar os mecanismos   
comportamentais   e   neuroquímicos   dessa   condição, bem   como   propor   possíveis 
tratamentos. O presente plano propõe a utilização do comportamento tipo-ansiedade e de 
convulsões epileptóides do paulistinha (Danio rerio Hamilton 1822) para analisar o efeito da 
abstinência alcoólica após administração crônica dessa droga. Em metanálise anterior (Edital 
017/2016-PROPIT), demonstramos que há grande variedade, na literatura, de procedimentos 
para induzir abstinência alcoólica em Danio rerio, e que a variável principal parece ser a 
concentração de etanol administrada. Além disso, demonstramos que a exposição crônica a uma 
concentração baixa (0,25%) de etanol por 16 dias, seguida de período de retirada de 60 min, 
produz efeito significativo mas pequeno sobre o comportamento tipo-ansiedade.  Nesse plano, 
um método diferente será explorado, com exposição intermitente (20 min/dia, por 8 dias) a uma 
concentração de 1%, com teste após 7 dias de retirada. 

1. INTRODUÇÃO 

As síndromes de abstinência representam uma importante fonte de sofrimento psíquico para 
usuários de drogas, representando um critério diagnóstico central para a classificação de 
dependência (KRYSTAL; TABAKOFF, 2002). Dentre as drogas mais largamente utilizadas no 
Brasil e no mundo, o etanol é o mais prevalente (CARLINI et al., 2007, 2010; INSTITUTO 
BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2014; ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA 
SAÚDE, 2014). O uso crônico dessa droga produz adaptações e toxicidade que subjazem a 
tolerância e a dependência (GATCH; LAL, 2001; KRYSTAL; TABAKOFF, 2002). A 
síndrome de abstinência do etanol inclui sintomas de ansiedade, insônia, e hiperexcitabilidade 
autonômica (KRYSTAL; TABAKOFF, 2002). Em níveis mais severos de dependência, com 
episódios repetidos de abstinência, a síndrome pode incluir hiperexcitabilidade autonômica 
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bastante significativa, agitação, mudanças perceptuais, confusão mental, e convulsões. Esses 
sintomas podem emergir em um contexto de delirium tremens, uma complicação possivelmente 
fatal que normalmente desenvolve-se na primeira semana de sobriedade (LONGO; 
SCHUCKIT, 2014). A motivação para evitar ou cessar os sintomas da abstinência pode ser 
importante para a recidiva do uso abusivo (KOOB, 2013; KOOB; LE MOAL, 2008). 
Algumas alterações neurocomportamentais foram implicadas na síndrome de abstinência do 
etanol. Em modelos animais, a abstinência altera a excitabilidade de neurônios localizados em 
regiões cerebrais associadas ao comportamento defensivo, ansiedade e medo 
(CHAKRAVARTY; FAINGOLD, 1998; LONG et al., 2007; YANG et al., 2002, 2003; YANG; 
LONG; FAINGOLD, 2001). Além disso, a abstinência também sobre-regula a atividade do 
eixo hipotálamo-pituitária-adrenal, responsável pela organização endócrina das respostas de 
estresse (RASMUSSEN et al., 2002).  
O paulistinha tem emergido como um modelo útil para o estudo de funções genéticas, 
neurofarmacológicas e comportamentais (KEY; DEVINE, 2003). A sua utilização possibilita 
uma série de vantagens, tais como o baixo custo de aquisição e manutenção, facilidade de 
manuseio e acomodação, curto tempo de vida e facilidade de reprodução em laboratório. O 
paulistinha também é um bom modelo de estudo sobre ansiedade e estresse, além de possuir 
grande homologia genética, neural e endócrino com roedores e seres humanos (MAXIMINO et 
al., 2010). 
Em trabalho anterior (com bolsa de iniciação científica concedida pelo edital 017/2016-
PROPIT), realizamos metanálise dos dados da literatura que analisa efeitos da abstinência 
alcoólica no comportamento tipo-ansiedade em Danio rerio. Essa análise demonstrou que 
alguns métodos são incapazes de produzir abstinência, mas que o principal fator parece ser a 
concentração do etanol a que os animais são expostos, e não o tempo de abstinência ou o tempo 
de exposição. Utilizamos também o método proposto por TRAN et al. (2014), com exposição 
constante dos animais à concentração de 0,25% de etanol por 16 dias, e retirada por 60 min, e 
demonstramos efeito significativo mas pequeno sobre comportamento tipo-ansiedade, bem 
como ausência de efeito pró-convulsivante. Esses achados nos sugeriram que outros métodos 
podem ser mais adequados para produzir efeitos disfóricos; de fato, MATHUR & GUO (2011) 
utilizaram um método intermitente, em que os animais são expostos a concentrações maiores 
(1% v/v), mas por período de tempo mais curto, e de maneira que modela mais proximamente 
o padrão de consumo de alcoolistas (i.e., exposição a grandes quantidades por curto período de 
tempo por dia). Esses autores observaram efeito 7 dias após a exposição, mas os resultados não 
são inequívocos. Assim, o objetivo desse plano é comparar esse método intermitente ao método 
contínuo investigado anteriormente. 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

Descrição da amostra 
 
Foram utilizados zebrafish adultos Danio rerio (n = 15), de origem de um criadouro, mantidos 
em temperatura média de 28°, com o pH 7,5, mantendo a amônia na forma de NH3 inferior a 
0,02 ppm considerado seguro para os peixes, com a dureza total de 5°dGH. Após quarentena 
nesse sistema previamente descrito, os animais foram transferidos para recipientes com volume 
de 3 litros de água, em aeração constante por bomba para aquário com pedra porosa. O regime 
de administração de etanol e retirada (abstinência) foi adaptado de MATHUR & GUO (2011). 
Os animais foram expostos a dois níveis de administração de etanol (EtOH 0% e 1%) por via 
hídrica durante 20 minutos por 8 dias. Após o período de tratamento, os animais foram 
transferidos para água do sistema por 7 dias e realizou-se o teste de distribuição vertical eliciada 
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pela novidade, seguido de dois níveis de tratamento farmacológico (aminoguanidina 0 e 
50mg/kg). 
 
Testes Comportamentais 
 
Teste de Distribuição Vertical Eliciada pela Novidade 
 
Após a abstinência alcóolica os animais foram transferidos para o aparato do teste de 
Distribuição Vertical Eliciada Pela Novidade (DVEN) (CACHAT et al., 2010); 01h após a 
retirada de etanol os animais foram transferidos individualmente em aquário (15 cm largura X 
25 cm comprimento X 20 cm altura). Os animais exploraram livremente o novo aquário durante 
6 minutos. O aparato de teste foi iluminado a partir de cima por uma lâmpada fluorescente que 
produziu uma média de 556,7 lux acima do aquário. 
O experimento foi executado sob o ruído branco Gaussiano constante, com uma média de 62 
dB acima do tanque. Uma câmera de vídeo filmou o aquário a partir da frente, registrando, 
assim, a distribuição lateral e vertical do animal. As imagens obtidas a partir da gravação foram 
divididas em grades de 3 x 5 compostas de quadrados de 10 cm2. 
As seguintes variáveis registradas: 
• Tempo no topo: O tempo passado no terço superior do aparato; 
• Quadrados cruzados: O número de quadrados cruzados pelo animal durante toda a 
sessão, relacionado à atividade exploratória; 
• Nado Errático: frequência de nados erráticos, definidos como um zig-zag de curso 
rápido e imprevisível de curta duração; 
• Congelamento: a duração do tempo total de eventos de congelamento, definida como 
completa cessação dos movimentos, exceto os movimentos dos olhos e dos opérculos; 
• 'Thrashing': a duração total de acontecimentos de 'thrashing', definido como eventos de 
nado persistente com o uso da nadadeira caudal enquanto o animal está fisicamente em contato 
com a parede lateral do aquário. 
Tratamento Farmacológico 
O tratamento farmacológico foi realizado com 50 mg/kg de aminoguanidina, administrado após 
7 dias de exposição. Cada animal foi anestesiado com gelo, observando movimentos lentos dos 
opérculos, parada da atividade natatória, assim como a não reação do animal à manipulação. 
Em vista disso, foi injetado com a microsseringa 5 μl de AG ou Salina de Cortland (veículo), 
prosseguindo com a transferência dos animais para aquários realizando o teste de delineamento 
vertical eliciado pela novidade. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os experimentos nos quais os animais foram submetidos ao teste de DVEN, revelou que o 
grupo em abstinência (0mg/kg) parece ter apresentado uma diminuição no tempo no fundo 
quando comparado ao grupo controle. Quanto ao número de quadrantes cruzados, o grupo 
abstinência (0 mg/kg) parece ter apresentado diminuição de quadrantes cruzados em relação ao 
grupo controle. As frequências de thrashing parece ter diminuído no grupo de abstinência (0 
mg/kg). Não houve diferença na variável congelamento, tempo no topo, nado errático. 
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4. CONCLUSÃO 

Devido ao pequeno número amostral de animais, não é possível avaliar o efeito da 
aminoguanidina. 
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Resumo: A promoção do envelhecimento ativo exige uma abordagem multidimensional e 
pressupõe avaliar as condições de vida e de saúde do idoso para formulação de propostas de 
intervenção. Este projeto visa contribuir para melhoria da saúde e qualidade de vida de idosos, 
com o objetivo de torná-los empoderados e capazes de desenvolver novas habilidades para se 
alcançar envelhecimento saudável. Isto será feito com o uso de uma ferramenta tecnológica 
visando auxiliar o conhecimento mais profundo do processo de envelhecimento, já que estudos 
sobre envelhecimento de intervenção com uso de tecnologias são raros.  

INTRODUÇÃO  

Desde as últimas décadas do século passado, o Brasil apresenta acentuado declínio de 
fecundidade. Esse declínio, combinado com a redução da mortalidade, acarretou um processo 
de envelhecimento populacional (Alves et al., 2007). As mudanças demográficas produzem 
desafios importantes da vida social. Na área da saúde, um dos reflexos da maior longevidade é 
o aumento da prevalência de doenças crônicas associadas ao envelhecimento (Lima-Costa, 
Veras, 2003).   
O envelhecimento é um fenômeno extremamente complexo, causado por diversos fatores que 
produzem tendências e consequências das mais diversas. Por isso, esse fenômeno está 
exigindo, cada vez mais, estudos multidisciplinares para seu melhor entendimento e 
compreensão (Dias Junior, Costa, Lacerda, 2006). Dessa forma, promover o bem-estar dos que 
envelhecem pressupõe avaliar as condições de vida e saúde do idoso para formulação de 
propostas de intervenção, tanto em programas geriátricos quanto em políticas sociais gerais 
(Santos et al., 2002).   
Estudos epidemiológicos de base populacional adquirem importância nesse cenário por 
possibilitarem a identificação dos determinantes e dos fatores etiológicos do envelhecimento 
(Litvoc, Brito, 2004). Entretanto, investigar os fatores determinantes de um envelhecimento 
saudável são questões que terão que ser respondidas por inquéritos longitudinais (Ramos, 
2003). Apesar disso, estudos de intervenção com uso de tecnologias para avaliar a saúde do 
idoso são raros.   
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Essa experiência se faz necessária, uma vez que os idosos estão sujeitos a inúmeras variações 
e, futuramente, poderá contribuir para o conhecimento mais profundo do processo de 
envelhecimento da população e um diagnóstico de envelhecimento saudável mais eficiente. 
Desse modo, o objetivo do projeto é criar, testar e validar um teste de rastreio para diagnóstico 
comunitário em saúde do idoso.  

MATERIAL E MÉTODOS  

Na primeira fase do projeto, foi construído um protocolo para diagnóstico rápido e rastreio, 
considerando-se os seguintes critérios para identificar um idoso saudável: autopercepção de 
saúde e qualidade de vida positiva; ser funcionalmente ativo nas atividades diárias e 
instrumentais sem déficit cognitivo; ser capaz de caminhar pelo menos 3 quarteirões sem ajuda; 
não ter doenças agudas ou crônicas conhecidas; consumir menos de 3 medicamentos; não 
fumar nem beber de forma ativa, ter bom capital social e suporte familiar adequado (Carrasco 
et al., 2010; Campos et al., 2016).   
No segundo momento, o questionário foi ampliado incluindo-se a qualidade de vida (QV). De 
acordo com a definição de QV da OMS, utilizamos o Instrumento de Avaliação da Qualidade 
de Vida da Organização Mundial da Saúde (WHOQOL-BREF) e o Módulo de Qualidade de 
Vida da Organização Mundial da Saúde (MQM). O primeiro instrumento é composto por 24 
facetas agrupadas em quatro domínios que se concentram em aspectos físicos, psicológicos, 
sociais e ambientais. Não há pontuação total para este instrumento, e cada item contém cinco 
opções de resposta Likert, que foram registradas como pontuações de 1-5. O módulo 
WHOQOL-Old consiste em 24 itens divididos nos seguintes seis domínios: habilidades 
sensoriais (SAB); autonomia (AUT); atividades passadas, presentes e futuras (PPF); 
participação social (SOP); morte e morte (DAD) e intimidade (INT). As pontuações de todos 
os domínios são combinadas para produzir uma pontuação geral para QV em adultos mais 
velhos, com pontuações mais altas que indicam boa QV. Os instrumentos foram previamente 
validados por Fleck et al. e mostrou boa confiabilidade e validade na avaliação da QV em 
idosos brasileiros (o índice alfa de Cronbach variou de 0,7 a 0,8 para o WHOQOL-Bref e de 
0,7 a 0,9 para o WHOQOL-Old).  
Um estudo piloto com 50 idosos residentes em Marabá, que foram examinados (pressão 
arterial, glicemia, altura e peso corporal) e responderam ao questionário. As respostas foram 
salvas em um banco de dados no próprio Excel, com cálculo de um escore para classificação 
dos idosos, para análise descritiva dos dados.   
As atividades foram desenvolvidas para ampliar a capacidade de diagnóstico da ferramenta 
criada, de forma que o questionário trabalhe de forma mais inteligente.   
Com o intuito de melhorar a avaliação da saúde dos idosos em Marabá, foi desenvolvido três 
questionários auxiliares. O primeiro é referente às atitudes do entrevistado em relação ao 
envelhecimento. O segundo leva em consideração a espiritualidade, religiosidade e crenças 
pessoais do idoso. E por fim, um referente aos seus pensamentos e sentimentos.   

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Por razões de confiabilidade das informações e futuras pretensões de pedido de patente, 
apresentaremos apenas alguns resultados da análise dos dados. Participaram desta fase do 
estudo 6 homens (16,7%) e 30 mulheres (83,3%). Em relação à idade, o idoso mais jovem tinha 
60 anos e o mais velho 97 anos. A média foi de 72,11 (±9,377) e mediana de 73 anos (Figura 
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1). O perfil da população idosa no Brasil é semelhante a este estudo e a outros estudos 
anteriores (CAMPOS et al., 2016). Segundo Campos et al. (2017, p.364), a predominância de 
mulheres indica um aspecto importante do envelhecimento populacional: maior longevidade 
das mulheres, denominada feminização.  

  
Figura 1 - Análise descritiva da idade em anos da amostra de idosos. Fonte: Autores.  

O questionário teve um bom desempenho entre a amostra de idosos, sem nenhuma dificuldade 
de resposta. Observou-se uma média igual a 37,31 (±4,26) e mediana de 38,00. Os valores 
mínimo e máximo foram 26 e 43, respectivamente (Figura 2).  

  
Figura 2 - Análise descritiva do escore do questionário da amostra de idosos. Fonte: Autores.  



 

IV SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA – 21/09/2018 
MARABÁ – PARÁ – BRASIL 

 
 

337 
CONCLUSÃO  

A partir dos testes realizados, pode-se observar que o diagnóstico rápido possui a capacidade 
de tornar a análise de perfil de envelhecimento ativo mais rápida e prática, pois como foi 
produzida com a ferramenta Excel da Microsoft seu uso é prático e de fácil acesso em qualquer 
plataforma que possua um suíte de aplicativos Microsoft Office. Com os resultados do teste 
piloto, conclui-se que o conjunto de quatorze perguntas foi capaz de identificar 
satisfatoriamente idosos ativos, sendo que os fatores mais importantes na construção do 
indicador de envelhecimento ativo e consideramos que a ferramenta está pronta para teste na 
população. O desenvolvimento da tecnologia possibilitou ter recolhimento de dados de forma 
mais prática e rápida, pois retorna um diagnóstico geral da saúde fomentado pela auto 
percepção dos idosos.  
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1. INTRODUÇÃO 

 O Granito Paleoproterozoico Bannach pertence à Suite Jamon, Domínio Rio Maria, 
porção sul da Província Carajás. Estudos geológicos apontam que a textura e a composição das 
diferentes fácies deste granito são os responsáveis pelo controle geomorfológico deste batólito, 
não havendo nenhum trabalho sobre a quantificação dos parâmetros físicos que justifique essa 
hipótese. Deste modo, esta pesquisa direciona-se para a determinação das características físicas 
envolvendo porosidade, densidade, velocidade compressional e velocidade cisalhante S1 e S2, 
além de testes geomecânicos para avaliar a resistências dessas rochas.  

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 As amostras utilizadas neste estudo foram oriundas da dissertação de mestrado de J. A. 
C. ALMEIDA, realizada em 2005, a qual consistiu do estudo geológico, petrográfico e 
geoquímico da porção norte do batólito Bannach. Foram utilizadas neste trabalho 10 amostras 
representativas das diversas fácies do Granito Bannach, assim distribuídas: a) 1 amostra da 
fácies LMzF; b) 5 amostras da fácies LMzM; c) 3 amostras da fácies LMzG; d) 1 amostra da 
fácies (AB)MzG. Todas as amostras passaram por uma descrição petrográfica, porém foi 
adotado a mesma nomenclatura de classificação utilizada por ALMEIDA 2005. 
 As amostras foram preparadas no Laboratório de Preparação de Amostras do 
Departamento de Mineração e Geologia (DMG) da Universidade Federal de Campina Grande 
(UFCG). As amostras foram serradas em formato cilíndrico com diâmetro de 1,5 polegada e 5 
cm de comprimento utilizando para isso uma plugadeira de bancada. Posteriormente, as 
amostras foram retificadas nas extremidades dos plugues para assegurar faces planas e 
perfeitamente paralelas, necessárias para realização dos ensaios. 
 Após a confecção dos plugues, as amostras foram levadas para o Laboratório de 
Petrofísica (UFCG), no qual mediu a densidade, o peso, a porosidade e as velocidades de ondas 
primárias e secundárias. 
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 Outro teste realizado foi o de carga pontual (Point Load Test- PLT) através do 
equipamento da Martins & Campelo do modelo PLT/M-100 que é de posse da empresa VALE. 
O procedimento foi realizado com as mesmas 10 amostras selecionadas para análises dos 
parâmetros físicos. O posicionamento do recebimento do impacto nos plugues foi de teste axial, 
seguindo aquilo que é estabelecido pela ISRM (International Society for Rock Mechanics). 
Após inserir os valores de diâmetro e altura do corpo de prova, iniciou-se o processo de 
movimentação do êmbolo hidráulico que comprime a amostra até a mesma romper, sendo 
calculado o valor da carga (Kgf) e o deslocamento gerado (mm). 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os valores de densidade e total (ρB) variam entre 2,52 a 2,62g/cm³ (Tabela 1), sendo 
compatíveis para granitos (HOEK 2000). Os maiores valores de ρB relacionam-se as fácies 
ABMzG, as quais são portadoras de anfibólio e biotita. Os valores da densidade dos grãos são 
maiores que a da densidade total, pois excluem os valores dos espaços vazios e dos fluídos 
presentes na rocha.  

Como esperado para granitos, a porosidade é baixa, sendo menor do que 1,85%, com 
exceção da amostra AD-48, que alcança valor de 3,09%. Não há uma relação clara entre o 
aspecto textural com a porosidade das rochas, ou seja, os valores das fácies de granulação grossa 
intercalam-se com aqueles das rochas de granulação fina e média.   

Utilizando uma pressão de 3000 psi, a velocidade compressional (VP) apresentou em 
sua maioria, valores dentro do padrão de rochas graníticas (5500-6000 m/s), apenas as amostras 
ADR-25 e ADR-13 exibiram valores ligeiramente inferiores ao esperado para esse tipo de 
rocha. Os resultados da velocidade cisalhante, VS1 e VS2, não apresentam variações 
expressivas entre seus valores, mostrando que as ondas se propagaram em meios semelhantes. 

 
Tabela 8: Resultados dos testes físicos realizados nas amostras. ρG= densidade dos grãos; ρB = densidade total; Φ = porosi-
dade em %; VP = Velocidade Compressional; VS = Velocidade Cisalhante. Todos os valores de velocidade foram calculados 
a 3000 psi. 

 
 

 Com os resultados obtidos pelo teste de carga pontual, os índices de resistência (Is (50)) 
das amostras foram calculados e são exibidos na Tabela 2. As medidas variam entre 2,96 a 9,85 
MPa, este último valor é considerado anômalo, pois a maioria das amostras exibem valores 
menores do que 6,5 MPa. A relação existente entre os índices de resistência e os aspectos 
texturais das rochas é evidente, onde nota-se que as fácies de granulação grossa apresentam 
valores desses índices comparativamente mais baixo (≤4,7 MPa) do que as fácies de granulação 
mais fina (≥5,3 MPa). 
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Tabela 9: Resultados do teste de carga pontual nos granitos divididos em suas respectivas fácies. 

 

4. CONCLUSÃO 

 Os testes de PLT no conjunto estudado mostraram que o índice de resistência das 
amostras com textura grossa (ABMzG e LMzG) do Granito Bannach apresentam baixa 
resistência, com valores concentrados entre 2,96 a 4,70 MPa, ao passo que as rochas com 
granulação mais fina (LMzM e LMzF) são mais resistentes apresentando valores de 5,31 até 
9,85 MPa. Esses resultados contribuem significativamente para explicar o comportamento 
geomorfológico das fácies texturais do Granito Bannach, uma vez que as fácies de granulação 
grossa, por apresentar baixa resistência e maior suscetibilidade ao intemperismo físico e erosão, 
tendem a ocupar áreas topograficamente arrasadas e planas, ao passo que as fácies de 
granulação mais fina (LMzM e LMzF) são mais resistentes e menos suscetível à erosão, 
arquitetando as serras e morros do Granito Bannach (Figura 1). 

Figura 8: Demonstração das rochas de granulação grossa e mais fina na área do trabalho, junto com uma figura do relevo 3D, 
na qual a parte mais avermelhada representa as fácies de granulação fina e a mais esverdeada as fácies de granulação grossa. 
As amostras (eixo da abscissa) foram plotadas com os valores do índice de resistência das mesmas (eixo das ordenadas), 
apresentando assim uma separação evidente entre as fácies. 
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 Essas diferenças no índice de resistência foram comparadas com os resultados das 
propriedades físicas, como a densidade e porosidade, das fáceis, porém percebe que não existe 
uma divergência clara entre os valores para afirmar que a discrepância da resistência e de seu 
comportamento no relevo esteja nessas características. Sendo assim, a resposta, provavelmente, 
está na granulação das rochas. 
  Estudos geológicos sobre granulação de rochas e o seu comportamento físico não são 
muito frequentes, principalmente dentro das rochas ígneas, porém, dentro da metalurgia e áreas 
afins, esses estudos já são bastante recorrentes. Os trabalhos pioneiros foram de HALL (1951) 
e PETCH (1953), onde eles perceberam que as dimensões dos cristais influenciam diretamente 
nas propriedades mecânicas de um material, em especial a dureza, a resistência à corrosão e o 
limite de escoamento.  Levando em consideração esse pensamento, e que os minerais 
formadores das rochas do Granito Bammach contêm composição diferentes e não apresentam 
uma orientação preferencial (rochas isotrópicas), entende-se que os cristais do arcabouço 
mineral possuem diferentes orientações cristalográficas e, durante a deformação plástica, o 
escorregamento ou o deslocamento de discordâncias deve ocorrer ao longo dos contornos dos 
cristais, os quais funcionam como uma barreira a estes deslocamentos, por duas razões: a) Como 
os dois grãos possuem diferentes orientações cristalográficas, a discordância, ao passar de um 
grão A para um grão B, precisa alterar sua direção de deslocamento, o que se torna mais difícil 
a medida que as desorientações aumentam; b) A desordem atômica nos contornos de grão 
resulta na descontinuidade dos planos de escorregamento entre um grão e outro. Deste modo, 
uma rocha com grãos mais finos possui maior dureza e resistência mecânica do que rochas de 
granulação grosseira, pois os primeiros possuem maior número de contornos de grão.   
 Sendo assim este trabalho permitiu quantificar o grau de isotropia do Granito Bannach, 
através das razões das velocidades das ondas de cisalhamento S1 e S2, as quais refletiram em 
valores de 1±0,05. O comportamento isotrópico das diversas fácies do Granito Bannach, já 
havia sido definido por diversos autores (DUARTE, 1992; ALMEIDA, 2005; ALMEIDA et 
al., 2006) através de trabalhos de campo, os quais destacaram feições tais como ausência de 
vestígios de foliação ou lineação de caráter regional ou ligadas à sua colocação, presença de 
enclaves angulosos das rochas encaixantes e efeitos termais nas rochas adjacentes que causaram 
metamorfismo de contato da fácies hornblenda hornfels. No entanto, não havia na literatura 
nenhum trabalho que registrasse em números, o grau de isotropia desse granito e nem de outro 
pertencente à Suite Jamon.  
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10.2 Utilização de Tecnologias Interativas na Educação 
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INTRODUÇÃO   
  

As Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) tornam-se parte integrante de 
projetos educacionais permitindo uma expansão do acesso à informação. Tais mudanças 
oferecem novas possibilidades para práticas de ensino, objetivando um crescimento qualitativo 
na educação (ELIAS, 2011).  

Jogos digitais constituem um aspecto importante das TIC’s e podem contribuir 
significativamente para aprendizagem por serem ambientes que possibilitam disseminar 
informações. Um jogo educativo estimulará realmente a atenção dos alunos, ao passo que os 
motiva por meio de atividades de competição (CALISTO et al., 2010). Semelhantemente, os 
jogos proporcionam diversão, que acarreta prazer e satisfação, e que permite a criação de um 
ambiente de brincadeira envolvente que age de forma favorável à melhoria do desempenho das 
ações e da aprendizagem (PRENSKY, 2012).  

O ensino que adota o jogo como uma ferramenta de apoio à aprendizagem, oferece 
algumas vantagens como ludicidade, motivação, prazer, cooperação e participação, além de 
permitir a integração de diferentes áreas do conhecimento, onde conteúdos atravessam os 
domínios da informática, matemática, física, química, educação ambiental, biologia, história e 
etc. (SOUZA et al., 2010).  

Os jogos digitais recebem grande atenção entre pesquisadores educacionais e 
professores que defendem o uso de jogos na aprendizagem, por apresentar o potencial de 
fornecer um ambiente altamente envolvente, com alto nível de interação e feedback. Os jogos 
educacionais se mostram ser um mecanismo útil para a educação, já que são ferramentas muito 
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bem aceitas independentemente de classe social, gênero ou idade do aluno, e em certos casos 
serem mais eficazes que a leitura de textos.  

Neste contexto, este trabalho busca apresentar a implementação de algumas missões 
para o jogo educacional 2D, no estilo plataforma aventura, que trata da história da Guerrilha do 
Araguaia, especificamente pautada na atuação do guerrilheiro conhecido como Osvaldão.  

  
MATERIAIS E MÉTODOS  

  
Os procedimentos metodológicos estabeleceram-se a partir da revisão bibliográfica 

para identificar pesquisas desenvolvidas sobre games digitais. Subsequentemente foram 
levantadas pesquisas desenvolvidas sobre games que retratam acontecimentos históricos para 
podermos analisar a mecânica e a estrutura narrativa dos mesmos para serem utilizados como 
base para possíveis ideias.   

A equipe também realizou visitas nos locais onde ocorreu a Guerrilha para colher fotos 
e vídeos para serem utilizados no processo de modelagem dos ambientes/cenários retratados no 
game, que, depois de prontos, foram carregados em um motor de jogos e programados, fazendo-
os interagir com o usuário.   

Em se tratando de criação de jogos, faz-se necessário o uso do GDD, que é um 
documento em que se enumera e especifica todos os aspectos quantitativos e qualitativos de um 
jogo, tais como: mecânica (sistema de regras), level design (cenários), character design 
(personagens), programação (interatividade) e etc.  

O software GNU Image Manipulation Program (GIMP) é uma ferramenta gratuita de 
manipulação de imagem multiplataforma, que oferece uma variedade de tarefas, incluindo 
retoque de fotos, composição de imagem e construção desta. O GIMP é utilizado para tratar 
(ajustes de inclinação, recortes e etc.) as texturas utilizadas na interface gráfica do jogo, como 
imagens reais do personagem Osvaldão. Já o Inkscape é um editor de gráficos vetoriais, 
semelhante aos softwares Adobe Illustrator e Corel Draw; ele é utilizado para criação dos 
personagens e elementos do ambiente. A Unity é uma game engine (motor de jogos) proprietário 
criado pela Unity Technologies. É utilizada para integração dos elementos do jogo (cenários, 
personagens e etc.), dando “vida” a estes (é o software mais importante na criação de um jogo).  

O Inkscape foi empregado para o desenho de todos os elementos do cenário 2D. Após 
essa etapa, os elementos foram exportados para o motor de jogos e organizados para formar os 
cenários das missões implementadas. As figuras 1, 2, 3 e 4 ilustram algumas missões do jogo e 
a figura 5 ilustra alguns guerrilheiros, importantes no contexto da guerrilha, que aparecem nas 
missões. A arte 2D dos cenários e personagens foi desenvolvida por bolsistas de extensão e 
voluntários, membros do projeto.  
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 Figura 1: Missão 3 – Caça aos porcos selvagens.  Figura 2: Missão 4 – Caça à Onça Pintada  

  

  
 Figura 3: Missão 9 – Treinamento de tiro ao alvo.  Figura 4: Missão 10 – Técnicas de sobrevivência na mata.  

  
  

 
 a. Genuíno  b. Dina  

Figura 5: Guerrilheiros.  

O Inkscape também foi utilizado na criação das interfaces de interação do jogo para 
Mobile (Botões). Por enquanto, o jogo conta com três botões principais (figura 6), disparados 
por meio de eventos de touch screen, comum em dispositivos móveis. O botão responsável por 
fazer o personagem caminhar tem funcionamento similar a uma alavanca (figura 6 – lado 
esquerdo). Dessa maneira foi possível reduzir o número de botões na tela do smartphone do 
usuário, facilitando a jogabilidade.  

 
Figura 6: Botões Interativos do Jogo  

Toda interação entre os objetos, personagens, aspectos de dinâmica do mundo real, 
simulações de física etc. usados no jogo foi realizada através de scripts de controles 
desenvolvidos com a linguagem de programação C# (lê-se C Sharp).  
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RESULTADOS E DISCUSSÃO  
  

Com os resultados obtidos, tem-se um game educativo que objetiva auxiliar 
professores da disciplina de História nas escolas do município. O jogo foi distribuído em dois 
aplicativos. O primeiro aplicativo, que se refere a primeira fase do jogo, onde o período de 
ambientação na região é retratado. E o segundo aplicativo, que mostra o relacionamento com a 
população e treinamento dos guerrilheiros; e o conflito armado. Ambos disponíveis para 
download em https://lage.unifesspa.edu.br/baixar-games-main.html.   

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

  
Este trabalho apresentou o jogo digital educativo “Araguaia: A Saga de Osvaldão” para 

auxiliar no processo de ensino-aprendizagem sobre a Guerrilha do Araguaia aos alunos do 
ensino fundamental e médio das escolas do município de Marabá-PA. O projeto do jogo define 
3 fases compostas de várias missões que buscam ilustrar de forma didática, e ao mesmo tempo 
divertida, os fatos que ocorreram e que fazem parte de nossa história regional.  

Os testes realizados até o momento em algumas escolas nos fez perceber que o objetivo 
proposto é alcançável; com isso, esperamos que esse jogo possa contribuir significativamente, 
oferecendo suporte para professores e alunos, deixando as aulas mais interativas, motivadoras 
e divertidas.  
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10.3 Desenvolvimento, construção e aprimoramento de um equipamento tecnológico 
multissensorial de baixo custo 

 

Desenvolvimento, construção e aprimoramento de um equipamento tecnológico 
multissensorial interligado a um software de gestão de dados para a análise de  
qualidade e rendimento de biocombustíveis (Gasolina Verde e Diesel Verde)  

  
Pedro Henrique Pacheco Aragão;  
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Resumo: Neste trabalho, realizou-se o estudo da obtenção de biocombustíveis a partir do 
processo de craqueamento em diferentes escalas de produção. Para o desenvolvimento do 
mesmo foi empregada como matéria prima Óleo de Fritura, assim como diferentes 
catalisadores, afim de verificar o melhor resultado. Os catalisadores empregados in natura 
(Carbonato de sódio (Na2CO3) com 99,5% de pureza e o Pó de Aciaria Elétrica) foram 
submetidos a tratamentos térmicos. Foram utilizados equipamentos em escala de bancada, 
tendo um reator com capacidade de 1 L e uma planta piloto com capacidade para 148 L. Parte 
dos produtos obtidos foi destilada em escala de bancada como auxílio de uma coluna do tipo 
vigreux. Nas reações de craqueamento térmico catalítico verificou-se a eficiência do emprego 
dos catalisadores e das diferentes matérias primas.   
  

1. INTRODUÇÃO  
  
A aspiração global de reduzir a dependência dos combustíveis fósseis e consequentemente 

diminuir a poluição causada pelos mesmos carece de recursos energéticos alternativos (SHEN 
& NCHARE, 2009). Desta forma, a comunidade cientifica em pareceria com empresas 
privadas e estatais tem investigado novas fontes renováveis de combustível que não agridam 
ao meio ambiente e sejam economicamente viáveis, motivando uma busca por inovações e 
melhorias de metodologias para a síntese de biocombustíveis ou “combustíveis verdes”, 
através de rotas tecnológicas, dentre elas a transesterificação, a esterificação, fermentação e o 
craqueamento (MOTA et al., 2014; SEIFI & SANDRAMELI, 2016).  

O craqueamento de triglicerídeos, o qual pode ser um processo térmico ou catalítico, tem 
como principal fim a quebra das moléculas com o auxílio de altas temperaturas, formando 
cadeias de hidrocarbonetos com peso molecular semelhante às frações do petróleo (gasolina, 
querosene e diesel), além de compostos oxigenados como ácidos carboxílicos, aldeídos, 
cetonas, monóxidos de carbono, dióxido de carbono e água (FARAH., 2012).   

  
2. MATERIAL E MÉTODOS  
  

1.1. PREPARO DOS CATALISADORES  
  

1.1.1. Carbonato de Sódio 99,5%  
  
O Na2CO3, de pureza 99,5%, passou por um processo de classificação, com o auxílio de 
um jogo de peneiras sendo o material classificado como passante em 100 mesh e retido em 
150 mesh. Após classificar do catalisador, este foi colocado para secar a uma temperatura de 
110°C, por um período de duas horas, em uma mufla (Modelo: EDG 10 P-S).  

  

1.1.2. Pó de Aciaria Elétrica (PAE)  
  
O PAE foi submetido a processo de secagem por duas horas em uma mufla (Modelo: EDG 
10 P-S), a fim de remover toda a umidade contida no material. Em seguida o mesmo foi 
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desagregado com o auxílio de um pistilo e um almofariz, posteriormente foi classificado em 
um jogo de peneiras, sendo majoritariamente passante em 325 mesh.  
  

1.2. CRAQUEAMENTO EM ESCALA PILOTO  
  

O procedimento experimental foi realizado conforme descrito por Mota (2014). 
Inicialmente a matéria-prima e o catalisador foram pesadas em uma balança, (marca 
BALMAK, modelo BK50, com capacidade de 150 kg e precisão de 0,1 kg). Posteriormente o 
catalisador foi inserido no reator e logo após foi inserida a matéria-prima. Seguidamente o 
sistema foi ligado e as condições para cada experimento foram estabelecidas.   

Foram realizados três experimentos, nos quais foram estudadas as percentagens de 
catalisador e a eficiência da mistura do catalisador em estudo (PAE) e o carbonato de sódio.  

  
1.3. CARACTERIZAÇÃO DOS PLOs E BIOCOMBUSTÍVEIS OBTIDOS  

  
As propriedades físico-químicas dos PLOs e dos biocombustíveis obtidos nos 

experimentos foram determinadas segundo as seguintes técnicas: índice de acidez, segundo o 
método oficial da AOCS Cd3d-63 (AOCS, 1999), que é aplicável a óleos vegetais e animais 
(brutos ou refinados), gorduras animais e outros produtos derivados destes; índice de 
saponificação, que foi determinado segundo o método oficial AOCS Cd 3-25 (AOCS, 2001), 
que é aplicável a todas as gorduras e óleos; índice de éster; densidade, que foi determinada 
segundo o método oficial AOCS Cc 10c-95 (1997); viscosidade cinemática de acordo com as 
normas ASTM 446, ASTM D 2515 e Norma ISO 3105.  

Foram realizadas medidas de espectroscopia na região do infravermelho, a fim de 
verificar os grupos funcionais presentes nas amostras e serão realizadas análises de 
cromatografia gasosa acoplada ao espectro de massas, com o intuito de determinar a 
composição das mesmas.  

  
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  
  

1.4. AVALIAÇÃO DOS PARÂMETROS DE PROCESSO E RENDIMENTO  
  

Para a promoção dos experimentos em escala piloto foram levados em consideração os 
resultados conseguidos anteriormente em escala de bancada. Dessa forma, foi empregada 
como matéria prima o óleo de soja residual de fritura e como catalisadores foram empregados 
o PAE in natura e uma mistura de 2:1 contendo PAE e Na2CO3. A Tabela 01 apresenta os 
parâmetros operacionais, bem como o rendimento em PLOs.   

  
Tabela 01 – Parâmetros operacionais dos experimentos de craqueamento em escala piloto  

Parâmetros de processo  
Óleo de 
fritura  

10 % PAE  

Óleo de fritura 
2,5% PAE  

Óleo de fritura  

13% Na2CO3 + PAE  

Temperatura de trabalho    450°C   

Massa de matéria-prima   17,00kg  20,00kg  16,20kg  

Temperatura inicial de craqueamento   508°C  512°C  515°C  
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1.5. CARACTERIZAÇÃO DOS PRODUTOS LIQUIDOS ORGÂNICOS 
OBTIDOS  

  
1.5.1. Propriedades Físico-Químicas dos Produtos Líquidos Orgânicos  

  
A Tabela 02 traz os resultados das análises físico-químicas dos PLOs obtidos em escala 

piloto. Pode-se notar que o PLO com menor índice de acidez é o que se refere a mistura de pó 
de aciaria elétrica com carbonato de sódio, este resultado pode estar atrelado as propriedades 
do catalisador carbonato de sódio, uma vez que o mesmo já mostrou-se eficiente no que tange 
a desoxigenação dos produtos, no entanto há também uma variação no teor de catalisador 
envolvido na reação. Portanto a característica deste PLO, no que concerne ao índice de acidez 
pode estar relacionada a dois fatores inerentes do processo.   
 Um ponto importante a ser destacado é que nenhuma das amostras de PLO apresentou valor 
de densidade dentro do determinado pela ANP, isto pode estar atrelado ao fato de que houve 
baixo rendimento em PLOs, o que sugere que a reação de craqueamento não foi efetiva, uma 
vez que em todos os experimentos o rendimento em coque foi superior ao rendimento em 
produtos líquidos. Outo fator são os valores de índice de saponificação, que refletem a 
quantidade de ácidos graxos ligados a cadeia de hidrocarbonetos, o que corrobora a afirmação 
anterior, permitindo afirmar que a quebra das moléculas não foi efetiva.  
 Estes baixos valores para densidade influirão significativamente no processo de destilação 
destes PLOs, posto que, estes resultados sugerem que nas amostras há a presença de 
hidrocarbonetos de cadeia curta apenas, portanto não deverão ser gerados após a destilação 
frações de bioquerosene e diesel verde.  
  

Tabela 02 – Características Físico-Químicas dos PLOs Obtidos em Escala piloto.  

Características FísicoQuímicas  

Óleo de 
fritura  

10 % PAE  

Óleo de 
fritura  

2,5% PAE  

Óleo de fritura  

13% Na2CO3 /  

PAE  

Óleo Diesel  

ANP  

Índice de Ácidez (mg de KOH/g)  123,14  144,63  115,36  -  

Índice de Saponificação (mg de 
KOH/g)  279,90  355,21  260,35  -  

Índice de Éster (mg de KOH/g)  156,76  210,58  144,99  -  

Ácidos |G|raxos Livres (%)  61,94  72,75  58,02  -  

Viscosidade Cinemática        2,0 – 5,0  

Densidade  0,77  0,80  0,81  0,82 – 0,86  

  
1.6. CARACTERIZAÇÃO DOS PRODUTOS DA DESTILAÇÃO   

Tempo inicial de craqueamento (min)   13   27   20   
Tempo total do processo (min)   68   54   43   
Produto líquido    , 00 40 %   36 , 50 %   31 , 7 0 %   
Resíduos   64 , 47 %   45 23 , %   50 00 , %   
Gases    12 , 35 %   18 , 27 %   30 , 18 %   
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1.6.1. Propriedades Físico-Químicas  
  

Como esperado a destilação dos PLOs não gerou as frações de bioquerosene e diesel 
verde, desta forma os resultados inerentes ao estudo das características físico-químicas da 
fração biogasolina estão dispostos no Tabela 03.   

Os dados obtidos revelam que os produtos alcançados são altamente ácidos, desta 
forma seu uso em motores é inviável, uma vez que os mesmos apresentariam altos riscos de 
corrosão das peças, bem como sua queima é nociva ao meio ambiente.  

  
  
  

Tabela 03 – Características Físico-Químicas da Fração Biogasolina Pertencente aos Experimentos 
Realizados em Escala Piloto.  

 

Características Físico-Químicas  10 %  2,5%  13% Na2CO3 /  ANP N°  
 PAE  PAE  PAE  40  
Índice de Ácidez (mg de KOH/g)   155,62  254,32  125,98  -  

Índice  de 
 Saponificação  (mg KOH/g)  

de  246,87  298,78  216,85  -  

Índice de Éster (mg de KOH/g)   91,25  44,46  90,87  -  

Ácidos |G|raxos Livres (%)   78,27  127,92  63,37  -  

Viscosidade Cinemática   *  *  *    

Densidade   0,70  0,71  0,76  0,71  

  
4. CONCLUSÃO  

Os experimentos de craqueamento térmico catalítico realizados em escala piloto 
geraram produtos com propriedades acima do esperado, principalmente no que tange as 
caraterísticas Físico-Químicas da fração de Biogasolina, que apresentou elevados índices de 
acidez. A principio o PAE não se mostrou um catalisador muito eficiente quando comparado 
aos testes em escala de bancada e ao carbonato de sódio. No entanto deve-se levar em 
consideração alguns aspectos que possivelmente influenciaram nos resultados, tais como o 
próprio reator que possuía resíduos de experimentos anteriores em seu interior, assim como o 
seu eixo de agitação, no período do experimento, não funcionava corretamente impedindo uma 
melhor agitação no meio reacional. Tendo em vista esses fatores não é possivel concluir de 
forma concreta se o PAE é um catalisador eficiente ou não, em escala piloto. Em função desses 
obstáculos, não foi possível testar o equipamento inicialmente proposto visando avaliar a 
qualidade dos biocombustíveis produzidos.  
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10.4 Estimulação sensório-perceptiva e preservação ambiental: projeto eletrônico ipê 
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Resumo: O presente projeto foi concebido no contexto do Media Lab, Laboratório de Mídias 
Interativas, pautado nas temáticas do trabalho interdisciplinar e na execução de obras de arte 
eletrônicas. Assim, será possível apresentar o conhecimento eletrônico e ambiental sobre o Ipê. 
Uma árvore cujo nome tem origem brasileira, derivada do tupi, que significa “árvore cascuda“. 
Diferindo das outras, o surgimento de sua floração depende da espécie, no entanto, por pouco 
tempo permanecem floridas. Estas, por sua vez, caem dos galhos, criando, assim, uma massa 
colorida contrastante. A espécie mais famosa é o ipê-amarelo, com sua flor declarada como 
símbolo nacional na década de 60. Também há outras cores como roxo, rosa, branco e 
vermelho. Para a execução do projeto, inicialmente foi feita a escolha das cores características 
do Ipê, cujas principais são representadas periodicamente por dispositivos luminosos chamados 
LEDs. A obra terá um total de 10 ramificações, onde cada uma contará com 100 LEDs. Essas 
ramificações serão acopladas à estrutura para uma melhor locomoção da estrutura desmontada. 
O controle das cores será feita através do Arduino³, manipulando a intensidade de energia, com 
isso, dando a tonalidade certa para as cores representativas. O intuito deste projeto é provocar 
um  conhecimento sobre o Ipê por parte da sociedade exterior de uma forma artística, 
conciliando arte e tecnologia em um mesmo objeto de estudo. Assim o projeto poderia ser 
apresentado em escolas ou ambientes públicos dos municípios, onde seria montada a exposição, 
promovendo não apenas a interação cultural da população com obras de arte mas também 
proporcionar o contato com a cultura tecnológica. Por sua vez, o projeto justifica sua execução, 
tanto pela tecnologia que será desenvolvida, quanto pela experiência dos alunos envolvidos, e 
que será mais um dos esforços em conscientizar a população global quanto à questão da 
preservação ambiental. 
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INTRODUÇÃO 

Desenvolvido no âmbito do Media Lab/Unifesspa, laboratório de pesquisa, desenvolvimento 
em inovação e mídias interativas, contamos com a colaboração de bolsistas e voluntários para 
o desenvolvimento desse projeto que tem como objetivo atuar nas temáticas do trabalho 
interdisciplinar e na execução de obras de arte eletrônicas. Assim, será possível difundir o 
conhecimento eletrônico utilizado para a confecção da obra, que terá como consequência 
positiva a apresentação da espécie do Ipê e suas características nativas ao mundo.  Ipê, a árvore 
cujo o nome tem origem na língua tupi, que significa “árvore cascuda“, possuindo também 
outras nomenclaturas variando de acordo com o estado como pau d’arco, herdado da cultura 
indígena onde a madeira era usada para confecção de artigos de caça, como arco e flecha. Esta 
difere em sua especificidade da flora que normalmente que rodeia as cidades, por questões 
visuais o surgimento de sua floração depende da espécie por sua vez estas ficam pouco tempo 
floridas, suas flores caem dos galhos criando assim uma massa colorida possível de ver a 
quilômetros.   
A espécie mais conhecida é o ipê-amarelo, com sua flor declarada como símbolo nacional no 
dia 27 de junho de 1961 pelo então presidente Jânio Quadros, sem contar com as outras cores 
como roxo, rosa, branco e vermelho. Para conceber tal projeto, primariamente foi feita a escolha 
das cores características do Ipê que serão representadas na obra, para tal fim serão utilizados 
LEDs RGB¹, um periférico que opera representando três cores vermelho (Red), verde (Green) 
e azul ( Blue), cada cor recebendo uma corrente energética isolada, possibilitando a intensidade 
exata da cor desejada, com isso possibilitando a reprodução de até 16 milhões de cores. Esse 
projeto prototipado terá inicialmente um total de 10 ramificações, onde cada uma comporta 
cerca de 100 LEDs RGBs, essas ramificações por sua vez serão acopladas ao “caule” da árvore 
toda a estrutura feita em impressora 3D para uma melhor locomoção e estética da árvore.  
O controle da intensidade de cores será feito através do Arduino, que trata-se de um 
microcontrolador (circuito com entradas e saídas) criado em 2005 na cidade de Ivrea na Itália, 
por uma equipe de desenvolvedores, por sua essência de hardware totalmente livre para 
modificações e aprimoramentos, é possível de ser programado através de duas linguagens de 
programação: C e C++. Sendo escrita em uma IDE² , que possui diversas funcionalidades, como 
controlar sensores etc. As cores por sua vez serão controladas por PWM³ que consiste em enviar 
pulsos simétricos de energia, com isso a distância entre os pulsos pode representar valores (0 a 
255), possibilitando regular a corrente elétrica, passando a intensidade certa para cada cor do 
LED RGB  reproduzindo as cores definidas.  

O MOSFET⁴ de Potência que irá permitir que tenha controle de uma corrente alta, controlada 
por tensão, passada para circuito com seus elementos, com isso, a alimentação será gerenciada 
por fontes reutilizadas de computador, proporcionando o abastecimento energético necessário 
para suportar todos os componentes. O intuito deste projeto é tensionar os questionamentos a 
respeito do Ipê de uma forma artística, conciliando arte e tecnologia. Assim, o projeto poderia 
ser apresentado em escolas ou ambientes públicos dos municípios, promovendo não apenas uma 
maior difusão e acessibilidade à cultura artística mas também quebrando os tabus tecnológicos 
de conhecimento concentrado em uma única esfera.  
Desta maneira, o projeto justifica sua execução pelas potencialidades que serão elencadas ao 
desenvolver uma obra de arte interativa que atua na informação de uma espécie em específico 
(no caso o Ipê) mas também apresenta componentes acessíveis a um usuário comum ou 
qualquer outro indivíduo interessado em criar algum dispositivo ou obra de arte utilizando 
componentes de código aberto com o amparo de uma comunidade proativa fornecendo 
conteúdo teórico e suporte às mais diversas dúvidas 
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2. MATERIAL E MÉTODOS 

LEDs 

Inicialmente foi realizado um estudo a respeito das cores do ipê, suas tonalidades e intensidades 
representativas para reproduzi-las nos LEDs, partindo disso, fez-se necessário testar seu valores 
na forma prática, tendo em vista que os resistores em cada cor de LED são de 150 Ohms. 
Resistor é um dispositivo elétrico utilizado no meio eletrônico, com a finalidade de transformar 
energia elétrica em energia térmica por meio do Efeito Joule, limitando a corrente elétrica em 
um circuito, com isso, foram realizada adaptações específicas para um funcionamento estável 
do circuito. Com isso, partimos para o desenvolvimento do mesmo, fazendo uso de três 
MOSFETs, para um controle amplo de corrente atuando diretamente em cada cada LED 
resultando em cada cor isoladamente. 

 

Imagem 1 - Circuito inicial ilustrativo 

MOSFET e Alimentação 

Conforme a imagem acima, cada MOSFET controla a corrente que será redirecionada das 
fontes de energia, pela trilha de cada cor do LED RGB, controlada pela tensão apresentada 
separadamente pelo Arduino, com isso gerando a intensidade certa para as tonalidades 
propostas, seguindo a trilha em série com as outras tendo em vista que cada cor será alimentada 
por uma corrente separada, ativando então 10 LEDs. Partindo disso, cada ramo possui 100 
LEDs e se apresenta na mesma configuração, só precisando adequar o resistor 
proporcionalmente à quantidade de LEDs, multiplicando 150 Ohms a quantidade unitária, como 
os LEDs da obra são de cátodo comum, das quatro pernas de alimentação, somente uma é 
caracterizada como "Terra"(pólo negativo). Dessa forma, cada cor do LED recebe uma 
alimentação em específico, gerada por fontes de computador ATX 400W ligadas a tomada. 

Estrutura da obra 

A estrutura da obra será feita de plástico disposto por uma impressora 3D, de forma que encaixe 
uma nas outras, para facilitar a locomoção da obra para possíveis apresentações, levando em 
conta que cada encaixe terá que um espaço específico para a passagem das trilhas, assim 
representando o xilema e floema, tecido condutor de seiva das árvores, conforme na imagem 
apresentada abaixo. 
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                            Imagem 2 - Representação gráfica tridimensional do “caule”  

Com isso sua estrutura completa, levando em conta aos encaixes e trilhas, foi proposto 
apresentar similaridade com a árvore original, sem perder a estética eletrônica, possuindo 
aproximadamente 1,60 cm (da base até a copa da árvore) com isso realçando sua finalidade 
representativa conforme a imagem abaixo: 

 
Imagem 3 - Representação da estrutura principal da árvore. 

Sua base será em um formato quadrado, levando em conta com as 3 fontes de alimentação, estas 
dispostas na sobre uma superfície aparentemente biológica , tendo como proposta apresentar 
uma ideia de natureza com tecnologia. 

RESULTADOS E ISCUSSÃO 

Componentes 

Todos os componentes foram determinados e adicionado no caderno de controle do projeto,e 
assim determinando a configuração ideal para os componentes como MOSFET ( 5 V - 20A ), 
resistores 150  
Ohms, LEDs RGB e Arduíno 
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 Circuito 

Realizado em simulações, foi possível determinar a configuração ideal para o circuito de todo 
o projeto, e definir que o circuito em paralelo seria melhor que o em série, para não haver queda 
de tensão e a corrente se distribuir de forma exata para cada LED 

 Estrutura 
Definimos que a estrutura será acoplada entre suas parte e possuirá uma passagem para as trilhas 
de energia, sendo desenhada de forma harmônica, condizente com a proposta da obra 

 Cronograma de atividade e planilha de componentes 

Foi proposto um cronograma para as atividade e uma planilha com os itens necessários para 
confecção da obra 

 Acadêmico 
Foi apresentado em um simpósio internacional, SIMII – Simpósio internacional de Inovação 

em Mídias interativas e junto a isso publicado no anais do evento .  

CONCLUSÃO 

Por fim a intenção deste projeto em essência por ser concebido dentro do Media Lab, tem como 
objetivo criar uma experiência sensorial biológica como sendo a representação de uma árvore, 
mas ao mesmo tempo estabilizada e concebida em um âmbito tecnológico, artístico, científico 
e acadêmico, uma vez que o propósito primário que liderou as primeiras fase de pesquisa foi o 
de informar nos mais diversos âmbitos interdisciplinares a existência de uma espécie 
característica e já considerada símbolo nacional e de grande relevância artística como no caso 
proposto neste trabalho o Ipê. Mas não somente informar, de forma importante é pontuada a 
questão da junção arte/tecnologia, uma vez que as ferramentas eletrônicas utilizadas para 
composição deste projeto são de acesso e domínio público. Sendo que a aquisição de 
componentes e o conhecimento teórico necessário para trabalhar com os periféricos são 
disponibilizados na internet fomentando assim uma ampla sugestão de ideias prováveis de 
serem concebidas fora de um círculo fechado de conhecimento. 

Para a confecção da árvore foi pensado em sua estrutura “física” a qual acomodaria os 
componentes eletrônicos e serviria esteticamente de representação do que foi proposto, 
impressa em uma impressora 3D ( sendo sua estrutura básica: Raízes, Caule, Ramificações e 
posteriormente flores ). 

Por sua vez os componentes eletrônicos utilizados listados por ordem são: fontes reutilizadas 
de computador, para suprir a demanda necessária de energia que por sua vez seria redirecionada 
ao transistor de efeito de campo ( metal óxido semicondutor ) para um controle de volume de 
energia maior uma vez que a corrente fornecida pelo Arduíno não supriria a demanda necessária 
para um bom funcionamento do circuito completo.  

Em seguida o microcontrolador utilizado para automação e controle de dinâmica das cores foi 
o Arduino, onde este por sua vez armazenaria as informações necessárias para informar qual a 
corrente necessária para cada cor e o respectivo tempo entre as transições das cores. 
Expressando finalmente a cor, estariam os LEDs estes dispostos nas estruturas impressas das 
flores possivelmente impressa em plástico translúcido e postas em composição com a copa da 
árvore. Estes foram os componentes principais utilizados para a composição do produto final, 
todos os cabos e ligações que estabelecem a comunicação entre o controlador e o output de 
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cores seriam dispostos “escondidos” por dentro da estrutura da árvore, como galhos caule e 
raízes. 

E finalmente a parte lógica que foi utilizada, foi o software IDE criada especificamente para o 
Arduíno, processando e mediando comandos para o controlador através de uma linguagem de 
programação neste caso C e C++. 

Por motivos de falta de tempo e incentivo necessário para um maior aprofundamento e 
aquisição de materiais, foi escolhido esta forma de abordagem, futuramente a problemática 
disponibilizada aqui poderá ser desenvolvida de formas mais específicas e com picos de 
criticidade mais acentuados variando essencialmente dentro do que é possível se debater sobre 
arte e tecnologia. Este projeto serve não somente como conceito apresentado, mas também para 
incentivar futuras gerações que estão somando ao corpo acadêmico atualmente à refinar sua 
essência crítica e a capacidade e fomentar e criar projetos com a finalidade de conscientizar a 
comunidade sobre algum aspecto relevante ou que talvez seja negativo em sua realidade social. 

O desígnio principal deste trabalho é apresentar à uma esfera de indivíduos exteriores o conceito 
da árvore Ipê, e a ideia de sua existência biológica juntamente com uma representação 
eletrônica e digital, proporcionando uma mistura homogênea entre arte e tecnologia rompendo 
com a estética tradicional separatista da cultura eletrônica ser equilibrada somente em uma 
pequena parcela da sociedade considerada “apta” academicamente ou economicamente, para a 
manipulação e confecção de artefatos eletrônicos e artísticos. 
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10.5 Caracterização climática para poedeiras comerciais nas regiões sul e sudeste do estado do 
Pará 
 

Caracterização bioclimática para poedeiras comerciais em quatro municípios do 
sudeste paraense  

  
Juciene da Silva de Souza1  
José Anchieta de Araújo2  

  

Agência financiadora: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Pará – FAPESPA.  

Palavras chave: Zoneamento, bioclimatologia, avicultura de postura.   

INTRODUÇÃO  

Segundo a Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA, 2018) o Brasil ocupou em 
2017 o ranking de maior exportador de carne de frango e foi o segundo maior produtor de carne 
de frango, já no setor de produção de ovos, obteve um aumento de 1,89% em relação a 2016, 
sendo 99, 74% da produção destinada ao mercado interno.  

Apesar dos avanços na avicultura que segundo DAMASCENO et al (2010), se deve ao 
melhoramento genético, a investimentos tecnológicos, a esforços em implantar boas práticas de 
manejo e a preocupação com o bem estar animal, sabe-se que a maioria dos galpões brasileiros 
ainda não possuem instalações adequadas propiciando na rápida transferência de calor e 
umidade para o seu interior JÁCOME et al. (2007), prejudicando a produtividade.  
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Na falta de instalações adequadas, para que as aves mantenham sua homeotermia, será 

necessário que acionem seu mecanismo termorregulador, para que mantenham a temperatura 
corporal através da produção e liberação de calor (ABREU; ABREU, 2004).    

Rostangno et. al (2007), descrevem que na fase de cria das aves poedeiras (7 a 12 
semanas de idade) as exigências térmicas estão em torno de 26ºC a 32ºC. Nesta fase ocorre 
grande parte do desenvolvimento da musculatura e esqueleto da ave (HY-LINE 
INTERNATIONAL, 2016), e estas estruturas podem ser comprometidos por fatores como mal 
balanceamento nutricional, manejo inadequado, e dentre outras a falta de conforto térmico, 
sendo as fases inicial e de cria as mais delicadas.    
  Com base no exposto, o presente trabalho objetivou realizar uma caracterização bioclimática 
para poedeiras comerciais na fase de cria (7 a 12 semanas de idade), em quatro municípios do 
sudeste paraense, sendo estes, Marabá, Parauapebas, Redenção e Xinguara.   
  
MATERIAL E MÉTODOS  
  

Os dados climáticos dos municípios em análise foram coletados no Centro de Previsão 
de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC/INPE). Foram utilizados dados referentes ao período 
de 6 meses, que compreende ao mês de julho a dezembro de 2015. As variáveis coletadas foram: 
Temperatura Máxima (TMAX, °C); Temperatura Mínima (TMIN, °C); Temperatura Média 
(TMED, °C), Umidade Relativa (UR, %) e o índice de temperatura e umidade (ITU), calculado 
com base na equação citada por THOM (1959), onde:  

ITU = (0,8 x TA + (UR/100) x (TA- 14,4) + 46,4), em que, TA = temperatura do ar ºC 
e UR = umidade relativa do ar (%).    

Os dados climatológicos foram comparados com as condições de conforto térmico ideais 
para poedeiras comerciais na fase de cria (7 a 12 semanas de idade), conforme mostra a figura 
(1), tendo como base as recomendações de temperatura citada por Tabelas brasileiras para aves 
e suínos (2017), e de umidade relativa do ar, citada por Manual de padrões de desempenho, HY 
LINE W-36 (2016).  
TABELA 1. Condições térmicas ideais para aves poedeiras em função da idade  

 
Idade em Semanas                           Temperatura                       °C Umidade do Ar 

%  
 

               7 a 12                                             26 a 32                                           40  
 

Fonte: Tabelas brasileiras para aves e suínos (2017) e Manual de padrões de desempenho, HY LINE W-36 
(2016).  
  
RESULTADOS E DISCUSSÃO  
  

O diagnóstico térmico para a produção de aves poedeiras na fase de cria nos quatro 
municípios do sudeste paraense estão apresentados respectivamente nas tabelas (2) e (3).   
  
Tabela 2. Temperaturas máxima (TMAX, °C), mínima (TMIN, °C) e média (TMED), umidade relativa 
do ar (UR, %) e Índice de temperatura e Umidade (ITU)  
  Meses    
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Parâmetros  

Julho  

Agosto  Setembro  Outubro  Novembro  Dezembro  

TMAX                  33,0  33,0  33,0  34,3  34,0  32,5  

TMIN                    23,0             23,0  22,8  23,5  23,0  22,3  

TMED  28,5  28,3  28,0  29,5  28,8  27,5  

UR  63,8  64,3  72,3  70,3  70,0  76,0  

ITU  78,2  78,0  78,6  80,6  79,5  78,4  

*Média dos parâmetros TMAX; TMIN; TMED; UR e ITU para quatro municípios do sudeste paraense.  
  
Para comparar as exigências das aves com os valores climáticos obtidos adotou-se a 

seguinte simbologia: (I) – inferiores aos exigidos pelas aves, (C) – confortáveis (S) – superiores 
aos exigidos pelas aves.  
  
Tabela 3. Diagnóstico climático para produção de frangas poedeiras nos 4 municípios do sudeste 
paraense.  

 
Meses  

Semanas  Julho        Agosto        Setembro       Outubro       Novembro       
Dezembro  

     7 a 12               SiCaS        SiCaS            SiCaS           SiCaS             SiCaS               
SiCaS  

 
*As letras estão sequencialmente ordenadas referindo a letra maiúscula TMAX; letra minúscula TMIN; 
letra maiúscula e itálica TMED; letra minúscula sublinhada UR e letra maiúscula sublinhada e itálica ITU.  
  

De acordo com os dados apresentados na tabela (2) que representa as características 
climáticas dos municípios de Marabá, Parauapebas, Redenção e Xingara, e comparados com os 
níveis exigidos pelas aves, observou-se que as condições térmicas são desfavoráveis para a fase 
de cria, onde a temperatura máxima se mostrou superior em todos os meses observados e a 
temperatura mínima inferior em todos os meses.  

Conforme BAÊTA e SOUZA (2012), as aves são animais homeotermos, ou seja, 
controlam o seu ambiente interno de acordo com as respostas de adaptação ao ambiente externo, 
sendo sensível a qualquer tipo de alteração no ambiente. A elevação da temperatura externa 
ocasiona na ave o aumento da frequência respiratória e da temperatura retal (BROSSI et al., 
2009). A aceleração do ritmo cardíaco, reduz o consumo de alimento e aumenta o consumo de 
água, desencadeando na queda da taxa de crescimento e na taxa de produção de ovos, ocorrendo 
maior incidência de ovos com casca mole (TRINDADE, NASCIMENTO e FURTADO, 2007).  

Em baixas temperaturas, pode-se obter ganho de peso, porém, requer elevada conversão 
alimentar (COSTA, DOURADO e MERVAL, 2012). Neste caso, observar a interação entre o 
animal e o ambiente é fundamental para evitar que o custo energético dos ajustes fisiológicos 
sejam elevados (FURLAN; MACARI, 2002).  

Os valores de UR se apresentaram em níveis muito acima do recomendado (40%) 
durante todos os meses observados, o que compromete o bem estar das poedeiras na fase em 
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estudo. Devendo-se adotar a utilização de galpões automatizados, haja vista que se trata de uma 
variável de difícil controle.  

O índice de temperatura e umidade (ITU) também apresentou padrões fora da 
normalidade (valores até 74), sendo acima do recomendado em todos os meses, e se trata de 
uma variável que requer muito cuidado, pois, de acordo com a National Weather Service (1976), 
valores de ITU entre 74 a 78 é necessário que o avicultor esteja alerta, valores entre 79 a 84 
representam perigo para a sanidade das aves e, valores a partir de 85 a situação é de emergência 
podendo ocasionar a morte das aves.  
  

CONCLUSÃO  

Com base no estudo bioclimático, para que a atividade avícola seja economicamente 
viável é fundamental adequar um sistema de produção que atenda às necessidades das aves, 
uma vez que, as variáveis temperatura, UR e ITU são inadequados para o bem estar animal nos 
quatro municípios, devendo-se dar igualmente atenção para outros parâmetros importantes 
como, genética, nutrição, sanidade e manejo, objetivando atingir a máxima potencialidade das 
aves.  Estudos que envolvam a ambiência animal e técnicas construtivas se fazem necessárias 
para região.  
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10.6 Estudo do desenvolvimento de espécies florestais nativas inoculadas com fungos 
micorrízicos em área de recomposição florestal ás margens do Rio Tauarizinho no Campus 
Universitário da Unifesspa 
 

SOBREVIVÊNCIA E DESENVOLVIMENTO DE ESPÉCIES FLORESTAIS   
INOCULADAS COM FUNGOS MICORRÍZICOS ARBUSCULARES EM ÁREA DE  
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Resumo: As espécies nativas são as mais adequadas para restauração de áreas, por 
apresentarem maior probabilidade de terem os seus polinizadores e dispersores naturais, 
garantindo que essas novas comunidades se auto-regenerem naturalmente. Um dos fatores mais 
importantes para o sucesso de projetos de revegetação é a seleção de espécies. Tais espécies 
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têm que ser adaptadas para o estabelecimento, crescimento e sobrevivência sob as condições 
do meio e de acordo com o tipo de manejo proposto. Também tem que ser capazes de 
estabelecer-se rapidamente sob condições ambientais temporariamente modificadas. Precisam 
ser aceitáveis sinecologicamente tanto em termos da coexistência com outras espécies 
desejáveis quanto ao nicho sucessional existente. Este trabalho foi desenvolvido no âmbito do 
Acordo de Cooperação Técnica N.7/2016 firmado entre a Universidade Federal do Sul e 
Sudeste do Pará (Unifesspa) e o Exército Brasileiro – “Tauari Vivo”, subprojeto “ Recuperação 
de áreas degradadas as margens do Rio Tauarizinho com espécies florestais nativas inoculadas 
com fungos micorrízicos” e teve como objetivo avaliar a taxa de sobrevivência de mudas de 
espécies florestais nativas plantadas as margens do Rio Tauarizinho. A taxa de sobrevivência 
das espécies florestais avaliadas para este trabalho aos 120 dias após o plantio no campo, variou 
entre 87% à 93%, sendo considerada uma alta taxa de sobrevivência independente da espécie 
vegetal e do tratamento de inoculação com fungos micorrízicos arbusculares. Dentre as 
espécies avaliadas o jatobá foi o que apresentou maior crescimento em altura, diâmetro e 
número de folhas aos 30 e 120 dias após a avaliação no campo, seguido da sapucaia e andiroba.   
  
1. INTRODUÇÃO  

Segundo Gliessman (2001) quando o solo é compreendido como um sistema vivo, 
dinâmico e integrante do ecossistema, o manejo para a sustentabilidade torna-se um processo 
sistêmico, visão totalmente antagônica a preconizada pelos difusores do pacote tecnológico 
oriundo da revolução verde. O êxito do manejo do solo e da recuperação de áreas degradadas  
está no conhecimento de suas características e da relação que existe entre elas e o meio 
ambiente. A utilização de técnicas adequadas, buscando proporcionar um equilíbrio capaz de 
possibilitar o uso dos recursos naturais por um longo período de tempo, torna-se chave para a 
busca da sustentabilidade do agroecossistema.  

Jasper (1991) afirma que os fungos micorrízicos arbusculares (FMAs) contribuem para a 
revegetação através de quatro mecanismos, sendo eles: favorecimento do estabelecimento e 
crescimento das plantas mediante o aumento na absorção de nutrientes; mantendo a 
biodiversidade, por meio da melhoria na capacidade das espécies em competir por fatores de 
crescimento; contribuição para ciclagem eficiente dos nutrientes e para estabilidade do 
ecossistema e contribui para estabilização do solo, por meio de efeitos na agregação e 
estabilização dos agregados.  

Para manter o solo produtivo, qualquer sistema deve incluir o maior número possível de 
espécies vegetais em um mesmo cultivo ou em sucessão, manter altos níveis de matéria 
orgânica juntamente com alta diversidade da vida no solo, e ser o mais eficiente possível na 
utilização de água, luz e nutrientes (FRANCO et al, 1995).  

Os modelos de recuperação de áreas degradadas devem ser baseados em tecnologias que 
promovam não apenas a utilização de espécies de rápido crescimento, mas que propiciem 
melhorias nas condições de solo, por meio do aporte de matéria orgânica e aumento da 
disponibilidade dos demais nutrientes. A utilização de leguminosas arbóreas, associadas a 
bactérias fixadoras de nitrogênio atmosférico e fungos micorrízicos, vem se mostrando como 
uma técnica viável em diversas situações de degradação de solo (REIS, 2006).   

O reflorestamento com espécies nativas começa a surgir como uma alternativa viável 
para recuperação de áreas degradadas, transformando-as em áreas de preservação permanente, 
ou em reservas legais com amplos benefícios à biodiversidade, proteção de solo e recursos 
hídricos.  

É recomendado que a área seja recomposta com uma mistura de espécies capaz de 
incorporar certo nível de diversidade, para que haja, posteriormente, evolução natural da 
floresta para um sistema mais avançado de sucessão e podendo, no futuro, ser capaz de gerar 
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produtos ou apresentar uma estrutura e composição florística o mais próximo possível da 
floresta original (REIS, 2006).  

  Sendo assim, o objetivo deste trabalho foi avaliar a taxa de sobrevivência e 
desenvolvimento de mudas de espécies florestais nativas inoculadas com fungos micorrízicos 
arbusculares às margens do Rio Tauarizinho no Campus Universitário da Unifesspa em 
Marabá.  

2. MATERIAL E MÉTODOS  

Este trabalho foi desenvolvido no âmbito do Acordo de Cooperação Técnica N.7/2016 
firmado entre a Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa) e o Exército 
Brasileiro – “Tauari Vivo”, subprojeto “ Recuperação de áreas degradadas as margens do Rio 
Tauarizinho com espécies florestais nativas inoculadas com fungos micorrízicos”.   

A área de estudo localiza-se na região sudeste do estado do Pará no município de 
Marabá, nas adjacências da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa), a uma 
latitude de 5º21’49’5 e longitude 49º01’11’W.   

Uma das ações do subprojeto, foi a do plantio de mudas de espécies nativas florestais 
às margens do Rio Tauarizinho nas adjacências do Campus Universitário da Universidade 
Federal do Sul e Sudeste do Pará.  O primeiro plantio ocorreu em janeiro de 2016, em parcelas 
ocupando uma área total de 13.963,50m² equivalendo a aproximadamente 1,4 hectares, sendo 
o plantio a 30 m para cada lado da margem do canal (intermitente) e de 50m em cada direção 
na região da possível nascente do rio. O plantio das mudas foi realizado “experimentando” 
espécies nativas florestais  de diferentes estágios sucessionais, sem levar em consideração o 
rigor de um delineamento experimental estatístico , pois o objetivo do Projeto Tauari Vivo, em 
sua primeira fase, consiste em   primeiramente avaliar a taxa de sobrevivência das mudas das 
diferentes espécies e sua respectiva  perenização nas áreas degradadas sem levar em 
consideração tratamentos e delineamentos experimentais. O plantio foi realizado com espécies 
da fase inicial da sucessão formado por três tratamentos com espécies arbóreas (Comerciais, 
Não Comerciais e palmeiras características do ambiente), no espaçamento 2 m x 2 m, ou seja, 
4 m² entre plantas, assim distribuídos:  
T1 = Leguminosae, arbóreas, intolerantes a sombra + palmeiras;  
T2 = espécies arbóreas, de madeira branca, intolerantes à sombra + palmeiras;  
T3 = espécies arbóreas, de madeira vermelha, intolerantes à sombra + palmeiras.  

Cada bloco foi chamado de parcela e composto de sete espécies com três repetições 
(duas margens do rio), somando 165 mudas por espécie por parcela, totalizando 3.490 mudas. 
Todas as mudas foram doadas pela Secretaria de Agricultura de Marabá (SEAGRI) e foram 
inoculadas com fungos micorrízicos arbusculares oriundo do banco de inóculo da FCAM, no 
momento do plantio.  

As avaliações da taxa de sobrevivência das mudas  estão sendo  realizadas mensalmente, 
sendo que para este trabalho foram realizadas duas avaliações, uma aos 30 dias e outra aos  120 
dias após o plantio,  onde foram  escolhidas apenas  as espécies jatobá (Hymenaea courbaril), 
andiroba (Carapa guianensis) e sapucaia (Lecythis pisonis).  

Os dados foram analisados e processados através de software estatísticos aplicando-se 
o teste de Tukey a nível de 5% de probabilidade (FURTADO, 2000).   
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

A taxa de sobrevivência das espécies florestais avaliadas para este trabalho aos 120 dias 
após o plantio no campo, variou entre 87% à 93%, sendo considerada uma alta taxa de 
sobrevivência independente da espécie vegetal e do tratamento de inoculação com fungos 
micorrízicos arbusculares, corroborando com os dados de NASCIMENTO (2011) e SENA 
(2011) onde verificaram sobrevivência de espécies florestais nativas jatobá, sapucaia e mogno  
no campo em torno de 80%.  

Dentre as espécies avaliadas o jatobá foi o que apresentou maior crescimento em altura, 
diâmetro e número de folhas (Tabelas 1 e 2), aos 30 e 120 dias após a avaliação no campo, 
seguido da sapucaia e andiroba.   

  
Tabela 1 - Desenvolvimento das mudas após 30 dias em campo. as margens do Rio 
Tauarizinho. Campus III da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará. Marabá – PA. . 
Média de 165 mudas por espécie.  

 
Espécies   ALT (cm)  FOL  DM 

(cm)  

Sapucaia   46,68ab  28,42b  5,20a  

Jatobá  49,28a  33,10ª  5,53a  

Andiroba  41,81b  26,72b  4,28b  

CV*%  17,71  33,29  16,24  

 

Letras iguais não diferem estatisticamente entre as espécies a nível de 5% de probabilidade.    
Tabela 2 - Desenvolvimento das mudas após 120 dias em campo as margens do Rio 
Tauarizinho. Campus III da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará. Marabá – PA. 
Média de 165 mudas por espécie.  

 
Espécies   ALT (cm)  FOL  DM 

(cm)  

Sapucaia   56,72ab  32,42c  7,10a  

Jatobá  89,18a  55,10 a  7,13a  

Andiroba  51,18b  46,12b  5,22b  

CV*%  17,31  33,37  15,35  

 

Letras iguais não diferem estatisticamente entre as espécies a nível de 5% de probabilidade.    
A adoção de estratégias biológicas torna-se uma importante alternativa a ser 

considerada no desenvolvimento de mudas de espécies nativas no campo, com destaque para 
as associações micorrízicas arbusculares, por contribuírem para a sobrevivência e crescimento 



   

IV SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA – 21/09/2018 
MARABÁ – PARÁ – BRASIL 

 
 

364 
das espécies de plantas especialmente em ambientes que apresentam condições elevadas de 
estresse nutricional e hídrico (HENTZ et al.,2011).  

No entanto, segundo Hentz, Nascimento e Oliveira (2017), para que a inoculação com 
Fungos Micorrízicos Arbusculares (FMAs) em espécies nativas tenha sucesso, é necessário o 
conhecimento da condição micorrízica das espécies, isto é, da dependência micorrízica 
apresentada pela espécie a ser utilizada no reflorestamento, pois a inoculação com fungo 
eficiente em espécies dependentes de micorriza reduz o custo total de produção e de formação 
da mata (CALEGARI, 2004).    

Resultados parecidos foram encontrados por Gama (2015), Nunes (2015) e Costa 
(2015), quando trabalharam com as mesmas espécies inoculadas com os fungos micorrízicos 
em áreas de Reserva Legal na Fazenda Cristalina em São João do Araguaia – PA.   
 
4. CONCLUSÃO  
 

Dentre as espécies avaliadas o jatobá foi o que apresentou maior crescimento em altura, 
diâmetro e número de folhas aos 30 e 120 dias após a avaliação no campo, seguido da sapucaia 
e andiroba.   

REFERÊNCIAS   

CARNEIRO, M. A. C.; SIQUEIRA, J. O.; DAVIDE, A. C.; GOMES, L. J.;  
CURI, N.; VALE, F. R. Fungo micorrízico e superfosfato no crescimento de espécies arbóreas 
tropicais. Scientia Forestalis, n. 50, p. 21-36. 1996.  
CARNEIRO, M.A.C.; SIQUEIRA, J.O.; DAVIDE, A.C. Fósforo e inoculação com fungos 
micorrízicos arbusculares no estabelecimento de mudas de embaúba (Cecropia pachystachya 
Trec). Pesquisa Agropecuária Tropical, v.34, p.119-125, 2004.  
DIAS, L. E.; GRIFFTH, J. J. Conceituação e caracterização de áreas degradadas. In: DIAS, L. 
E.; MELLO, J.W. V. (Eds). Recuperação de áreas degradadas. Viçosa: UFV, 1998. P.1-7.  
GONÇALVES, J. L. M.; FREIXÊDAS, V. M.; KAGEYAMA, P. Y.; GONÇALVES J. C.;  
DIAS J. H.. 1992. Produção de biomassa e sistema radicular de espécies de diferentes estágios 
sucessionais. p 463-469. In: Congresso Nacional sobre Essências Nativas, 2. São Paulo, 
Instituto Florestal.1412 p. Resumos.  
 

11. TRABALHOS APRESENTADOS NA MODALIDADE PÔSTER 
 

11.1 Construção de minibancada de vibrações por frequência de 
desbalanceamento 
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Palavras-chave: vibrações mecânicas, engenharia, análise. 

Resumo: Na atualidade, o estudo de vibrações para o comportamento dos materiais e estruturas trabalhadas na 
Engenharia em geral passou a ser um importante fator na concepção de novos projetos com segurança. O presente 
trabalho busca mostrar construção em seguida da discussão sobre o comportamento vibratório de uma minibancada 
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experimental característica utilizando uma régua de material acrílico como viga engastada de comprimento 
variável levando em consideração suas propriedades mecânicas e físicas como parâmetros de entrada para solução 
numérica. Para o comportamento vibratório, a viga sofre excitação gerada pelo desbalanceamento de um 
micromotor com determinada rotação angular sendo controlada por um circuito elétrico de 12 V e um disco 
compacto como desbalanço, permitindo observar a frequência de oscilação alterando a rigidez equivalente do 
sistema. 

1. INTRODUÇÃO 

Na atualidade, percebe-se que o estudo dos fenômenos vibratórios é um campo de 
grande importância dentro da Engenharia, partindo desde a de projetos na concepção de novos 
mecanismos até à de manutenção com estratégias de como solucionar problemas nas principais 
fontes de falhas em máquinas. Um caso especial de vibrações excitadas por forças harmônicas 
ocorre em máquinas rotativas com massa desbalanceada no qual sistema é excitado pela massa 
desbalanceada 0m  com uma velocidade angular   e com uma excentricidade . e .. Esta força 
de desbalanceamento é dada por (1) 
  2

0 sincF m e t    (1) 

A Fig. (1) mostra a ilustração de uma máquina rotativa representada por um sistema massa-

mola-amortecedor com um grau de liberdade. 

 
Figura 1. Ilustração de máquina rotativa com desbalanceamento. Fonte: o autor. 

Neste caso a equação do movimento do sistema é derivativa da 2ª Lei de Newton, nas quais 
atuam as forças elástica, de amortecimento, inercial e excitação, dada pela Eq. (2) 
  2

0 sinmx cx kx m e t      (2) 
Onde m é a massa do sistema como um todo e k a rigidez da mola que a sustenta, c o coeficiente 
de amortecimento. A 0m  se trata da massa de desbalanço e  é a velocidade de rotação desta 
outra massa que gerará a excitação (considerada aqui como senoidal). Em termos do fator de 
amortecimento   e frequência natural n , tem-se a Eq. (3) 

  2 202 sinn n
mx x x e t
m

        (3) 

Assim, como se trata de uma EDO não homogênea e de segunda ordem, a amplitude de 
vibrações em regime permanente de uma máquina rotativa com desbalaceamento pode obtida 
a partir da Eq. (4) 

 
   

2 221 2
p

F kX
r r



 

  (4) 

Tendo-se a amplitude da força de desbalanceamento como 2
0F m e , logo pode ser reescrita 

pela Eq. (5) 
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2
0
2 221 2

pX m e
k r r







 

  (5) 

sendo que 0m e  representa a quantidade de desbalanceamento do sistema. 
Em geral, esse desbalanceamento é obtido a partir do teste experimental para procurar 

adicionar massas para corrigir este desbalanceamento, uma vez que esta excitação em níveis 
muito grandes pode comprometer o funcionamento de uma máquina e diminuir sua vida útil. 
Dividindo a Eq. (5) por m  obtém-se a expressão final conhecida como fator de ampliação 
adimensional  ,r  , dada por 
 

  
   

2

2 220

,
1 2

pmX r
m

r
e r r









 



  (6) 

Nota-se que para um valor 1 2  , a Eq. (7) expressa o máximo valor para  ,r  , 
 

 max 2

1
2 1 




   (7) 

E isso acontece justamente porque a razão de frequências r  é dada por 
 

 
max 21

1r


 


  (8) 

Deve-se notar a relação que se deriva da equação de deflexão de vigas utilizada nas disciplinas 
de resistência dos materiais, como visto na Eq. (9), 
 

  
2

2

d yEI M x
dx

   (9) 

onde y  trata-se da deflexão e  M x  o momento fletor gerado pelo peso do motor na 
extremidade na viga. Assim sistema que foi montado foi utilizando de uma viga que possui uma 
extremidade engastada e a outra em balanço, tendo assim uma determinada rigidez com seus 
parâmetros geométricos, como mostra a Eq. (10),  

 3

3EIk
L

   (10) 

onde L  é o comprimento, E  o módulo de elasticidade de Young e I  o momento de inércia da 
viga. Neste trabalho, adotou-se por fazer a análise de vibração da viga fazendo a alteração do 
seu comprimento L e mantendo a velocidade de rotação do motor constante. A Fig. (2) ilustra 
a concepção da construção do instrumento. 

 
 

Figura 2. Ilustração do sistema viga-amortecedor-excitação 
 Fonte: Autor 

Tomando a Eq. (10), pode-se reescrever que a frequência natural pode ser expressa em função 
do comprimento da viga. Logo, 
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 3

3
n

EI
mL

    (11) 

Desta forma, a razão de frequências r se torna 
 

 
3

3
mLr
EI

   (12) 

Por consequência, a Eq. (6) se torna somente a Eq. (13), 
 

  
2

2
0 1

pmX r
m e r

r  


  (13) 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

Com as ideias já traçadas de como construir a bancada, decidiu-se utilizar um 
micromotor de CD player de alta rotação, a construção de circuito dimmer para que fosse 
possível transformar a tensão elétrica de 127 V em 12 V para rotações em média de 2500 rpm, 
uma régua de 40 centímetros por possuir baixa rigidez, um disco compacto e madeiras do tipo 
MDF com 16 cm e 40 cm de comprimento, apropriadas para a confecção da estrutura. A 
ilustração da Fig. (3) mostra como o aparato deverá ser após a finalização da sua construção. 
 
 

 
Figura 3. Ilustração do sistema desenvolvido  

Fonte: Autor 
Vale salientar que, para fins de falta de facilitar a análise, o sistema o montado não 

contou com a atuação de um amortecedor. Logo, dada esta condição, percebe-se que as 
equações preditas sofrerão drásticas reduções devido ao fator de amortecimento   se tornar 
nulo. Também vale ressaltar que, mesmo que seja o amortecimento seja desconsiderado, há a 
atuação de força resistiva do ar pode gerar diferenças consideráveis nos resultados. Assim, as 
análises utilizando formas de amortecimento ficarão para próximas etapas. Na etapa de 
montagem, primeiro certificou-se que os materiais possuíam dimensões, então logo foram feitas 
as marcações para realizar os cortes. A Fig. (4) mostra a etapa predita. 
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Figura 4. Etapa de cortes das madeiras 

 Fonte: Autor. 
Como etapa posterior, foram feitos os parafusamentos para fixação das madeiras 

superior e inferior que farão o engastamento da régua usada como viga. Tal etapa precisou-se 
inserir oito parafusos para que não houvesse movimento angular horizontal da régua, como 
registra a Fig. (5). 

   
 

Figura 5. Etapa de parafusamento para fixação 
Fonte: Autores 

Para a geração de vibração por desbalanceamento, foi utilizado um micromotor da 
marca Mabuchi do modelo RF-500TB-12560. Tais especificações podem ser vistas n a Fig. (6). 
Após ela, as figuras foram extraídas das especificações do frabricante com os dados de 
parâmetros de dimensionamento e performance do micromotor. 

 

  
 

Figura 6. Micromotor para a geração de vibração 
Fonte: Autor. 

Na Fig. (7), extraída das especificações do fabricante, tem-se os dados de performance 
do equipamento de aplicação em sistemas de áudio e visual, como CD Player, DVD Player e 
VCR, tendo massa aproximadamente de 45 g e saída de potência aproximadas com faixa de 
0,01 a 2,00 W. 
 

 
Figura 7. Dados de especificações gerais do micromotor 

 Fonte: Mabuchi Motor 
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Na Fig. (8) pode se obter os dados dimensionais do micromotor, que possui sentido de 

rotação anti-horárica, diâmetro de 32,0 mm e eixo de 35,0 mm de comprimento. 

 
 

Figura 8. Dados de dimensões do micromotor 
Fonte: Mabuchi Motor 

A Fig. (9) mostra os gráficos de performance do micromotor sendo submetido à tensão 
de 6,00 V. Nota-se que o equipamento possui eficiência máxima um pouco açém de 50% 
quando está submetido à corrente de 0,50 A, possuindo uma velocidade de rotação por minutos 
de aproximadamente 2180 rpm e torque de 1,24 mN·m. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 9. Dados de performance do micromotor  
 Fonte: Mabuchi Motor 

 
Na etapa final, foi construído um circuito dimmer para controlar a voltagem, 

transformando de 127 para 12 V. A Fig. (10) mostra o esquema de circuito eletrônico utilizado, 
que é a ilustração de como é interpretado. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 10. Esquema e construção do circuito eletrônico 
 Fonte: Autor. 

Porém, como o micromotor, nesta etapa, será de velocidade constante, não considerou 
a presença do potenciômetro para que não faça interferências no sinal de corrente por ser uma 
resistência variável. 

3. RESULTADOS 
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Na Figura (11) mostra o aparato montado. Foi utilizado fita isolante e para fixar melhor 

o micromotor na extremidade em balanço da régua e para que a vibração não gere quebra na 
soldagem dos fios de voltagem, pois devido a alta vibração, os estânho, que é o material de 
solda, possui rigidês alta, mas se torna quebradiço quando é submetido à ciclos de forças. Nota-
se também a utilização de um CD para ser o disco de balanço, acoplado com o mesmo 
componente que é suporte do disco dentro de um equipamento CD Player. E para gerar a 
vibração de teste, foi colado um parafuso com fita isolante em uma posição do disco para servir 
de massa excêntrica. 
 

 

  

 
 

 

Figura 11. Projeto finalmente montado 

 Fonte: Autores 

Foi realizado testes do projeto com sucesso e verificou-se comportamentos bastente 
interessantes. Não se pôde determinar nenhum dado experimental devido à falta de 
instrumentos de medição, em contrapartida, foi comprovado que o equipamento possui 
comportamentos condizentes ao que rege à teoria de que, com o crescimento da viga, a rigidez 
diminui. 

Em um dos comportamentos foi possível verificar que, ao se ligar o micromotor 
próximo à base de engastamento da régua, a vibração da mesma possui amplitudes bastante 
altas e, quando se faz o afastamento do motor, isto é, com o crescimento da viga, a sua 
frequência de vibração e a velocidade de rotação do micromotor começam a diminuir. Isto 
indica que, nesta região onde acontece tal comportamento, as frequências natural e de excitação 
do sistema tendem a se conscidir e gerar a ressonância do sistema. Logo, um pouco mais adiante 
com o crescimento da viga, o fenômeno desaparece e o micromotor passa a rotacionar com mais 
velocidade e a viga passa a vibra com baixas amplitudes, porém com alta frequência devido ao 
aumento da frequência de exitação. 

4. CONCLUSÕES 

Com a construção deste trabalho, percebeu-se o quanto é interessante e importante o 
estudo de vibrações mecânicas para a engenharia. Uma vez que se pode ver na prática o 
comportamento de um sistema vibratório, a teoria que rege o comportamento passa a se tornar 
mais sólida e compreensível. Assim, a meta de aplicar e formular hipótese de gerar um sistema 
vibratório que utiliza oscilação forçada por um sistema rotativo desbalanceado foi concretizada. 

Desta forma, o trabalho construído também pode ser utilizado para fins didádicos nas 
disciplinas de Física e Engenharia quando o assunto for o estudo de oscilações, levando em 
consideração a importância do dimensionamento de componentes, da escolha de materiais e 
principalmente os fatores que podem solucionar problemas de vibrações prejudiciais em 
sistemas mecânicos, tais como a iminência presença de geração de ressonância e batimento. 
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11.2 Uma abordagem de inversas generalizadas para resolver sistemas 
lineares retangulares 

Genaina Sousa de Oliveira 
Manolo Rodriguez Heredia 

Palavras chave: Matrizes. Sistemas lineares Indeterminados. Inversa generalizada. 

Resumo: O estudo das inversas generalizadas não está contemplada como uma disciplina nem obrigatória nem 
optativa para os discentes do curso de Licenciatura em Matemática do Instituto de Engenharia do Araguaia. O 
objetivo é apresentar a estes discentes uma aplicação da inversa generalizada de MoorePenrose. Para tanto, foi 
utilizado o software livre matemático Octave para computar os coeficientes da parábola que melhor se aproxima 
de pontos dados. Este trabalho contribuiu para o conhecimento destes discentes, pois perceberam que é possível 
encontrar as melhores soluções aproximadas para qualquer sistema linear e inclusive foi apresentada uma aplicação 
numérica. Consider-se que seja viável que as inversas generalizadas façam parte de uma disciplina obrigatória para 
os discentes do curso de licenciatura em Matemática no Instituto de Engenharia do Araguaia. 

1. INTRODUÇÃO 

A álgebra linear é estudada devido a sua relação com as outras áreas da matemática e 
suas diversas aplicações em outras áreas do conhecimento. Por exemplo, por meio de matrizes 
conseguimos métodos eficientes de resolução de sistemas lineares que são necessários para 
resolver problemas de ajuste de dados, de minimização de funções e problemas inversos. 

Um sistema linear com o mesmo número de equações e de incógnitas pode ser ou 
consistente ou inconsistente ou indeterminado. Isso depende do posto da matriz associada ao 
sistema linear que devemos resolver. Assim, o posto de uma matriz permite determinar se existe 
ou não a inversa da matriz. A inversa de uma matriz quadrada é um conceito conhecido por 
estudantes que fazem graduação na área das ciências exatas. No entanto, o conceito de inversa 
generalizada de uma matriz retângular é um conceito que não é estudado como disciplina 
optativa no curso de Licenciatura em Matemática do Instituto de Engenharia do Araguaia (IEA) 
na Universidade do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa). 

Na verdade, existem poucos trabalhos que desenvolvem este assunto no Brasil, um mais 
recente é uma dissertação de mestrado realizada por (FARIAS, 2017), onde trabalhou as 
definições básicas de matrizes estudadas pelos alunos do ensino médio, adentrando tanto no 
conceito de inversas generalizadas e suas resoluções de sistemas lineares consistentes e 
inconsistentes quanto no computo de soluções aproximadas de sistemas lineares 
indeterminados. Existe outro trabalho desenvolvido por (DUARTE, 1996), onde trabalha uma 
teoria de estatística com sistemas lineares que só podem ser desenvolvidos por meio de uma 
definição básica de inversas e especificamente inversas generalizadas. Com base nestas 
pesquisas foi apresentado para os discentes do IEA uma revisão da teoria básica de inversa 
generalizada de uma matriz. 
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O objetivo foi apresentar a estes discentes uma aplicação da inversa generalizada de 

MoorePenrose para computar soluções aproximadas para qualquer sistema linear. Em 
particular, foram computados os coeficientes de uma parábola que melhor se aproxima de 
pontos dados utilizando o software livre matemático Octave. 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

Nesta seção, é descrita a proposta que foi utilizada para ensinar de uma forma didática 
e acessível o conceito de inversa generalizada e suas aplicações usando recursos tecnológicos 
para os discentes da disciplina de álgebra linear I no curso de Licenciatura em Matemática do 
IEA. A proposta de atividades para estes discentes foi apresentar, aplicar e aprofundar os 
conceitos de álgebra linear para encontrar a solução aproximada de um sistema linear 
retangular. 

Baseados em (CSI/ITESM,2009), estes conceitos foram apresentados, por meio de uma 
aula expositiva e dialogada para os discentes da disciplina de álgebra linear I no curso de 
Licenciatura em Matemática do IEA. Em particular, foi estudado a inversa generalizada de 
Moore-Penrose. Além disso, foram discutidas as demonstrações das propriedades e algumas 
aplicações em sistemas lineares retangulares. 

Para aplicar estes conceitos, no software livre matemático Octave, foram implementados 
dois Algoritmos que computam a inversa generalizada e a inversa generalizada de Moore-
Penrose. Em particular, foi estabelecido uma melhor aproximação dentro do conjunto das 
aproximações da solução de um sistema linear inconsistente, baseado em (GUIMARÃES, 2010; 
LIMA, 2009), isto é, a melhor solução aproximada de um sistema inconsistente Ax=b é dada 
por X+=A+b, onde A+ é a inversa generalizada de Moore-Penrose da matriz A. 

Utilizando esse resultado, dados os pontos A, B, C, D, E no plano foi computado os 
coeficientes de uma parábola que melhor se aproxima desses pontos. Graficamente, foram 
compararadas as parábolas p− e p+ que são obtidas respectivamente por uma inversa 
generalizada e a inversa generalizada de MoorePenrose, veja Figura 1a e Figura 1b. 

b 

(a) Tanto p+ quanto p− são parábolas. (b) Só p+ é uma parábola 

Figura 1: Em ambos os casos a parábola p+ se aproxima melhor aos pontos dados. 
Fonte - Elaborado pelos autores. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os discentes interagiram e questionaram sobre o assunto, sobre a parte da álgebra em 
que as inversas generalizadas estão inseridas e se eles estudariam esse conteúdo durante a 
graduação. Nós explicamos que o PPC atual do curso não abrange essa materia. No entanto, 
eles poderiam pesquisar sobre o assunto nas referências bibliográficas que nós utilizamos, 
(GREEN, 2014; SEARLE; KHURI, 2017). 

A apresentação deste trabalho contribuiu para o conhecimento destes discentes, pois 
agora perceberam que sistemas retangulares podem ser resolvidos matricialmente com o uso 
das inversas generalizadas. Descobrindo as inversas de Moore-Penrose eles observaram que 
existe uma solução aproximada para estes sistemas. Também, foi apresentado o software 
Octave, pois os cálculos destas inversas foram feitas utilizando esse software. 

O uso da inversa generalizada para resolução destes sistemas lineares retangulares tem 
grande contribuição também no estudo das curvas quadráticas que melhor se aproximava dos 
pontos dados. Este resultado foi apresentado aos discentes e foi explicado que por meio de uma 
inversa generalizada é possível apenas obter uma reta e não uma parábola. No entanto, com a 
inversa generalizada de Moore-Penrose encontramos uma parábola que melhor se aproximada 
dos pontos dados. Eles ficaram muito curiosos com estes resultados e inclusive interessados em 
estudar mais conceitos de álgebra linear para suas futuras monografias. 

4. CONCLUSÃO 

Neste trabalho verificamos que por meio do cômputo de inversas generalizadas de 
matrizes podemos resolver sistemas lineares inconsistentes por meio de aproximações. 

O desenvolvimento e resultados deste trabalho, tendo em vista que além das definições 
exemplos e resultados, tivemos a apresentação do mesmo para os discentes do curso de Álgebra 
Linear no IEA, que foi gratificante, pois os alunos perceberam a existência de várias aplicações 
com matrizes, quem sabe talvez um possível seminário ou trabalho que o IEA possa devolver 
com os alunos trabalhando com matrizes. Existem várias outras formas de resolução para esses 
sistemas que podem ser estudadas futuramente como, por exemplo a descomposição LU27, a 
fatoração de Cholesky28 e inclusive o computo da inversa de Moore-Penrose por meio de valores 
singulares. 
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11.3 Análise numérica da transferência de calor durante a 
solidificação de ligas metálicas em moldes de areia 
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Agência financiadora: FAPESPA  

Palavras chave: Solidificação, Ligas Metálicas, Métodos Numéricos.  

Resumo: A solidificação de ligas metálicas tem importância em diversos processos de manufatura como fundição, 
lingotamento e soldagem. O processo de fundição ocorre com a mudança de fase onde é comum observar a 
presença de uma interface de solidificação que avança na direção de extração de calor. O calor adicional observado 
na região de transformação de uma fase em outra é o calor latente. Neste trabalho, foram aplicadas ferramentas 
numéricas para o estudo de solidificação das ligas metálicas de Alumínio-Silício durante o processo de fundição 
com intuito de aperfeiçoar o processo para obter ligas metálicas mais resistentes e de melhor qualidade. A 
formulação utilizada é baseada em volumes finitos para as equações de conservação da energia, massa e quantidade 
de movimento. O software ANSYS foi utilizado para obter a distribuição do campo de temperatura em diversos 
pontos. Uma boa concordância foi obtida quando os resultados da simulação foram comparados com os resultados 
experimentais. 

1. INTRODUÇÃO 

Na atualidade, com a necessidade da utilização das técnicas de solidificação nos processos de fabricação 
como soldagem, fundição e lingotamento contínuo, percebe-se a importância da manipulação dos metais 
e suas ligas bem como são configuradas suas características e propriedades mecânicas para aplicações 
diversas em todos os seguimentos manufatureiros e fabris. É durante a concepção da fase de 
solidificação que muitas de suas propriedades são conferidas, pois as diversas formas de aquecimento e 
resfriamento lhes configuram fases microestruturais características que influenciam nas propriedades 
mecânicas. 
No processo de solidificação, a etapa crucial para obtenção das propriedades dos produtos semiacabados 
se dá nas taxas de resfriamento em consonância com as temperaturas médias de aquecimento. Durante 
a perda de calor é comprovado que, com a variação da velocidade de resfriamento, há uma propriedade 
estrutural intrínseca ligada à metodologia abordada que é a transformação morfológica celular em 
dendrítas, uma vez que o surgimento dos espaçamentos dendríticos primários e secundários exercem 
uma forte influência nas propriedades dos materiais fundidos, caracterizando a importância do produto 
(Rocha, 2003).  
Os modelos matemáticos e físicos de maior aplicabilidade na descrição do processo de solidificação 
empregam equações diferenciais não lineares. Para a solução destas equações, dada a dificuldade de 
obtenção de uma solução analítica e a complexidade geométrica, utilizam-se métodos numéricos como 
o método dos elementos finitos, de diferenças finitas ou de volumes finitos. O modelo matemático deve 
conter em sua formulação uma forma de descrever a transferência de calor no líquido e no sólido, a 
mudança de fase e a consequente liberação de calor latente na interface, a transferência de calor para o 
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meio vizinho, ou seja, na interface metal-molde e o movimento do fluido na região líquida, devido à 
convecção.   
Uma formulação adequada na abordagem da transição líquido-sólido durante o processo de 
solidificação, chamada de entalpia-porosidade, é implementada no software ANSYS®FLUENT, que 
considera a conservação de energia por meio da entalpia para a formação de sólido e identifica a região 
de transformação através da pseudo-porosidade. Além disso, pode-se simplificar o problema, com base 
na viscosidade da liga fundida, desprezando as influências da convecção na transferência de calor. Com 
isso, apenas a condução atuará no processo térmico.  
Por outro lado, a transferência de calor na interface metal-molde é bastante complexa, fazendo com que 
haja diferentes configurações. Dessa forma, deve-se levar em conta essa variação dentro das 
formulações matemática e física. De acordo com Peres (2004), o tratamento mais usual para este contato 
é feito pelo uso de formulações empíricas, cujos parâmetros são ajustados pelo confronto (comparação 
direta) com as curvas de resfriamento obtidas experimentalmente por meio de alguns termopares. 
Tornando um procedimento subjetivo e trazendo incerteza com relação à qualidade do método numérico, 
uma vez que não permite comparações adequadas. No trabalho citado, foi feita uma análise do processo 
de solidificação para fundição utilizando moldes metálicos. Para moldes de areia, pouca literatura tem 
sido encontrada, principalmente relacionada a simulações computacionais nesse tipo de fundição.  
O objetivo deste trabalho é estudar o impacto do coeficiente de resistência de contato na interface metal-
molde em solidificação de ligas metálicas durante o processo de fundição de lingotes em molde de areia. 
Será utilizado um software comercial fundamentado no método de volumes finitos para a modelagem e 
simulação desse sistema. A implementação e teste numérico será efetuado com o objetivo de verificar a 
capacidade do software de adequadamente representar esse tipo de fenômeno e analisar o impacto de 
diferentes valores do coeficiente de contato metal-molde no processo de solidificação. 

2. METODOLOGIA 

Para este trabalho, foi utilizada um lingote de alumínio que na forma de ligas, apresenta diversas 
aplicações práticas e existem diversos dados experimentais e simulações computacionais disponíveis na 
literatura pois o efeito do silício na matriz de alumínio produz uma família de ligas altamente atraentes 
para aplicações de engenharia. Essas ligas são amplamente utilizadas na indústria automotiva devido às 
suas excelentes características de fundição e boas propriedades mecânicas, como desempenho de 
corrosão, usinabilidade e capacidade de fundição. Essas ligas também têm outras vantagens, como peso 
leve, baixo coeficiente de expansão térmica, boa conformabilidade e baixo custo (Chen et al., 2014; 
Yang et al., 2012). 
Como interessa apenas a análise térmica, consideramos apenas a substância pura. Para a geometria do 
lingote foi utilizado um cilindro de 50 mm de diâmetro e 150 mm de altura. Este cilindro representará o 
metal que passará pelo processo de solidificação. Em torno deste cilindro, uma segunda camada de 
material de 1 mm de espessura foi criada no software. Esta camada, inexistente no processo físico real, 
representará, quando corretamente ajustado os dados do material que a compõe, a resistência térmica 
metal-molde. Por fim, um cilindro de 500 mm de raio e 300 mm de altura foi criado no modelo CAD 
para representar a areia. A figura esquemática do modelo CAD criado para este trabalho está mostrada 
na Figura 1. 
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Figura 1. Sistema físico: Solidificação de um cilindro em molde de areia 
(a) Molde de areia e condições laterais; (b) Representação do plano de axissimetria utilizado 

 
Figura 2. Modelo numérico malha utilizada 

 
De forma a simplificar o modelo numérico utilizou-se apenas um plano axissimétrico. Quanto as 
condições de contorno foram utilizadas convecção forçada nas regiões lateral e superior, enquanto a 
base foi considerada termicamente isolada, conforme mostrado na Figura 1(a), como condição inicial, 
toda a região do espaço ocupada pelo alumínio foi considerada a 940K (temperatura de vazamento), 
enquanto que toda a região do molde de areia iniciou a 300 K. A malha para este domínio é mostrada 
na Figura 2. Esta malha é composta por 20427 nós e 6712 elementos. O passo de tempo utilizado na 
simulação corresponde a 1 segundo, em período total equivalente a 500 segundos. 
A liga metálica em análise é composta de alumínio com 3% de porcentagem em peso de silício (Al-
3%wt). As propriedades termo físicas desta liga tem grande variabilidade com a temperatura. As 
propriedades do molde de areia industrial e do lingote de alumínio puro são apresentadas na Tabela 1, 
foram obtidas através dos trabalhos de Pariona (2005) e Gandi (2000), respectivamente. Vale ressaltar 
que algumas propriedades do alumínio puro variam com a temperatura, assim essas são regidas por 
funções polinomiais obtidas por interpolações de dados experimentais. 
Fazendo uso de interpolações polinomiais dentro de faixas restritas de temperatura, podemos calcular 
as propriedades termo físicas de cada componente utilizando as expressões, em função da temperatura 
T. 

Tabela 1. Propriedades termo físicas dos componentes, em função da Temperatura T  

   Alumínio  Silício  
Areia 

Industrial  

Massa 

específica 

[Kg/m3]  

2535 se 300K < T < 

933,35K  
2330  1494,71  

2370 se 933,35K < 

T < 1500  
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Calor 

Específico 

[J/Kg.K]  

852,15 + 0,37865 T 

se 300K < T < 

933,35K  

921,70-0,6901T+ 0,0010416T2- 

7,1568x10-7T3+1,8922x10-10T4 

se 300K < T < 1000K  
1172,3  

1205,9 – 0,12843 T, 

se 933,35K < T < 

1500  

821,73-0,18393T+ 0,000143396T2- 

3,7762.10-8T3+3,3584.10-12T4 

se 1000K < T < 4000K  

Condutividade 

térmica 

[W/m.K]  

232,12 + 0,043369T-7,1796x10-5T2 

se 300K < T < 933,35K  

707,92 - 2,9941T+ 0,0049859T2- 

2,9691x10-6T3 se 

219,16K< T < 625,39K  
0,52  

46,454 + 0,058891T-1,2316 x10-5T2 

se 933,35K < T < 1500  

-70,971+ 0,78127T- 0,0014706T  

+1,0513x10-6T2 - 2,6069X10-10T3 se 

625,39< T < 1503,2K  

Viscosidade 

dinâmica 

[kg/m.s]  

1,72x10-5  -  -  

Calor latente 

[J/kg]  
385000  -  -  

Temperatura 

de fusão [K]  
933,35  -  -  

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os valores da temperatura e fração de liquido estão mostrados nas Figuras (3a) e (3b), para o instante 
de tempo relativo a t = 100 s, respectivamente. Como pode ser visto, neste passo de tempo o metal 
encontra-se parcialmente solidificado. Como esperado, a troca térmica se dá de maneira mais intensa 
nas regiões próximas as extremidades do cilindro, onde a região de troca de calor é maior, ou seja, a 
porcentagem de líquido cai à medida que se avança em direção às extremidades. Também é importante 
observar enquanto o tempo avança, a fração de liquido diminui das extremidades para o centro, sendo 
está a direção de propagação da frente de solidificação, como mostrado nas Figuras (4a) e (4b) no 
instante de tempo t = 300 s. Nas Figuras (5a) e (5b) mostram a configuração após o processo de 
solidificação completo no instante de tempo t = 500 s. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3. (a) Mapa de contorno de Temperatura e (b) fração de liquido no instante 100s 
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Figura 4. (a) Mapa de contorno de Temperatura e (b) fração de liquido no instante 300s  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5. (a) Mapa de contorno de Temperatura e (b) fração de liquido no instante 500s  
 
A Figura 6 mostra a variação da temperatura em função do tempo em alguns pontos localizados na seção 
utilizada. Observa-se em tais pontos o resfriamento do metal e o aquecimento do molde de areia, com 
posterior resfriamento deste. Através dos dados obtidos é possível inferir, que no ponto 1 a queda de 
temperatura é mais acentuada à medida que o tempo avança, enquanto nos pontos 2 e 3 o resfriamento 
é mais lento. Isso se deve a maior velocidade de extração de calor. Esta informação é de grande 
importância para estimar a microestrutura a ser formada. Dessa forma, essas curvas de resfriamento 
podem ser utilizadas para caracterizar a microestrutura cristalina do metal após a solidificação. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 6. Termogramas de 3 pontos situados nas posições radias de 2 cm (interno lingote), 4cm (areia) e 6 cm 

(areia) da seção 

4. CONCLUSÃO 

O fenômeno de solidificação, é de extrema importância para aperfeiçoar a qualidade de ligas fundidas. 
A simulação computacional tem se mostrado bastante eficaz, sendo uma ferramenta rápida e econômica 
para a descrição deste problema. A geometria computacional e os modelos matemáticos e físicos 
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utilizados na simulação devem ser as mais próximas possíveis do real e devem conter dados empíricos 
que aumentem a fidedignidade com os dados experimentais. 
As simulações computacionais geraram resultados satisfatórios, grande parte condiz com a teoria 
encontrada em literaturas. Foi possível analisar o processo de solidificação em uma liga metálica em um 
molde de areia, conservando as suas propriedades termo físicas. Para isso, usou-se os modelos de 
energia, transporte e de solidificação não-lineares. Assim, a solidificação ocorre da extremidade para o 
centro, tal fato foi comprovado com a porcentagem de fração líquida nos primeiros instantes de 
resfriamento. Além disso, as curvas de resfriamento em alguns pontos permitirão prever as 
microestruturas formadas na solidificação, assim como as curvas de aquecimento do molde avaliar a sua 
eficiência térmica, temas de trabalhos futuros. Portanto, este trabalho consegue descrever uma 
metodologia de solidificação que pode ser utilizada mesmo em geometrias complexas, dependendo da 
correta calibração das propriedades da interface. Medidas experimentais relacionadas ao sistema físico 
mostradas serão realizadas e publicadas em trabalhos futuros. 
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11.4 Estudo da acessibilidade na passarela da Rodovia Transamazônica na 
Amazônia Oriental 

 
Andréa dos Santos Araújo 

Alan Monteiro Borges 
Palavras-chave: Acessibilidade, Segurança, Infraestrutura 

Resumo: Este artigo tem como objetivo identificar e propor soluções aos problemas na infraestrutura da passarela 
localizada na cidade de Marabá – PA, sobre a Rodovia Transamazônica. A partir do levantamento realizado in 
loco, observou-se que a estrutura difere os padrões de conforto, acessibilidade, tempo de travessia e segurança, de 
acordo com a NBR – 9050. A partir das aferições, observou-se que há uma rejeição por parte da população, que 
preferem arriscar-se atravessando a rodovia em meio aos veículos motorizados. Portanto, o estudo mostra que é 
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necessário readequar o entorno da passarela conforme as normas vigentes, para que deste modo a mesma seja 
utilizada de maneira efetiva. 

1. INTRODUÇÃO 

Neste espaço deve apresentar o problema estudado de forma clara, utilizando referencial 
teórico. O último parágrafo deve conter os objetivos do trabalho realizado. 
A BR-230, mais conhecida como Transamazônica, inicia na cidade de Cabedelo – PB e percorre 
4.233 km até finalizar sua extensão em Lábrea – AM. Essa rodovia foi construída durante o 
governo do presidente Medici e tinha função de interligar a Amazônia ao resto do país. Nesse 
sentido, ao interligar o país, a rodovia adentrou em diversas cidades, como a cidade de Marabá 
– PA, localizado na Amazônia oriental. Mediante a tal fato, o fluxo de transito adensou-se por 
conta da necessidade da população local utilizar a Transamazônica como uma via de circulação. 
Entretanto, apesar de, segundo Vasconcellos (1996), as cidades serem projetadas para veículos 
motorizados, a rodovia representou um empecilho para o transito, por conta dos conflitos de 
circulação entre transportes motorizados e não motorizados. 

Segundo Ferreira (2008) o espaço urbano é caracterizado por intensos conflitos, tais 
conflitos podem ser observados nas vias de circulação, entre veículos motorizados, pedestres e 
ciclistas. Esses conflitos proporcionam um adensamento ao transito e aumentam a 
probabilidade de acidente de transito. Seguindo essa perspectiva, na cidade de Marabá – PA, 
mais precisamente no núcleo Cidade Nova, houve a necessidade da construção da passarela, 
que leva os pedestres de um lado ao outro da rodovia, como forma de solucionar tais conflitos.  

Em contrapartida, os pedestres não utilizam a passarela por diversos problemas, como 
por exemplo a falta de acessibilidade na mobilidade, falta de iluminação e até falta de segurança. 
Outrossim, esses atos confirmam Portugal (2000) na qual afirma que as deficiências na 
infraestrutura de transportes possibilitam novos conflitos. Assim, como forma de solução 
imediata, construiu-se uma faixa de pedestres, porem tal solução retornou à divisão do espaço 
urbano. A partir dessa divisão, a solução imediata proporciona diariamente inúmeros 
congestionamentos na região, além de oferecer riscos aos pedestres por conta do pouco tempo 
disponível para a travessia, assim segundo Braga (1979) são nesses pontos de pouco tempo de 
travessia que possibilitam maiores riscos de acidentes aos pedestres.  

Mediante a tal, os autores decidiram estudar a passarela nas instâncias de acessibilidade, 
segurança e iluminação. Além disso, estudar a percepção da população sobre os problemas da 
passarela, junto ao motivo pela qual os usuários não utilizam a mesma, visando propor soluções 
na qual atraiam os pedestres e possibilitem a sua reutilização, retirando a divisão e os conflitos 
por ocupação irracional do espaço urbano.  

Nesse sentido, o presente trabalho tem como objetivo identificar problemas de 
acessibilidade, baseado na Norma Brasileira 9050, iluminação, e avaliar a percepção dos 
pedestres como forma de propor soluções atrativas para os problemas, baseado no motivo pela 
qual os mesmos não utilizam a passarela.     

2. MATERIAL E MÉTODOS 

Como forma de avaliação do estudo da acessibilidade da passarela, presente na rodovia 
transamazônica na cidade de Marabá – PA, foram utilizados dois métodos para tal fato. O 
primeiro método consistiu na avaliação da iluminação, medição de comprimentos e graus de 
inclinação. Tais medições foram realizadas com o auxílio de uma trena e foram utilizadas como 
forma de verificação se as medidas estavam de acordo com a Norma Brasileira 9050 – NBR 
9050. 
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  Já o segundo método consistiu na aplicação de questionário para os pedestres que 
transitam naquela localidade. Este, serviu como forma de diagnosticar onde os pedestres 
preferem transitar, além de identificar a percepção da população acerca dos problemas – falta 
de acessibilidade, segurança, falta de iluminação, comprimento do percurso – diagnosticado na 
passarela. Esse método foi utilizado como forma de identificação das preferências dos 
pedestres, visando estabelecer soluções na qual permitam que a passarela se torne atrativa. O 
questionário realizado foi escrito pelos autores da pesquisa, e foram aplicados em três horários 
diferentes: das 07:30 a 09:00, entre 11:30 e 13:00 e por fim das 17:30 as 19:00. Esses horários 
foram escolhidos porque são considerados horários de pico e por tanto de maiores transições de 
pessoas naquele local. Vale ressaltar que foram entrevistadas 103 pessoas e chegou-se a tal 
número porque na localidade, apesar da existência de polos geradores de viagens, não tinha a 
demanda suficiente de usuários da passarela para a aplicação do número de questionários a 
partir do cálculo amostral da área, e por tanto foram realizados com a quantidade de usuários 
encontrados durante a pesquisa.  

A partir dos questionários, os pedestres foram subdivididos em três grupos. O primeiro 
grupo: Usuários que transitam pela passarela. Já o segundo grupo: Usuários que transitam pela 
faixa de pedestres. Nesse grupo estão presentes, pessoas que não usam a passarela e prezam 
pela segurança e velocidade. E por fim o terceiro grupo: Usuários que atravessam pelo nível da 
pista sem faixa. Nesse grupo, os usuários presentes não prezam por segurança, apenas por 
velocidade. Tais grupos foram divididos como forma de identificação da necessidade da 
população enquanto a travessia, e por tanto, entender o que deve ser feito para melhorar.  Após 
a realização das entrevistas, um banco de dados foi organizado e preparado paras as análises 
estatísticas no Excel, através da utilização de gráficos, desenvolvidos de acordo com as questões 
levantadas. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Neste tópico, apresenta-se os dados do mapeamento e do questionário, com o propósito 
de obter conclusões sobre a mobilidade e a acessibilidade na passarela.  

A largura das rampas da passarela mede 1,23 metros. Enquanto a NBR 9050 prevê que 
as larguras ideias são de 1,50 a 1,80 metros para que dois cadeirantes transitem ao mesmo 
tempo, nesse sentido, a passarela não possibilita a utilização de dois cadeirantes, obrigando que 
um volte de ré para que o outro passe.  

 

 

 
Imagem 2: Entrada da Passarela 

Fonte: Autor, 2018. 
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No período noturno a passarela não apresenta iluminação, há instalações elétricas, 

entretanto não ficam ligadas. Assim, a passarela torna-se um atrativo para marginalidade e gera 
insegurança para os pedestres.  
 

 
Uma das maiores reclamações da população diz respeito ao comprimento da passarela. 

Para a travessia da rodovia utilizando a mesma percorre-se 183,13 metros, enquanto utilizando 
a faixa de pedestres, percorre-se apenas 32 metros. 

 

 
Figura 9 - Imagens 4 e 5: Vista lateral da passarela. Fonte: Autor, 2018. 

Ao aplicar o questionário, os resultados obtidos foram os seguintes resultados: 
Gênero: Constatou-se que a maior parte (53%) dos entrevistados é do sexo feminino, e 

47% é do sexo masculino, como pode-se ver no gráfico abaixo. 
Faixa etária: A pesquisa mostra a distribuição dos entrevistados por faixa etária. Sendo 

que 15% tem até 18 anos; entre 19 a 25 anos encontra-se 10%; entre 26 e 31 anos encontra-se 
13%. A maior parte tem até 18 anos ou tem acima de 62 anos pode-se afirmar que essas faixas 
etárias foram predominantes na pesquisa pelo fato de ter uma escola de ensino médio e o INSS 
próximo ao local de pesquisa.  

Frequência de utilização da passarela: Dentre os entrevistados, 35% utiliza a travessia 
Transamazônica todos os dias da semana, 35% de 3 a 5 vezes, e 30% de 1 ou 2 vezes na semana.  

Preferência de travessia: Pode-se afirmar que o caminho da passarela é bem extenso, 
desse modo apenas 24% dos entrevistados preferem usar a passarela, logo, 22% prefere 
atravessar a nível da pista sem faixa e segurança alguma, e a maioria (50%) optam por caminhar 
até a faixa de pedestre mais próxima para atravessar.  

O que poderia ser melhorado: Foi questionado aos entrevistados, o que poderia ser 
mudado para que os pedestres utilizassem a passarela, 56% respondeu que o melhor a ser feito 
é demolir essa e fazer outra com um percurso menor, 15% diz que deve melhorar a iluminação, 
7% afirmou que deve aumentar a largura, e 6% prefere que melhore a segurança.  
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Dentro deste questionário, havia uma avaliação de satisfação, onde os entrevistados, 

classificavam a iluminação, percurso, acessibilidade e segurança, como péssimo, ruim, bom e 
ótimo. Como mostra os gráficos a seguir: 

                

                  

Gráficos 1,2,3 e 4: Gráfico qualitativo sobre a passarela 

Fonte: Autor, 2018. 

Como foi mostrado acima, a maior parte dos entrevistados, classificou esses fatores 
como péssimo, no que resulta no abandono por parte da população a essa passarela, por não 
apresentar iluminação adequada, no que favorece aumento do número de assaltos 
principalmente na parte noturna, e vale ressaltar que pelo fato do percurso ser muito longo 
pessoas com a mobilidade reduzida não conseguirem atravessar, portanto, é necessário 
readequar o entorno da passarela conforme as normas vigentes, para que deste modo a mesma 
seja utilizada de maneira efetiva. 

4. CONCLUSÃO 

Pode-se afirmar que a atual passarela é composta por seis rampas, sendo três em cada 
lado, as quais dão acesso ao vão principal. Logo, uma pessoa sem limitações leva em média 
cinco minutos na travessia da passarela, enquanto que na faixa de pedestres leva em média trinta 
segundos. Além de sua extensão, que torna o seu uso cansativo para as pessoas que a 
atravessam, nas quais preferem utilizar a faixa de pedestres, que lhes proporciona um menor 
tempo de travessia, além das PPNE’s, onde sua entrada não disponibiliza uma rampa de acesso 
aos mesmos.  

66%

29%

4%
0% 1%

6.1. Iluminação

Péssimo Ruim

Bom Ótimo

Não respondeu

65%

32%

3%

0%

0%

Percurso

Péssimo

Ruim

Bom

Ótimo

62%

35%

3%

0%

0%

Acessibilidade

Péssimo

Ruim

Bom

Ótimo

62%

27%

10% 0%
1%

Segurança

Péssimo

Ruim

Bom

Ótimo



   

IV SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA – 21/09/2018 
MARABÁ – PARÁ – BRASIL 

 
 

384 
Portanto, para que a população possa dar maior preferência à passarela, é recomendável 

que o comprimento das larguras sejam feitas de acordo com a NBR 9050, para que os usuários 
com mobilidade possam transitar normalmente, sem que seja preciso esperar que o outro 
usuário faça seu percurso para que ele comece o seu. Colocar, ou melhor concertar a iluminação 
pública no local, como forma de diminuição dos índices de assaltos principalmente no período 
noturno, assim como também para que sejam evitados acidentes. Por fim, que a passarela seja 
menos extensa, resultando na redução de tempo na travessia, para tal, recomenda-se o 
rebaixamento da rodovia para que a passarela não precise vencer patamares muito alto, e assim 
diminuir o percurso.   
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11.5 Avaliação do nível de ansiedade e depressão em universitários do 
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Resumo: A imersão no caminho acadêmico acompanha uma série de mudanças para um estudante, alterações 
como essas podem causar danos significativos, como o desenvolvimento de ansiedade e depressão. O estudo 
objetivou analisar a associação entre sintomas de ansiedade e depressão e as características sociodemográficas 
entre universitários. Material e métodos: Para o estudo transversal, realizado nas dependências da UNIFESSPA, 
participaram estudantes universitários de ambos os gêneros, selecionados por conveniência, utilizando dois 
questionários autoaplicáveis. Foi construído um banco de dados no programa Microsoft Excel 2010, as análises 
estatísticas foram realizadas através dos programas BioEstart 5.0 e IBM SPSS Statistics, versão 22.0 para macOS 
trial. O teste qui-quadrado foi empregado para analisar associações entre ansiedade e depressão através da 
significância de 5%. Resultados e discussão: A prevalência de possíveis sintomas de depressão e ansiedade (ao 
mesmo tempo) foi de 11,45%. Na análise foi observada maior participação de estudantes do sexo feminino 61,1%. 
Foi comprovada respectivamente a associação entre ansiedade e depressão com três variáveis: mora sozinho 
(p=0,002) e (p=0,000), percepção de saúde (p=0,000) e (p=0,002) e fuma cigarro (p=0,042) e (p =0,042). 
Conclusão: A ansiedade e depressão são condição frequentes em universitários e foi comprovada a associação 
com os seguintes fatore: moradia, percepção de saúde e fuma cigarro. Palavras-chave: Ansiedade; Depressão; 
Estudantes Universitários. 
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1. INTRODUÇÃO 

A trajetória acadêmica é marcada por muitas mudanças e desafios aos universitários. 
Estudantes com menores capacidades de adaptação para conviverem com essas alterações 
significativas, bastante estressantes, podem desenvolver comportamentos de risco (GALVÃO 
et al., 2017). Em muitos casos, as mudanças acarretam agravos clinicamente profundos ou 
sofrimento emocional (MOROMIZATO et al., 2017).  

De maneira geral, a ansiedade é apresentada como um sentimento de medo, vago, 
solidão, apreensão, caracterizado por sensação de desconforto e tensão, atribuídos por 
sentimento de perigo e algo de desconhecido. O demasiado exagero da ansiedade é o que 
caracteriza a presença como patológica. O que difere a ansiedade normal da patológica é a 
análise da reação ansiosa, se foi de duração rápida, estarem ou não relacionada ao presente 
momento da sensação (CASTILLO et al., 2000).  

Para suprir a lacuna do conhecimento, o presente estudo associa a presença de sintomas 
ansiosos e depressivos com sexo, naturalidade e moradia de discentes de uma universidade do 
interior do Pará, ou seja, quem é de fora da cidade e mora sozinho possui maior chance de 
desenvolver o aumento no nível de ansiedade. Os resultados encontrados do estudo podem 
ajudar a esclarecer e alertar sobre essa problemática que acomete grande parte dos universitários 
brasileiros. 

 O objetivo presente no estudo foi analisar a associação entre sintomas de ansiedade e 
depressão e as características sociodemográficas entre universitários. 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

Este é um estudo transversal realizado como parte das atividades de avaliação da 
disciplina Bioestatística II do curso de bacharelado em Saúde Coletiva da Faculdade de Saúde 
Coletiva, do Instituto de Estudos em Saúde e Biológicas, Universidade Federal do Sul e Sudeste 
do Pará. O estudo foi realizado nas dependências da Universidade Federal do Sul e Sudeste do 
Pará (UNIFESSPA), na cidade de Marabá, Pará, no campus 1, 2 e 3 da instituição. 

A forma de seleção dos participantes foi por conveniência, os alunos foram abordados 
pelas salas, corredores e pátio da universidade, conforme suas disposições, respeitando o desejo 
do indivíduo em participar ou não. Houve a ocorrência de alguns alunos abordados se recusarem 
a responder os devidos materiais disponibilizados. 

Foram utilizados como instrumentos para a coleta de dados dois questionários 
autoaplicáveis, respondido pelos participantes. O primeiro foi o questionário socioeconômico 
do IBGE adaptado, composto por 18 questões objetivas: idade, sexo, auxílios, moradia, 
naturalidade, estado civil, cor, religião, qualidade de vida, saúde, dentes e boca, bebidas 
alcoólicas e cigarro.  O segundo foi o questionário Hospital Depression and Anxiety Scale 
(HADS), Escala Hospitalar de Ansiedade e Depressão, contendo 14 questões de múltipla 
escolha, que acumula pontos, composta de duas sub-escalas intercaladas: sete questões para 
ansiedade- estado e sete questões para depressão-estado. Os escores da HADS variam de 0 a 21 
pontos, em que sujeitos com escores entre 0 e 7 são considerados como improvável para 
ansiedade e/ ou depressão, escores de 8 a 11 são considerados possíveis (questionável ou 
duvidosa) de desenvolvimento de sintomas de ansiedade e/ou depressão e escores de 12 a 21 
são considerados prováveis com sintomas clinicamente significantes de ansiedade e/ou 
depressão. Ambos os questionários foram aplicados por discentes do quarto semestre do curso 
de Saúde Coletiva, turma matutina. 

O banco de dados foi construído no programa Microsoft Excel 2010 e exportados para 
os programas BioEstart 5.0 e IBM SPSS Statistics, versão 22.0 para macOS trial. Incialmente 
foi realizada uma análise descritiva de todas as variáveis envolvidas no estudo. Posteriormente, 
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o teste qui-quadrado foi aplicado para testar a associação entre ansiedade e depressão e 
possíveis fatores de risco, com nível de significância de 5%. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A maioria dos estudantes tinha idade menor que 22 anos, sendo que nesta faixa etária, a 
prevalência de possíveis sintomas de depressão e ansiedade (ao mesmo tempo) foi de 11,45%. 
Neste estudo, a maioria dos estudantes era do sexo feminino com (61,1%). A tabela 1 mostra 
associação entre ansiedade e depressão com possíveis fatores de risco. 

De acordo com os dados obtidos verificou-se a presença de significância estatística para 
ansiedade (p=0,002) e depressão (p=0,000), para indivíduos que residem sozinhos, sendo que 
33,3% dos que possuem depressão e 22,4% dos que possuem ansiedade moram sozinhos. As 
pessoas ansiosas vivem em um estado de alerta constante por causa de alguma situação, e viver 
sozinho aumenta a chance de desenvolvimento de ansiedade e depressão. Estudos apontam que 
conviver sozinho aumenta em 80% os riscos de problemas mentais (CHAVES apoud FIOH, 
2012) e o presente trabalho confirma a problemática envolvendo a variável. 

A percepção de saúde pode estar associada a diversos fatores, entre eles a qualidade de 
vida, exercício físico e a alimentação, esses fatores podem levar a transtornos ansiosos e 
depressivos, principalmente se estiverem relacionados a compromissos pendentes e ou 
obrigações. Percepção de saúde tem merecido uma atenção especial, pois tem sido descrita 
como um indicador associado ao declínio da autonomia funcional, apresentando o potencial de 
sintetizar uma complexa interação de fatores envolvidos em sua saúde. (VAGETTI, 2013). Com 
relação à associação entre percepção de saúde e níveis de ansiedade e depressão observando a 
tabela, verifica-se que houve associação significativa para ansiedade (p=0,000) e depressão 
(p=0,002). 

Fumar cigarro também foi associado à ansiedade (p=0,042) e à depressão (p =0,042). 
Pessoas que fazem uso dessas substâncias são mais propensas a terem e desenvolverem esses 
distúrbios, pelo fato, dos indivíduos utilizarem substâncias psicoativas para remediar 
sentimentos incômodos, assim vê nessas substâncias a possibilidade de remediar ou sanarem 
esses momentos, salienta-se a preocupação com a problemática, pois podem gerar problemas 
de socialização, de saúde e dependência (LOPES, 2013). 

Tabela 1. Associação entre sintomas de ansiedade e depressão e as características 
sociodemográficos entre universitários, UNIFESSPA, Marabá, PA (N=200). 
 

Variáveis Depressão Ansiedade 
Sexo Não Sim p-valor Não Sim p-

valor 
Masculino 67 (39,6%) 10 (35,7%) 

0,843 
56 (39,4%) 18 (35,3%) 

0,225 Feminino 101 (59,8%) 18 (64,3%) 86 (60,6%) 32 (67,7%) 
Auxílio moradia       

Sim 23 (13,9%) 5 (19,2%) 
0,724 

18 (13%) 9 (18,4%) 
0,153 Não 141 (85,5%) 21 (80,8%) 120 (87%) 39 (79,6%) 

Bolsa auxílio       

Sim 62 (31,3%) 14(50,1%) 
0,436 

55 (39,5%) 20 (39,3%) 
0,890 Não 104 (62,7%) 14 (50%) 84 (60,4%) 31 (60,8%) 

Mora sozinho       

Sim 12 (7,4%) 9 (33,3%) 
0,000 

9 (66,6%) 11 (22,4%) 
0,002 Não 151 ( 92,6%) 18 (66,7%) 128 (93,4%) 38 (77,6%) 

Naturalidade       
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Pará 141 (83,5%) 21 (75%) 

0,349 
114 (80,2%) 44 (86,3%) 

0,445 Fora do Pará 28 (16,6%) 7 (25%) 28 (19,7%) 7 (13,7%) 
Estado civil       

Casado/amasiado 16 (9,5%) 2 (7,1%) 
0,776 

13 (9,2%) 4 (7,8%) 
0,663 Solteiro 151 (89,3%) 26 (92,9%) 127 (89,4%) 47( 92,2%) 

Viúvo 2 (1,2%) 0 (0%) 2 (1,4%) 0 (0%) 
Cor da pele         

Branca 33 (19,6%) 6 (21,4%) 

0,738 

24 (17%) 15 (29,4%) 

0,148 
Preta 39 (23,2%) 5 (17,9%) 33 (23,4%) 8 (15,7%) 
Parda 88 (52,4%) 17 (60,7%) 76 (53,9%) 27 (54,9%) 
Indígena 5 (3%) 0 (0%) 5 (3,5%) 0 (0%) 
Outra 3 (1,8%) 0 (0%) 3 (2,1%) 0 (0%) 
Religião         

Católica 57 (33,9%) 12 (42,9%) 

0,579 

46 (32,6%) 23 (45,1%) 

0,184 
Evangélica 74 (44%) 9 (32,1%) 64 (45,4%) 16 (31,4%) 
Sem religião 1 (0,6%) 0 (0%) 1 (0,7%) 0 (0%) 
Outras religiões 36 (21,5%) 7 (25%) 30 (21,2%) 12 (23,5%) 
Qualidade de vida       

Ruim/muito ruim 8(4,8%) 4 (14,3%) 
0,277 

5 (3,5%) 7 (13,7%) 
0,016 Nem ruim nem boa 70 (41,7%) 10 (35,7%) 57 (40,4%) 24 (47,1%) 

Boa/muito boa 90 (53,6%) 14 (50%) 79 (56%) 20 (39,2%) 
Percepção de saúde       

Ruim/muito ruim 15 (8,9%) 7 (25%) 
0,002 

9 (6,4%) 13 (25,5%) 
0,000 Nem ruim nem boa 56 (33,3%) 12 (57,7%) 47 (33,3%) 22 (43,1%) 

Boa/muito boa 97 (57,7%) 9 (32,1) 85 (60,3%) 16 (31,3%) 
Percepção de saúde 
bucal 

      

Ruim/muito ruim 14 (8,4%) 3 (10,7%) 
0,677 

10 (7,1%) 6 (11,8%) 
0,065 Nem ruim nem boa 34 (20,2%) 7 (25%) 24 (17%) 17 (33,3%) 

Boa/muito boa 116 (70,3%) 18 (64,3%) 105 (77,4%) 28 (54,9%) 
Uso de álcool       

Sim 56 (33,6%) 11 (39,3%) 
0,245 

51 (36,4%) 15 (29,4%) 
0,107 Não 111 (66,5%) 17 (60,7%) 89 (63,6%) 36 (70,6%) 

Fuma cigarro       

Sim 16 (9,6%) 3 (11,1%) 
0,042 

12 (8,6%) 7 (14,3%) 
0,042 Não 149 (90,3%) 24 (88,9%) 127 (91,4%) 42 (85,7%) 

4. CONCLUSÃO 

O estudo realizado permitiu concluir que a ansiedade e depressão são condição 
frequentes em universitários e se associa com os seguintes fatore de maior prevalência: moradia, 
percepção de saúde e cigarro. Através da presente pesquisa, observou-se que a experiência 
universitária pode ser um passo de grande avanço para os estudantes, visto que passam a viver 
e aderir novas concepções de vida estando expostos a experiências sociais e individuais que 
podem ocasionar problemas psicológicos que têm crescido entre estudantes universitários. A 
relevância atribuída à investigação é alerta o corpo docente, discente e responsáveis da 
instituição a situação atual de saúde mental dos estudantes. Pesquisas futuras poderão analisar 
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os impactos adquiridos por discentes rotineiramente através da imersão constante com as 
variáveis. 
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11.6 Análise da geração, armazenagem e disposição final dos resíduos sólidos 
em propriedades rurais  

 
Marilene Souza Rocha 
Marcilene Feitosa Araújo 

Palavras chave: Resíduos, Agrotóxicos, Gestão.  

Resumo: A pesquisa teve como objetivo analisar como ocorre a gestão dos resíduos sólidos em propriedades 
rurais, com ênfase na geração, armazenagem e disposição final dos resíduos sólidos. O critério de seleção dos 
respondentes foi a proximidade da propriedade ao centro urbano de Rondon do Pará, isto é, as margens das estradas 
do Surubijú, Pebas, Martírios, Santa Lúcia e Rodovia BR 222, que desempenham atividades agrícola, agropecuária 
(agronegócios). Em virtude da relevância do tema apresentado, bem como a busca de soluções adequadas para 
proporcionar o equilíbrio da problemática relacionada à geração e a disposição inadequada de resíduos sólidos nas 
propriedades rurais, a discussão é de fundamental importância tanto para o meio acadêmico como para a sociedade. 
Trata-se de uma pesquisa de caráter qualitativa por meio da modalidade estudo de casos múltiplos, com base em 
pesquisa descritiva.  

1. INTRODUÇÃO 

A degradação ambiental passa a ser evidenciada a partir do século XVIII, com a 
mudança no modo de pensar e agir da população em relação aos recursos naturais. Esse 
comportamento, além de outros fatores, como a revolução industrial e o crescimento do poder 
econômico das classes sociais, veio contribuir com as alterações pertinentes ao meio ambiente 
(PASSOS, 2009; ROCHA et al, 2012; ROCHA et al, 2017).  

A partir da Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente Humano, na Suécia 
em 1972, foi o marco decisório para o surgimento das políticas públicas direcionadas ao meio 
ambiente (PASSOS, 2009). 

Nos últimos vinte anos a preocupação com a conservação e preservação dos recursos 
naturais, intensificou os estudos e debates referentes à temática Meio Ambiente, isso na 

https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2012/04/06/interna_gerais,287410/viver-sem-companhia-em-casa-aumenta-em-80-os-riscos-da-depressao-diz-pesquisa.shtml
https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2012/04/06/interna_gerais,287410/viver-sem-companhia-em-casa-aumenta-em-80-os-riscos-da-depressao-diz-pesquisa.shtml
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tentativa de se buscar soluções adequadas para problemas cada vez mais evidentes (ROCHA et 
al, 2017).  

A prática da disposição inadequada dos resíduos sólidos torna-se perceptível a nível 
mundial, um problema vivenciado diariamente pelo desenvolvimento dos centros urbanos. 
Atualmente, a zona rural tem se tornado cada vez mais vulnerável pela mudança de hábitos de 
consumo adquiridos nas cidades e, consequentemente, tem contribuído de forma significativa 
para a degradação ambiental (PEDROSO, 2010; ROCHA et al, 2012).  

No âmbito rural, percebe-se a dificuldade dos moradores em descartar corretamente seus 
resíduos, isso em parte pela logística das propriedades, a coleta de lixo torna-se inviável por 
onerar o custo desse serviço para os municípios. Sendo assim, a responsabilidade recai sobre o 
gestor da propriedade que deve buscar o equilíbrio entre a produção de resíduos e a preservação 
ambiental (PEDROSO, 2010; ROCHA et al, 2017). 

Diante da problemática, a questão que se busca investigar é assim enunciada: Como 
ocorre a gestão dos resíduos sólidos em propriedades rurais no município de Rondon do Pará? 
Os produtores rurais do município atendem a legislação quanto ao descarte de resíduos? Qual 
o papel da gestão pública municipal? 

Sendo assim, sugere-se como proposições que:  
P1: O setor urbano e rural é atendido com o serviço de coleta de lixo dentro dos parâmetros 
ideais. 
P2: As comunidades rurais não são atendidas pelo serviço de coleta de lixo. 
P3: O lixo tanto do setor urbano quando rural não é depositado em local adequado. 

O objetivo do trabalho é analisar como ocorre a gestão dos resíduos sólidos em 
propriedades rurais em Rondon do Pará.  

Em virtude da relevância do tema apresentado, bem como a busca de soluções 
adequadas para proporcionar o equilíbrio da problemática relacionada à geração e a disposição 
inadequada de resíduos sólidos nas propriedades rurais, a discussão é de fundamental 
importância tanto para o meio acadêmico como para a sociedade. 

Sendo assim, a pesquisa faz-se necessária pelo fato da ausência da Gestão de Resíduos 
Sólidos no meio rural, para que sejam provocadas discussões com a sociedade, tanto por parte 
do poder público quanto pelos proprietários, com a finalidade de propiciar soluções para os 
problemas de poluição ambiental que ora vem afligir as propriedades rurais, pela intensificação 
de pequenos lixões as margens das vias públicas. 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

Trata-se de uma abordagem qualitativa por meio de um estudo de caso múltiplo, 
sustentado por uma pesquisa de caráter descritivo. A pesquisa descritiva visa descrever as 
características de determinada população ou fenômeno ou o estabelecimento de relações entre 
variáveis. Envolve o uso de técnicas padronizadas de coleta de dados: questionário e observação 
sistemática.  

O estudo busca-se analisar “como” ocorre o fenômeno dentro do seu contexto real, 
descrevendo a maneira mais completa de se identificar os elementos, investigando quais 
variáveis são relevantes na incidência do fenômeno, bem como identificar os fatores que 
contribuem para a ocorrência dos mesmos. 

Os procedimentos de coleta de dados utilizados no estudo foram entrevistas com 
proprietários ou gestores das propriedades e gestores públicos, bem como observação direta por 
meio de visitas as propriedades e a locais indicados pelos produtores, além da análise 
documental. 

Assim, a pesquisa será desenvolvida em propriedades rurais do município de Rondon 
do Pará, localizadas as margens das estradas do Surubiju, Pebas, Martírios, Santa Lúcia e BR 
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222, num raio de aproximadamente dois a oito quilômetros, levando em consideração o ramo 
de atividade, proximidades com a zona urbana e ponto de descarte irregular de resíduos. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Pesquisa em desenvolvimento. 

4. CONCLUSÃO 

Almeja-se analisar a situação atualmente vivenciada por produtores rurais, bem como, 
as soluções encontradas para conciliar produção, armazenagem e disposição dos resíduos de 
forma adequada. 
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11.7 Empreendedoras negras e pardas no centro comercial de Macapá 
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Palavras chave: Negras, Pardas, Empreendedorismo.  

Resumo: As mulheres negras e pardas enfrentaram ao longo dos anos inúmeros desafios, enraizados em aspectos 
históricos e antropológicos relacionados às características típicas da colonização, ao longo dos anos um discurso 
teórico de igualdade de gênero tem ganhado cada vez mais espaço. A mulher amapaense no período da colonização 
é pouco descrita, sabe-se que assim como muitos estados brasileiros, o Amapá foi povoado inicialmente por tribos 
indígenas dos troncos linguísticos Aruaques e Caribe, com a chegada dos portugueses vieram também escravos 
negros oriundos da África como mão de obra utilizada nas construções locais como a Fortaleza de São José, muitos 
desses escravos permaneceram no estado mesmo após o fim da escravidão dando origem a uma descendência com 
traços característicos negros, pardos e indígenas, que representam o maior percentual da população local. Desta 
forma é importante refletir sobre a inserção destas mulheres, principalmente no mercado de trabalho e na iniciativa 
empreendedora. 

1. INTRODUÇÃO 

http://www.spell.org.br/documentos/ver/9581/gestao-de-residuos-solidos-domesticos-na-zona-rural--a-realidade-do-municipio-de-pranchita-----pr
http://www.spell.org.br/documentos/ver/9581/gestao-de-residuos-solidos-domesticos-na-zona-rural--a-realidade-do-municipio-de-pranchita-----pr
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Macapá, capital do estado do Amapá é a cidade com a maior concentração de habitantes 

do estado, sendo a única capital brasileira que não é interligada por rodovia a outras capitais, 
também é conhecida pela interseção da linha imaginária do Equador que corta o estado, as suas 
raízes são marcadas pelas disputas territoriais, o povo amapaense é formado pelo intenso 
processo de miscigenação entre populações europeias, africanas e indígenas, destes povos 
foram herdados aspectos culturais que serviram de base para a cultura local, sua culinária 
peculiar e os ritmos tradicionais do batuque e do Marabaixo, festividades folclóricas de origem 
africana, são mantidas até os dias atuais, além da formação de uma população em sua maioria 
parda. Dados do IBGE no ano de 2010 apontam que 73,9% da população é autodeclarada, sendo 
8,7% negros e 65,2% pardos. O Amapá durante muitos anos foi um território pouco explorado, 
devido a sua posição geográfica que dificultava o acesso, somente após os portugueses se 
estabelecerem em Belém do Pará iniciaram as explorações pelo domínio da bacia Amazônica. 
No século XIX, com a valorização da borracha e a descoberta do ouro na região os portugueses 
tiveram interesse em povoar o território, principalmente para defesa de suas fronteiras. O 
processo de povoamento das colônias portuguesas iniciava-se pelas margens hidrográficas, ou 
pontos estratégicos formando pequenos povoados que aos poucos se expandiam e logo, 
ganhavam os aspectos de vila surgindo assim às primeiras aglomerações urbanas (RIBEIRO, 
2005). O processo de formação e desenvolvimento da capital foi movido inicialmente por 
questões a respeito de suas fronteiras, disputadas por Portugal e outros países estrangeiros, o 
povoamento deu-se às margens do rio Amazonas, com a construção de uma vila que mais tarde 
veio a se chamar Vila de São José que hoje é parte do bairro central de Macapá, onde se 
encontram o setor financeiro e as instalações administrativas do estado. O bairro central possui 
importância não somente histórica, como também econômica, devido à alta incidência da 
circulação de mercadorias, suas ruas são disputadas por lojistas, ambulantes, vendedores 
pracistas e todo tipo de empreendimento como bancos, lojas de eletrodomésticos, confecções, 
shoppings, importadoras, dentre tantos outros. Neste cenário competitivo e marcado pela 
disputa de espaço hipoteticamente igualitário, surge à figura da mulher negra e parda com o 
seguinte questionamento: Qual o nível de inserção de empreendedoras negras e pardas no centro 
comercial de Macapá? 

              Por ter sido uma colônia, Macapá ainda carrega aspectos de seu passado, 
trazido pelos portugueses são elementos antropológicos que ressoam ainda nos dias atuais, 
principalmente no que diz respeito ao direito das mulheres. Em pleno século XXI a mulher 
negra e parda busca a inserção, a igualdade de oportunidades, o crescimento profissional e o 
acesso a uma educação de qualidade, muitas veem no empreendedorismo o caminho para a 
realização tanto pessoal quanto profissional, o vendo como única alternativa para a falta de 
oportunidades de uma sociedade desigual. O conceito de negócio, segundo CHIAVENATO 
(2004) é um esforço organizado por algumas pessoas para reproduzir bens e prestar serviços, 
atendendo as necessidades de um público alvo, com o objetivo de alcançar recompensas 
financeiras pelo seu esforço, os empreendimentos informais geridos por mulheres tem se 
expandido pelo país e na capital amapaense esta realidade tem sido presenciada principalmente 
nas ruas do centro comercial de Macapá, a presente pesquisa busca conhecer estas mulheres, 
suas dificuldades, suas aspirações a respeito do empreendedorismo identificando o perfil étnico 
racial e levantando discussões a respeito de gênero raça e etnia. 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

Pesquisa exploratória na qual foi utilizado o método Qualitativo (Discutir no aspecto 
qualitativo: A mulher negra e parda empreendedora, os seus desafios, conhecer as atividades 
que exercem e como estão inseridas no mercado de trabalho) e o método Quantitativo (Baseado 
em formulário de questões previamente estabelecidas). O estudo ocorreu no período de março 
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a julho do ano de 2018, através do levantamento de dados por questionário. Inicialmente 
selecionou-se as obras: Introdução à Teoria Geral da Administração, Idalberto Chiavenato, 7º 
ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004. Bem como a obra: O povo brasileiro: a formação 
e o sentido do Brasil, Darcy Ribeiro, São Paulo: Companhia das Letras, 1995. bem como 
pesquisa publicada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) no ano de 2007, 
intitulada: Estudos sociodemográficos e analises espaciais referente aos municípios com a 
existência de comunidades remanescentes de quilombos. Para conhecimento e delimitação do 
tema, após definido o objetivo da pesquisa foi desenvolvido um questionário composto por 
questões norteadoras do tema e delimitadas ao assunto proposto, material este utilizado para 
pesquisa de campo. Definido o total de amostras para vinte (20) mulheres, a serem 
entrevistadas, através de questionário composto por treze(13) questões, os critérios para 
abordagem da amostra foram definidos por mulheres, sem preferência de faixa etária, que 
estivessem exercendo atividade profissional autônoma ou identificadas como empreendedoras, 
com negócio próprio. As delimitações de campo foram às ruas no entorno do centro comercial, 
no espaço compreendido entre a Avenida Presidente Vargas, Rua São José, Rua Cândido 
Mendes e a Avenida Mendonça Júnior.  O questionário foi dividido da seguinte forma: as sete 
perguntas iniciais serão denominadas identificação, com o objetivo de avaliar inicialmente a 
faixa etária, o acesso à educação, o estado civil, a composição familiar e a forma de sustento 
destas famílias, observando o papel da mulher como provedora ou participante da renda 
familiar, por último neste tópico a autodeclaração étnica, visando identificar as mulheres negras 
e pardas.  Após as identificações iniciais as mulheres entrevistadas foram questionadas a 
respeito do empreendedorismo: quantas se consideram empreendedoras; quantas possuem 
negócio próprio, como proprietária ou sócia, as que possuírem empreendimento responderam 
as perguntas restantes identificadas de nove a treze, que visavam conhecer estes 
empreendimentos com a identificação por nome e segmento, também foram questionadas sobre 
as dificuldades diárias, se obtiveram orientação para iniciar o seu negócio, e caso sentissem à 
vontade, compartilhar o motivo que às levaram a tornarem-se empreendedoras e se já sofreram 
algum tipo de preconceito no ambiente de trabalho. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados obtidos nesta pesquisa foram divididos da seguinte forma: No que diz 
respeito à faixa etária e o grau de escolaridade, observou-se que entre as mulheres negras, cinco 
no total de mulheres entrevistadas, correspondente a 25% da pesquisa, 5% não possuía grau de 
escolaridade, 10% com Ensino Fundamental completo; e outras 10% com o Ensino Médio 
completo. Das mulheres pardas entrevistadas que correspondem ao percentual de 75% (15 
mulheres) da pesquisa, todas possuem grau de escolaridade sendo: 20% com o Ensino 
Fundamental completo; 50% concluíram o Ensino Médio e 5% possui nível superior com pós-
graduação, mas não atua na área por dificuldades de se estabilizar na profissão. 

Pesquisas do IBGE apontam que no ano de 2018 apenas 10% das mulheres negras 
completam o ensino superior, isto atualmente, índice baixo tendo em vista que as mulheres, em 
sua maioria branca, estão à frente dos homens no que diz respeito à continuidade dos estudos. 
A principal obra de FREIRE, Casa-Grande & Senzala, publicado no ano de 1933, criou um 
discurso acadêmico de democracia racial levantando inúmeras discussões a respeito das 
questões raciais no Brasil, mas que se restringiu a debates e retóricas enquanto que o negro e o 
indígena continuaram a ter dificuldades no acesso e permanência principalmente ao nível 
superior. A faixa etária das mulheres entrevistadas que optaram por um negocio próprio mesmo 
que informal é em base a partir dos 30 anos. Pesquisa realizada pela Rede Mulher 
Empreendedora – RME em 2017 avaliou as barreiras do desenvolvimento do 
empreendedorismo gerido por mulheres, e um dos fatores observados diz respeito às 
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dificuldades no acesso a informação e recursos para investimento, principalmente mulheres 
negras ou pardas são as mais afetadas pelas faltas de oportunidades e incentivos, a maioria atua 
informalmente em espaços públicos sem estruturas. Em Macapá o número de mulheres que 
decide atuar informalmente vem crescendo a cada dia, o perfil encontrado durante a pesquisa 
demonstra que a maioria decide empreender sem obter capacitação ou acompanhamento 
profissional, atuando em áreas que possuem afinidade, muitas dessas mulheres estão em 
situação de informalidade, não há trabalhadores empregados e são as responsáveis diretamente 
pela gestão e operação do negócio, realizando todas as atividades do seu empreendimento, o 
que acarreta maior dedicação de tempo e esforço de trabalho, algumas delas ocupam as calcadas 
do bairro central sem estrutura física, vendem os seus produtos ao ar livre com apoio de uma 
bancada ou expositor básico de mercadorias, não obtiveram investimentos de terceiros e não 
possuem perspectivas de créditos financeiros para aumentar seu empreendimento. Das vinte 
mulheres entrevistadas ao serem questionadas a respeito dos incentivos obtidos para iniciar os 
seus negócios e sobre as possíveis orientações que possam ter obtido para capacitação e 
empreendedorismo: Das mulheres negras 15% afirmaram ter procurado por orientações 
profissionais e cursos de capacitação na área que atuam; 10% não tiveram acesso a recursos 
didáticos e materiais de apoio. Das mulheres pardas 20% procuraram por orientações 
profissionais e 30% não tiveram orientação profissional, houve também 20% que não soube 
opinar, pois não se considerava empreendedora. Das mulheres entrevistadas a maioria das 
mulheres autodeclaradas negras tem buscado maiores informações nas áreas que decidem 
empreender, como capacitações e cursos; entre as mulheres pardas a maioria não obteve 
orientação profissional e não teve capacitação investindo em áreas que possuem maior 
familiaridade, todas as mulheres entrevistadas conciliam a atividade profissional que exercem 
nas ruas de Macapá com a rotina cotidiana do lar, tendo desempenhado muitas vezes o papel 
de única provedora deste lar, com os recursos obtidos na atividades desempenhadas nas ruas do 
bairro central, ponto estratégico escolhido por elas pelo grande fluxo de pessoas e a maior 
possibilidade de êxito nas vendas. 

4. CONCLUSÃO 

Após a análise dos dados coletados foi possível perceber que a maioria das mulheres 
negras e pardas entrevistadas tem dado continuidade a um novo segmento de negócio, oriundo 
da informalidade e muitas vezes motivado pela falta de oportunidades no mercado formal cada 
vez mais exigente, outro aspecto a ser observado diz respeito ao acesso e a formação em nível 
superior, uma realidade ainda distante para a maioria dessas mulheres, visto que apenas uma 
entrevistada auto declarada parda concluiu pós-graduação em nível superior e mesmo assim 
não obteve oportunidade para se estabilizar em sua área de formação, optando por um 
empreendimento próprio no setor varejista. Estas mulheres sonham com um modelo de negócio 
próprio autônomo e independente, tem capacidade estratégica em definir qual o melhor ponto 
para suas vendas e em quais produtos investir existe uma demanda na sociedade pelo fácil 
acesso seja a uma garrafa de agua no semáforo, um lanche na esquina do trabalho, um almoço 
mais em conta com comidas típicas da região. E principalmente a mulher atual tem 
desempenhado cada vez mais um papel de empreendedora, com visão de negocio e mercado o 
papel feminino tem ganhado novas nuances fora do contexto maternal e do lar, tem saído as 
ruas e se tornado empreendedora mesmo que muitas vezes o termo empreendedorismo lhe seja 
desconhecido, há um longo caminho a ser percorrido para a igualdade de gênero, a igualdade 
racial, mas pouco a pouco este caminho é desbravado para que as gerações futuras conheçam 
seus direitos, e saibam que o lugar da mulher é onde ela quer estar independentemente de sua 
cor, etnia ela tem liberdade para fazer suas escolhas e decidir o seu destino. 
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11.8 Concepção de homem na Clínica Ampliada: uma proposta de 
orientação fenomenológico-existencial  
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Palavras-chave: clínica ampliada; concepção de homem; psicologia fenomenológico-existencial 

1. INTRODUÇÃO   

A Clínica Ampliada (CA) é uma das diretrizes que a Política Nacional de Humanização 
propõe, para qualificar o modo de se fazer saúde pública [1]. Está fundamentada em ideias que 
remetem à revisão do entendimento do processo saúde-doença. O projeto desenvolve o 
pensamento de que essa revisão abrange, ainda que de modo subjacente, uma concepção de 
homem, uma vez que qualquer fenômeno humano depende das características humanas para se 
manifestar. O projeto visa demonstrar como a Clínica Ampliada está sustentada numa 
concepção de homem, cujos princípios estão em sintonia com a proposta psicológica 
fenomenológico-existencial [2], especialmente com a concepção de ser humano de Martin 
Heidegger. Na medida em que a proposta da CA afirma que a clínica deve ser mais do que a 
imagem de um médico em ação e que as pessoas não se limitam às manifestações de suas 
doenças, entende-se que tanto a saúde, como o próprio modo de ser humano estão em questão 
na CA. É devido a esse questionamento que a clínica se pretende ampliada. A clínica é um 
fenômeno humano, cujo modo de realização depende das características do homem. Quando se 
entende que esse fenômeno, a clínica, deve ser ampliado, é porque a clínica tradicional se 
mostra restrita, limitada. De modo implícito, ocorre, também, uma revisão na concepção de 
homem que sustenta as práticas de saúde. 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 Este é um projeto de natureza teórica. Para realizá-lo, está-se empregando o método de 
leitura de Cervo e Bervian (1983) [3]. O método é composto por 4 etapas de leitura: 1- Leitura 
de Reconhecimento (identificação de trabalhos que lidem com o tema abordado na pesquisa), 
2- Leitura Seletiva (seleção das publicações que dizem respeito ao problema investigado; 
trabalha-se, apenas, com aquelas que possibilitam o desenvolvimento da pesquisa), 3- Leitura 
Crítica (compreensão das ideias apresentadas pelas publicações selecionadas e 4- Leitura 
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Interpretativa (estabelecimento da relação entre as ideias apresentadas nas publicações e o 
problema investigado. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Entende-se que a proposta da CA pode ser entendida como manifestação de uma revisão, 
implícita, na concepção de homem que sustenta, historicamente, o pensamento sobre saúde. A 
clínica é ampliada, porque o modo de ser do homem vai além da visão materialista-
substancialista-individualista, representada por uma concepção de saúde centrada no corpo e na 
biologia e que ignora contextos socioculturais. A compreensão heideggeriana de ser humano 
como ser-no-mundo revê e amplia o entendimento de como é o homem, de modo que se pode, 
também, refletir a respeito da ampliação da clínica. 

4. CONCLUSÃO 

 O projeto ainda está em andamento. Espera-se contribuir para o debate contemporâneo 
que revisa o entendimento tradicional de saúde, discutindo-se um ponto que une as diferentes 
áreas que trabalham com saúde: o modo de ser do homem.  
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11.9 Cupim joga xadrez? – Resultados preliminares 
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Resumo: Eventos como competição e estruturação espacial na disponibilidade de recursos podem gerar padrões 
de co-exclusão entre espécies competidoras, conhecidos como tabuleiros de xadrez. O objetivo deste trabalho é 
testar se a taxocenose de cupins em cerrado sensu stricto se distribui de acordo com o modelo de distribuição 
espacial em tabuleiro de xadrez. O presente trabalho foi realizado no planalto do Parque Estadual da Serra de 
Caldas Novas (PESCAN). Foram feitas coletas em 84 parcelas de 2 x 5 m, com distâncias variando de 5 a 100 
metros entre as parcelas. Foram encontradas 57 espécies de cupins distribuídas nas unidades amostrais. As espécies 
acabaram de ser identificadas e as análises estatísticas estão começando. Para verificar se as espécies se distribuem 
em tabuleiro de xadrez examinaremos a matriz de presença e ausência das espécies nas parcelas e então 
calcularemos o índice C-score, que mede o padrão de co-exclusão entre as espécies e a aderência ao modelo de 
distribuição espacial em tabuleiro de xadrez. 

1. INTRODUÇÃO 

A ecologia das comunidades procura entender a maneira pela qual o agrupamento de 
espécies é distribuído na natureza e a maneira pela qual tais agrupamentos podem ser 
influenciados; Entre as populações de espécies, observa-se que o ambiente abiótico exerce forte 
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influência sobre esse padrão, bem como as interações entre os indivíduos (MORIN, 2011). Já a 
estrutura de uma comunidade pode ser influenciada por diversos fatores abióticos que seriam 
característicos do ambiente, padrões climáticos e heterogeneidade geográfica da paisagem; 
interações entre espécies que teriam como exemplo predação e competição; e eventos 
históricos, como dispersão e colonização (BEGON; TOWNSEND; HARPER, 2007; FORTIN; 
DALE, 2005). Estudos de biodiversidade não buscam apenas registrar padrões de distribuição, 
a fim de classificá-los como aleatórios ou não, também tentam verificar se há possibilidade de 
coexistência entre espécies (SANDERS; PLATNER, 2007). 

Para medir esta organização e descrevê-la, vários tipos de regras de montagem e 
distribuição de comunidades foram descritos (DAYAN; SIMBERLOFF, 2005), como o uso de 
índices de coocorrência, a aplicação de modelos nulos (GOTELLI, 2000) e modelos como 
distribuição espacial em tabuleiro de xadrez (STONE; ROBERTS, 1990; STONE; ROBERTS, 
1992). Esse tipo de distribuição ocorre quando uma comunidade apresenta altos níveis de 
competição entre espécies que fazem uso dos mesmos recursos ecológicos e, para evitar a 
competição, evitam-se mutuamente (GOTELLI, 2000; J. GOTELLI; L. ENTSMINGER, 2001).  

O objetivo deste estudo é verificar se existe um padrão na distribuição espacial das 
assembleias de cupins de acordo com o modelo de tabuleiro de xadrez. 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

O trabalho foi realizado no planalto do Parque Estadual da Serra de Caldas Novas 
(PESCAN). Foram coletadas 84 parcelas, padronizando um tamanho de parcelas em 2 m de 
largura x 5 m de comprimento x 2 m de altura de acordo com o protocolo de (JONES; 
EGGLETON, 2000). No entanto, utilizou-se duas metodologias diferentes de coleta, e elas 
geraram modificações no protocolo. Primeiro coletou-se em parcelas dispostas em transectos, 
que é o método mais utilizado em coletas de cupins.  No outro as distancias variaram entre 5 a 
100 mde 2 x 5 m, com distâncias variando de 5 a 100 metros entre as parcelas. 

Cada parcela foi avaliada por 2 pessoas durante 30 minutos. Todas as colônias 
encontradas foram mantidas em flaconetes com álcool a 70%, separadas quanto à parcela e 
espécies, registrando as características dos locais onde foram encontradas. As amostras foram 
depositadas na Coleção Termitológica da UFG. Para que as amostras passassem por um novo 
processo de identificação, elas foram alocadas para o laboratório multiuso de biologia da 
UNIFESSPA e depositadas na Coleção Zoológica de Marabá (CZM). 

As amostras foram classificadas em quatro guildas alimentares (BIGNELL; 
EGGLETON, 2000):  Humívoros: são os cupins que se alimentam da matéria orgânica em 
estado de decomposição alto que se mistura ao solo com alto grau de sílica; Xilófagos: cupins 
que se alimentam de madeira, seja ela de árvores vivas ou mortas, troncos ou galhos; 
Comedores de serrapilheira: cupins  que se alimentam de folhas e raízes de gramíneas, e 
geralmente forrageiam na superfície do solo; e Intermediários: cupins que se alimentam de 
madeira em decomposição, como raízes, troncos e galhos caídos misturados  ao solo ou na 
superfície. Neste grupo ainda estão aqueles que não se encaixam propriamente às demais 
guildas alimentares. 

As próximas etapas consistem em refazer a curva do coletor, análises de C-score para 
então verificar se os cupins se distribuem em tabuleiro de xadrez. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Como as análises dos dados ainda estão no início, até agora temos a lista de espécies 
encontradas nas 84 parcelas. Foram encontradas 57 espécies pertencentes a três famílias: 
Termitidae, Rhinotermitidae, Kalotermitidae que seguem descritas na tabela abaixo: 
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Tabela de Espécies Identificadas 

Espécie Guilda alimentar transecto gride TOTAL 
Anoplotermes sp 1 Humívoro 37 19 56 
Anoplotermes sp 2 Humívoro 1 0 1 
Anoplotermes sp 3 Humívoro 68 30 98 
Anoplotermes sp 4 Humívoro 23 10 33 
Anoplotermes sp 5 Humívoro 2 2 4 
Aparatermes sp 1 Humívoro 11 7 18 
Aparatermes sp 2 Humívoro 3 0 3 
Aparatermes sp 3 Humívoro 1 1 2 
Aparatermes sp 4 Humívoro 0 2 2 
Silvestritermes euamignathus  Intermediário 1 1 2 
Silvestritermes euamignathus Intermediário 11 5 16 
Armitermes sp. Intermediário 1 1 2 
Atlantitermes stercophilus Humívoro 0 3 3 
Cavitermes parmae Humívoro 1 0 1 
Coatitermes sp. Intermediário 1 1 2 
Constrictotermes 
cyphergaster Xilófago 5 6 11 
Cornitermes bequaerti Comedor de gramíneas/serapilheira 7 0 7 
Cornitermes cumulans Comedor de gramíneas/serapilheira 1 1 2 
Crepititermes verruculosus Humívoro 1 0 1 
Curvitermes aff. Minor Intermediário 1 1 2 
Cylindrotermes caata Intermediário 3 0 3 
Cyranotermes timuassu Humívoro 0 0 0 
Cyrilliotermes strictinasus  Humívoro 1 0 1 
Dentispicotermes 
globicephalus Intermediário 26 9 35 
Dentispicotermes sp. Intermediário 1 0 1 
Dihoplotermes inusitatus Humívoro 2 2 4 
Diversitermes diversimiles Comedor de gramíneas/serrapilheira 2 2 4 
Embiratermes festivellus Intermediário 5 4 9 
Embiratermes silvestrii Intermediário 8 1 9 
Ereymatermes sp. Humívoro 1 0 1 
Grigiotermes sp 1 Humívoro 21 11 32 
Grigiotermes sp 2 Humívoro 1 0 1 
Heterotermes tenuis Xilófago 20 8 28 
Inquilinitermes fur Intermediário 1 0 1 
Inquilinitermes microcerus Intermediário 0 1 1 
Labiotermes brevilabius Humívoro 2 1 3 
Nasutitermes aff. Ephratae Xilófago 1 3 4 
Nasutitermes aff. Minor Xilófago 2 2 4 
Nasutitermes kemneri Xilófago 33 15 48 
Neocapritermes talpoides Intermediário 1 0 1 
Neotermes sp. Xilófago 0 0 0 
Orthognathotermes sp.5 Humívoro 2 0 2 
Parvitermes bacchanalis Comedor de gramíneas/serrapilheira 1 0 1 
Procornitermes araujoi Comedor de gramíneas/serrapilheira 4 2 6 
Rhynchotermes cf. diphyes Comedor de gramíneas/serrapilheira 0 3 3 
Rhynchotermes nasutissimus Comedor de gramíneas/serrapilheira 13 1 14 
Ruptitermes sp 1 Comedor de gramíneas/serrapilheira 0 1 1 
Ruptitermes sp 2 Comedor de gramíneas/serrapilheira 0 1 1 
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Espécie Guilda alimentar transecto gride TOTAL 
Spinitermes trispinosus Humívoro 11 3 14 
Subulitermes microssoma Humívoro 16 1 17 
Syntermes cf. nanus Comedor de gramíneas/serrapilheira 3 2 5 
Termes sp. Intermediário 11 1 12 
Tetimatermes sp. Humívoro 4 1 5 
Velocitermes heteropterus Comedor de gramíneas/serrapilheira 19 7 26 
Velocitermes paucipilis Comedor de gramíneas/serrapilheira 3 2 5 
Velocitermes sp. Comedor de gramíneas/serrapilheira 0 2 2 
Velocitermes velox Comedor de gramíneas/serrapilheira 6 3 9 
TOTAL   400 179 579 

4. CONCLUSÃO 

Ainda estamos trabalhando para descobrir se os cupins do PESCAN “jogam” xadrez, 
ou seja, se se distribuem de acordo com o modelo de distribuição espacial em tabuleiro de 
xadrez. Todavia podemos concluir que a diversidade de cupins na área de cerrado do PESCAN 
é extremamente alta, estando entre os locais com o maior número de espécies já encontrados 
para todo o bioma Cerrado. 
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11.10 Análise da influência das redes sociais na decisão de compra do 
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1. INTRODUÇÃO 
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As redes sociais sempre foram fortes influenciadoras na vida das pessoas, estando este 

termo relacionado ao grupo de pessoas no qual o indivíduo está inserido, seja amigos, familiares 
ou vizinhos. Porém, com as mudanças ocorridas na sociedade e o acelerado desenvolvimento 
tecnológico, esta influência passou a ser resultado não apenas da convivência entre grupos de 
pessoas, mas também do ambiente virtual. 

Diante disso, o comportamento dos consumidores foi sofrendo mudanças, onde os 
mesmos passaram a utilizar cada vez mais as chamadas redes sociais virtuais, o que tornou o 
acesso a informação mais simples e rápido, criando assim, um novo desafio para as empresas 
que almejam estar mais próximas de seus consumidores, cabendo aos profissionais de 
marketing a missão de desenvolver e implementar estratégias que possibilitem a atração e 
retenção dos clientes (KIMURA et al, 2008). 

Desse modo, percebe-se os impactos que essas mudanças tem causado nos diferentes 
setores no comércio, como é o caso do setor varejista que abrange um grande número de 
atividades, de acordo com a PwC - PricewaterhouseCoopers em seu relatório Total Reatail em 
2015, a interação dos consumidores com o varejo através das redes sociais no Brasil evoluiu, 
sendo estas cada vez mais utilizadas para pesquisas por produtos, comparações de preços, 
localização de lojas e buscas por recomendações, sendo que o resultado quanto a influência 
dessa interação na decisão de compra dos consumidores chegou a 77%. 

O setor de varejo sempre ocupou um lugar de destaque na economia mundial, ao longo 
dos anos o setor foi ganhando força cumprindo a função de promover maior comodidade às 
pessoas, sendo que, os indivíduos foram deixando de produzir apenas para sua sobrevivência e 
passaram a voltar seus trabalhos para aquilo que tinham maior aptidão, a partir daí a começa-
se a ter uma maior qualidade nos bens produzidos, sendo o varejo responsável pelas trocas 
realizadas com o intuito de atender os desejos e necessidades dos cidadãos (ALVAREZ, 2010). 

As mudanças ocorridas causaram impactos também nas decisões cotidianas dos 
consumidores, sendo que segundo Las Casas (2017) a decisão de compra de um consumidor é 
resultado de um conjunto de influências internas, envolvendo fatores psicológicos – motivação, 
aprendizagem, percepção, atitudes e personalidade, somadas a influências externas – família, 
classe social, grupos de referência e cultura. Para Kotler e Keller (2012) as influências no 
comportamento do consumidor estão relacionadas a fatores culturais, sociais, pessoais e fatores 
psicológicos – destacando a motivação, percepção, aprendizagem, emoções e a memória. 

As decisões tomadas possuem graus de prioridades diferentes, onde o nível de esforço 
feito para cada uma delas vai se modificar proporcionalmente, assim, o processo de decisão em 
casos mais simples ocorrem por vezes de maneira quase automática e em outros o processo é 
mais demorado, exigindo um maior grau de reflexão, a avaliação deste esforço é chamado de 
processo construtivo (SOLOMON, 2016). Até que o consumidor realize de fato a compra, ele 
passa por diferentes estágios, que segundo Kotler e Keller (2012) são cinco, passando pelo 
reconhecimento do problema; busca de informações; avaliação de alternativas; decisão de 
compra; e o comportamento pós-compra, sendo estes influenciados por processos psicológicos 
básicos, processo que se inicia mesmo antes da compra real e que provoca consequências a um 
longo período de tempo, sendo que, o consumidor não precisa necessariamente passar por cada 
etapa, podem tanto pular algumas delas quanto inverter a ordem. 

Quanto as redes sociais o conceito foi evoluindo ao longo dos anos e se adaptando, em 
geral atualmente a aplicação do termo está cada vez mais ligada à internet, referindo-se ao 
compartilhamento de interesses, motivações, valores e objetivos em comum, sendo que alguns 
pesquisadores tratam o conceito de maneira mais abrangente dando nome ao mesmo de média 
sociais, com o intuito de evidenciar a interação e a intervenção dos indivíduos (PEREIRA; 
PEREIRA; PINTO, 2011). 

Assim, internet passou a exercer consideráveis mudanças no marketing das empresas, 
em que se tem utilizado cada vez mais de máquinas e recursos digitais para intensificar suas 
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ações, combinando isso a uma maior interação com os clientes e maiores esforços quanto a 
qualidade e originalidade na marca, os consumidores passam a ter maior autonomia e poder de 
escolha das informações que recebem e podem avaliar as promessas feitas pelas empresas 
(KOTLER, 2017). Desse modo, surgi o chamado marketing digital, que segundo Torres (2010) 
se refere a união de estratégias de marketing e de publicidade desenvolvidas na internet, levando 
em consideração o novo tipo de comportamento assumido pelos consumidores estando eles 
cada vez mais conectados, havendo a busca por um relacionamento mais próximo entre 
empresas e clientes e transparência de informações. 

Para Gabriel (2010), a introdução da mobilidade, proporcionada principalmente pelos 
smartphones, foi um dos principais fatores que contribuirão para o aumento da presença das 
redes sociais virtuais no cotidiano das pessoas – chamadas pelo autor de redes sociais digitais 
on-line. Estando cada vez mais conectadas as pessoas passaram a poder interagir em tempo real 
mesmo não estando próximas fisicamente, podendo compartilhar informações, opiniões, 
arquivos de vídeo e imagem, entre tantos outros, com um número ilimitado de pessoas, ações 
essas que acabam influenciando nas decisões tomadas e consequentemente na decisão por 
comprar ou não determinado produto ou serviço. 

2. MATERIAS E METODOS 

Diante disso, o intuito deste trabalho é analisar como as redes sociais virtuais 
influenciam a decisão de compra dos consumidores no comércio varejista em Rondon do Pará, 
tendo como objetivos específicos: identificar do uso de redes sociais pelas empresas varejistas 
no município; verificar se os consumidores estão atentos as publicações das empresas nas redes 
sociais e se utilizam destas como fonte de informações para possíveis compras; constatar se os 
consumidores costumam comprar mais de empresas que estão presentes nas redes sociais; e 
analisar se há relação entre as publicações das empresas seguidas pelo consumidor nas redes 
sociais e a decisão de compra. 

Para o desenvolvimento do estudo o tipo de pesquisa utilizado será a pesquisa 
exploratória descritiva. De acordo com Moresi (2003) a pesquisa exploratória é o passo inicial 
para quem ainda não possui conhecimento sobre o assunto que deseja estudar, sendo um tipo 
de investigação direcionada para uma área em que o conhecimento acumulado e sistematizado 
ainda é baixo. Quanto a pesquisa descritiva, de acordo com o conceito dado por Fonseca (2012), 
refere-se à descrição de uma realidade, buscando a compreensão da mesma através de 
observações, registro e análise dos fatos ou fenômenos, envolvendo questões sociais, políticas 
e econômicas. O estudo será ainda de abordagem quantitativa, que de acordo com Querino e 
Brügger (2007) é caracterizada pela coleta e tratamento dos dados de forma quantificada, por 
meio de técnicas estatísticas. 

Para que dos objetivos possam ser atendidos a pesquisa será realizada na zona urbana 
da cidade de Rondon do Pará, aplicada a empresas de micro e pequeno porte de comércio 
varejista do munícipio e com alguns de seus respectivos clientes. O município fica localizado 
na região Sudeste do estado Pará, de acordo com dados do IBGE (2018) o último censo 
realizado em 2010 apresentou um total de 46.964 habitantes e estimativa de 50.925 em 2017. 
No que se refere ao quantitativo de empresas a Receita Federal do Brasil (2018) indica que 
existem 1.253 empresas registradas operando no varejo. 

O instrumento utilizado para aplicação da pesquisa será um questionário autoaplicável, 
distribuído de forma on-line. Dessa forma, para a aplicação da pesquisa serão utilizados dois 
questionários do tipo fechado, sendo estruturados com questões fechadas e objetivas. O 
primeiro questionário aplicado as empresas pertencentes a amostra e o segundo questionário, 
direcionado aos clientes das empresas pesquisadas. A aplicação do questionário será realizada 
através de uma plataforma on-line e divulgado em redes sociais como o Whats App e Instagram. 
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Para conhecimento do número necessário de respondentes do questionário, foram 

realizados dois cálculos, sendo um para o número de empresas e outro para o número de 
clientes, considerando diferentes variáveis. Em relação ao número de empresas considerou-se 
o número de empresas de micro e pequeno porte de comércio varejista no município, tendo em 
vista que o número de empresas destes portes no município é de 1.400 de acordo com dados da 
Receita Federal (2018), das quais foram subtraídas as empresas prestadoras de serviço, que 
segundo o Portal Empreendedor (2018)  o total é de 147 empresas, assim, o valor final de 1.253 
empresas varejistas; o percentual de 94% do número total de empresas varejistas (variável de 
percentual máximo); com erro amostral de 10%; e nível de confiança de 90%, resultando num 
total de 16 empresas necessárias para aplicação da pesquisa. Para os clientes o cálculo foi 
realizado a partir do número total estimado de habitantes do município em 2017 que segundo 
dados do IBGE (2018) era de 50.925, sendo que, a aplicação do questionário será realizada 
apenas com clientes das empresas pesquisadas; com variação percentual nula – tanto máximo 
quanto mínimo; erro amostral em 10% e nível de confiança de 90%, resultando num total de 96 
clientes participantes. 

3. RESULTADOS ESPERADOS 

Diante disso, o estudo pretende explicar como o uso das redes sociais virtuais pelas 
empresas para a divulgação de sua marca afetam o comportamento do consumidor local, 
identificando se o uso destas contribuem para melhores resultados quanto ao número de vendas, 
além disso, pretende-se apresentar a percepção dos clientes quanto às publicações das empresas 
e se estas afetam em suas decisões de compra, assim como, contribuir com as empresas locais 
para um melhor conhecimento de seus consumidores, servindo como ferramenta para o 
desenvolvimento de suas estratégias no âmbito digital. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Assim, o estudo considera a importância em entender o comportamento dos 
consumidores diante às mudanças ocorridas, sendo eles essenciais para a sobrevivência das 
empresas. As pessoas estão cada vez mais conectadas, utilizando a internet para conhecer e se 
comunicar com as empresas, entender esse contexto e como as divulgações das marcas nas 
redes sociais virtuais influenciam na decisão de compra faz com que os gestores consigam 
desenvolver melhores estratégias para alcança-los. Por ser um tema atual, percebe-se que ainda 
não há muitas pesquisas acadêmicas direcionadas para o uso de redes sociais como ferramenta 
de marketing, considerando as influências sobre o consumidor, assim, o estudo pretende 
colaborar para pesquisas futuras relacionadas ao tema e provocar uma reflexão quanto as 
mudanças no comportamento dos consumidores devido a difusão do uso da internet. 
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11.11 Modelagem de problemas de engenharia civil usando álgebra linear 
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Palavras chave: Engenharia Civil, Treliças, Sistemas Lineares 
Resumo: O estudo em questão, apresenta a importância do uso de sistemas lineares na resolução das condições de 
equilíbrio de uma estrutura metálica, evidenciando a aplicação/relação da álgebra linear em cursos de engenharia, 
mais precisamente, o curso de Engenharia Civil. O embasamento teórico que estrutura esta pesquisa consiste no 
estudo de matrizes, sistemas lineares e um método de resolução, a fatoração LU. Na parte de Engenharia Civil, 
expõe-se uma análise de treliças e seus principais componentes assim como as condições de equilíbrio estático. O 
objetivo deste estudo é modelar matricialmente as condições de equilíbrio de uma treliça para determinar os 
esforços em cada uma das suas barras assim como suas reações de apoio. O sistema matricial obtido é resolvido 
computacionalmente por ser de grande porte, pois a resolução manual torna-se inviável. A implementação é feita 
no software matemático Octave. Os resultados obtidos foram compartilhados com os acadêmicos da disciplina de 
álgebra linear do curso de Licenciatura em Matemática do Instituto de Engenharia do Araguaia – IEA da 
Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará - UNIFESSPA com o objetivo de motivá-los apresentando 
aplicações dos conteúdos estudados na disciplina. Está pesquisa mostra que a álgebra linear está envolvida 
diretamente na formação de discentes do Curso de Engenharia Civil. 

1. INTRODUÇÃO 

A matemática é uma área de conhecimento que possui muitas aplicações, é tão presente 
na vida cotidiana que às vezes, é imperceptível. O seu estudo é importante pois desenvolve 
competências e habilidades, (BRASIL, 2000). Esta pesquisa surge a partir de uma 
situaçãoproblema vivida por professores e discentes no curso de Engenharia Civil: Manter o 
equilíbrio de uma estrutura metálica, calculando seus esforços e reações de apoio. Para isto, é 
usada uma aplicação de sistemas lineares que são amplamente utilizados em problemas de 
engenharia, por exemplo: Circuitos elétricos na engenharia elétrica, balanceamento de equações 
químicas na engenharia de produção, entre outros (PESCADOR et al., 2011). 

Na dissertação de mestrado (VALIENTE, 2015) é apresentada a aplicabilidade de 
conceitos de álgebra linear para resolução de treliças e a determinação dos modos de vibração 
de uma estrutura, este enfoque tem resolução usual, isto é, o método de substituição comumente 

https://www.pwc.com.br/pt/estudos/setores-
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usado numa resolução manual. Neste trabalho apresentamos uma resolução alternativa para 
contornar estes problemas, trata-se do método direto e eficiente de resolução de sistemas 
lineares chamado fatoração LU (ARENALES, 2015). 

O objetivo desta pesquisa é mostrar a importância do uso de sistemas lineares e matrizes 
para calcular as condições de equilíbrio de estruturas metálicas na engenharia civil. Mais 
precisamente, são determinados os esforços nos elementos de uma treliça assim como suas 
reações de apoio para manter seu equilíbrio estático. Além disso, aproximar a matemática da 
realidade dos discentes através de aplicações em situações cotidianas em diversas áreas da 
ciência. 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

Esta pesquisa é o resultado de um Trabalho de Conclusão de Curso – TCC com caráter 
qualitativo. A pesquisa está organizada em três etapas: Na primeira etapa, apresenta-se a parte 
teórica: definições, teoremas, proposições e exemplos, tanto na área da Engenharia Civil quanto 
na área da Matemática. A segunda etapa consiste na resolução dos sistemas lineares modelados 
pelas condições de equilíbrio estático de uma estrutura metálica, usando o software Octave onde 
é implementada a fatoração LU e a resolução de sistemas triangulares superior e inferior. Com 
as soluções obtidas, é realizada uma análise para verificar se os sentidos das forças adotadas em 
cada reação de apoio está correto, caso não esteja, o modelo será reformulado. Além disso, são 
verificadas se as barras estão sendo tracionadas ou comprimidas. Na terceira etapa é feita uma 
apresentação das aplicações estudadas aos discentes do Curso de Licenciatura Matemática do 
IEA-UNIFESSPA, com o objetivo de motivá-los na pesquisa de aplicações matemáticas para 
estabelecer uma relação acadêmica entre os discentes do curso de Licenciatura em Matemática 
e Engenharia civil, (SOUSA, 2018). 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Resolver uma treliça significa determinar os esforços em seus elementos assim como as 
reações de apoio. Para isto, é necessário o conceito de equilíbrio estático de uma estrutura que 
consiste em manter nula as somas vetoriais das forças atuantes nos pontos onde são aplicadas. 
Matemáticamente, isto é: 
 X X 
 Fx = 0 e Fy = 0, (1) 

onde Fx e Fy representam as forças horizontais e verticais, respectivamente. Além disso, se N, b 
e r representam o número de nós, barras e reações de apoio de uma treliça, respectivamente, 
para que seja possível aplicar sistemas lineares na resolução de uma treliça isostática é condição 
necessária que o dobro do número de nós seja igual ao número de barras mais as reações de 
apoio, isto é: 
 2N = b + r. (2) 

Em (SOUSA, 2018) apresentamos a solução de seis treliças em ordem crescente de número de 
variáveis começando de seis até vinte e duas. Neste trabalho apresenta-se um deles. 

Exemplo: Considere a estrutura treliçada da Figura 1(a). 



   

IV SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA – 21/09/2018 
MARABÁ – PARÁ – BRASIL 

 
 

404 
Se no nós A e C são aplicadas forças de 3N e 2N, respectivamente, determinar os 

esforços em cada barra e as reações de apoio. Além disso, verificar se as barras estão sendo 
tracionadas ou comprimidas. 

 

 (a) Treliça (b) Análise no nó A 

Figura 1: Autor 

Solução: De acordo com a Figura 1(a), em E tem-se um apoio fixo, logo existem duas 
reações de apoio Ex e Ey, em D há um apoio móvel, logo tem-se uma reação de apoio horizontal 
Dx. Observe que o número de reações de apoio é r = 3. Adicionalmente tem-se N = 5 nós e b = 
7 barras. Assim a estrutura é isostática pois 2N = 2 ∗ 5 = 10 = 7 + 3 = b + r. 

A análise é feita em cada um dos cinco nós, considere . O nó 
A terá três forças atuantes, uma força externa de 3N e as reações das barras AB e AC no nó A, 
que denotaremos como F1 e F3 respectivamente, vide o gráfico da Figura 1(b). 

Logo, as equações de equilíbrio no nó A são: αF1 + F3 = 0 e − 3N + αF1 = 0. Da mesma 
maneira é realizada a análise nos nós B, C, D e E, obtendo o sistema linear com dez equações e 
10 variáveis, as forças F1, F2..., F7, Ex, Ey e Dx. Assim o modelo matricial que resolve a treliça 
da Figura 1(a) é: 
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Ex   

1 Ey 0 

(3) 

Esse sistema linear é resolvido computacionalmente usado o software Octave onde foi 
implementado o efieciente método direto LU, o código implementado pode ser consultado em 
(SOUSA, 2018). Em Octave foi implementada uma função na qual o usuário ingressa a matriz 
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A associada a (3), assim como o vetor de termos independentes, e como resposta obtivemos o 
vetor: 

(F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,Dx,Ex,Ey) = (2,−3,8,−7.07,5,−3,8,8,5). 

Com este vetor resultante é realizada uma análise em cada barra. Assim: As reações de 
apoio Dx, Ex e Ey devem ser positivas devido ao fato de ser um apoio para a treliça. Se um 
resultado da reação de apoio for negativo, deve-se inverter o sentido da reação. Note que Dx = 
8N, Ex = 8N e Ey = 5N são positivos. As barras AB, BC, BE e ED são “empurradas” para fora 
pelos nós, ou seja, elas estão sendo tracionadas. As barras AC BD e CD são “puxadas” para 
dentro pelos nós, ou seja, elas estão sendo comprimidas. 

4. CONCLUSÃO 

O método de resolução proposto neste trabalho, tende a facilitar o processo de obtenção 
do resultado de equilíbrio de qualquer estrutura, uma vez modelado o problema, o método 
requer apenas a matriz e o vetor de termos independentes . De acordo (LUCAS, 2018) o método 
apresentado neste trabalho resolve outros problemas que impliquem na resolução de sistemas 
lineares tais como: padrões de tráfego, balanceamento de equações químicas e circuito elétrico. 

Este trabalho foi apresentado aos discentes do IEA-UNIFESSPA buscando expor a 
relação entre a álgebra linear e a física. Nesta experiência constatou-se discentes que se 
mostraram impressionados com essa aplicabilidade, pois nunca tinham experimentado uma 
relação entre os fundamentos teóricos e suas finalidades cotidianas. Durante a apresentação os 
discentes reconheceram conceitos de álgebra linear, pela primeira vez se depararam com 
matrizes de mais de quinze variáveis, também houve interesse em aprender os pacotes de LaTeX 
e Octave. 
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11.12 Neuromarketing digital na construção da identidade percebida pelo 
consumidor de uma microempresa no município de Rondon do Pará/PA 

 
Luan Silva Pereira 

Carlos Cesar Santos 
Palavras chave: Neuromarketing; Marketing digital; Microempresa. 

1. INTRODUÇÃO 

Compreende-se a relevância que as micros e pequenas empresas tem para a economia 
mundial, pois são responsáveis pela geração de uma parcela considerável de empregos 
ofertados, além de possuírem papel fundamental na maioria dos países. E sabe-se que não é tão 
fácil obter sucesso no ramo das micros e pequenas empresas. Desta maneira, faz-se necessário, 
antes de abrir uma empresa, traçar um caminho a ser seguido e aproveitar as oportunidades que 
o mercado oferece (FAVARATO ET AL, 2018). 

Para Reino (2010) as empresas têm como objetivo, analisar o comportamento do 
consumidor e atender suas expectativas. As peculiaridades da tecnologia, especificamente a 
internet, desencadeou diversas alterações, seja no comportamento de consumo dos clientes ou 
no âmbito empresarial. Através da internet, um novo ambiente vem surgindo, no qual permite 
a interação entre o produto, serviço e/ou marca com os clientes, na qual as informações ficam 
disponíveis todo o tempo, e qualquer pessoa pode interagir mutuamente. Sendo assim, as 
empresas precisam ficar atentas a esse quesito, para investir no seu marketing digital, no qual 
Gabriel (2010, p. 104) conceitua o termo Marketing Digital como “o marketing que utiliza 
estratégias em algum componente digital no marketing mix – produto, preço, praça ou 
promoção”. 

Na perspectiva de entender melhor os consumidores, e partindo do pressuposto que as 
pesquisas quantitativas e qualitativas em suas respostas às pesquisas de mercados e discussões 
em grupo, não correspondem integralmente em sua dimensão total o que realmente o 
consumidor pensa ao respondê-las, visto a quantidade de produtos e campanhas publicitárias 
que são fadadas ao fracasso hoje em dia. Em 85% das vezes, o cérebro age de forma automática, 
fazendo com que a mente, na parte inconsciente, decodifique melhor os motivos que levam as 
pessoas ao consumo, surgindo então o neuromarketing (LINDSTROM, 2017). 

Para Orso e Santos (2010) o neuromarketing tem a finalidade de lê o subconsciente do 
ser humano por meio de aparelhos usuais da neurociência. E através das descobertas da 
neurociência, surgiu o neuromarketing. Utilizando as particularidades da neurociência o 
marketing pode evoluir, de modo que o neuromarketing utilize as finalidades da neurociência 
e, transtornando e adequando, use para suas próprias finalidades. E como relata Moreira (2011) 
o neuromarketing emprega conhecimentos interdisciplinares, principalmente psicológicos e 
cognitivos fundamentados na neurociência, a fim de envolver com mais exatidão e de forma 
mais íntegra, o comportamento do consumidor. 

O neuromarketing também tem a função de atingir a parte sentimental do consumidor, 
com o intuito de despertar sentimentos e conexões emocionais entre ele e a marca, entendendo 
a fundo os desejos e necessidades, possibilitando que se possa elaborar mensagens mais 
relevantes e com maior conexão emocional das pessoas (LINDSTROM, 2017). 

O cérebro humano divide-se em três partes, denominada como teoria do cérebro trino, 
essas partes se complementam, afim de despertar emoções e decisões, sendo elas: o Reptiliano 
– responsável por nossos instintos básicos de sobrevivência, alimentação, saciar a sede, sexo. 
O Límbico – responsável pelas emoções em geral, como instinto maternal, reações afetivas, o 
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medo e a agressividade. E por fim, o Neocortex – essa região nos propicia a capacidade de 
racionalizar, pensar e então decidir (MACLEAN, 1970). 

Há características que o marketing digital deve conter, na qual define essas 
características como layout. Como profissional de arte, esse layout deve-se transpassar por 
alguns pilares básicos, dentre eles a diagramação, a organização e o equilíbrio e contraste, na 
qual a diagramação está relacionada ao texto e, de forma simétrica ou assimétrica, pode adotar 
um lugar que converse com os demais elementos da peça; em relação a organização, subtende-
se que a mesma remete ao posicionamento de todos os elementos de forma lógica com as 
finalidades da comunicação; o equilíbrio e o contraste são responsáveis por apregoar na peça a 
sensação e abordagem que se pretende dar à mensagem, criando graus de importância de forma 
visual ajustando as informações às mídias que serão utilizadas (CÉSAR, 2011). 

Sendo assim, surge a importância de fazer a junção desses elementos ligados ao 
marketing e ao neuromarketing no âmbito digital, ou seja, fundamentar e criar marketing digital 
atrelados à aspectos e ferramentas do neuromarketing, despertando as emoções do consumidor, 
para melhor direcionar as artes de divulgações, na perspectiva de se obter vantagens 
competitivas para as micro e pequenas empresas. 

Sendo assim, é relevante investigar o potencial de microempresas em utilizar ações e 
técnicas do neuromarketing no âmbito digital em suas publicidades, a fim de melhor direcionar 
sua comunicação digital com os consumidores. De acordo com o que foi exposto, o problema 
que orienta esta pesquisa está descrito no seguinte questionamento: Como o neuromarketing 
digital pode auxiliar na construção da identidade percebida pelo consumidor de uma 
microempresa no município de Rondon do Pará/PA? 

Visando responder o problema de pesquisa, este trabalho tem por objetivo, analisar a 
aplicabilidade de técnicas e ações do Neuromarketing digital na construção da identidade 
percebida pelo consumidor de uma microempresa no município de Rondon do Pará/PA. E como 
objetivos específicos têm-se como: 
- Identificar a identidade percebida pelos clientes em relação da microempresa estudada; 
- Aplicar ações e técnicas de Neuromarketing Digital aos clientes da microempresa estudada; 
- Identificar a percepção dos clientes após a aplicação das ações de Neuromarketing digital; 
- Analisar as mudanças de percepção de identidade por parte dos clientes da microempresa 
estudada. 

Sendo assim, o presente estudo tem a finalidade de entender e identificar efetividade da 
utilização de ferramentas e técnicas do estudo do neuromarketing digital percebida pelos 
consumidores na construção da identidade de uma microempresa do município de Rondon do 
Pará, e também possibilitar por parte das organizações a intenção de entender melhor os desejos 
e anseios de seus consumidores. Além disso, o estudo poderá contribuir para futuras pesquisas 
direcionadas aos efeitos e impactos da utilização dessas ferramentas e técnicas nas 
organizações, de maneira que se possa identificar a probabilidade de alavancar a economia no 
munícipio. 

2. MATERIAL E MÉTODOS  

A pesquisa pode ser classificada como uma pesquisa qualitativa de caráter exploratório 
conforme descrito na caracterização do estudo. Utilizou-se como estratégia de pesquisa o estudo 
de caso em uma microempresa especializada na prestação de serviços em manutenção e reparos 
em aparelhos tecnológicos.  

Para Godoy (1995) na pesquisa qualitativa, o pesquisador se desloca a campo a fim de 
captar o fenômeno pretendido para estudo, considerando todos os pontos relevantes e 
relacionando as pessoas nele envolvidas. Para Deslauriers (1991, p. 58) na pesquisa qualitativa, 
“o conhecimento do pesquisador é parcial e limitado, e o objetivo da amostra é de produzir 
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informações aprofundadas e ilustrativas: seja ela pequena ou grande, o que importa é que ela 
seja capaz de produzir novas informações”. 

 A pesquisa de caráter exploratório objetiva proporcionar maior familiaridade com o 
problema, com vistas a torna-lo mais explícito ou a construir hipóteses. A grande maioria dessas 
pesquisas envolve levantamento bibliográfico, entrevistas com indivíduos que tiveram 
experiências práticas com o problema pesquisado e também análise de exemplos que estimulem 
a compreensão. Esse tipo de pesquisa pode ser classificado como: pesquisa bibliográfica ou 
estudo de caso (GIL, 2007). 

Como estratégia de pesquisa, foi utilizado o estudo de caso único que permite um 
detalhamento profundo do fenômeno investigado. Para Gil (2007) “um estudo de caso pode ser 
caracterizado como um estudo de uma entidade bem definida como um programa, uma 
instituição, um sistema educativo, uma pessoa, ou uma unidade social”. 

Contudo Yin (1989) relata que um estudo de caso é uma maneira de se fazer pesquisa 
de modo empírico, na qual averígua fenômenos contemporâneos no âmbito de seu contexto de 
vida real, em circunstâncias que as fronteiras entre o fenômeno e o contexto não estão 
visivelmente estabelecidas, na qual é usado diversas fontes de evidências. 

Como instrumento de coleta de evidências (YIN, 2001), serão usados: 

 Entrevistas focadas aos clientes da microempresa. 
 Análises de resultados. 
 E através de observação participante natural (MARCONI; LAKATOS, 2003) 

 
Na contemporaneidade mundial, o consumidor tem se habituado a desenvolver 

relacionamentos e gerar comunicações através da internet com pessoas pertencente ou não de 
sua roda de amigos, normalmente e com frequência, a troca mútua de informações pelas pessoas 
ocorrem em redes sociais. O Facebook é uma rede social capaz de gerar a propagação de tais 
informações, por manterem uma rede interconectada, na qual o consumidor ou usuário 
consegue obter sua informação transmitida para muitos lugares e até países (FERNANDES; 
DE OLIVEIRA SILVA, 2018). 
 Sendo assim, a microempresa, por se tratar de uma organização que possui elevado grau 
de representatividade no município de Rondon do Pará, no quesito da prestação de serviços, 
manutenções e reparos em aparelhos tecnológicos, torna-se imprescindível a exploração em 
marketing digital em seus canais de relacionamentos com o consumidor, de forma a utilizar as 
ferramentas do neuromarketing, no âmbito digital, afim de obter resultados mais assertivos dos 
desejos e necessidades, fortalecendo o engajamento dos consumidores com a marca. 

3. RESULTADOS ESPERADOS  

Sendo assim, espera-se que a experiência da aplicação da pesquisa seja eficiente e eficaz 
para a coleta de dados, de forma que atinja os objetivos pretendidos pelo estudo. Assim, como 
conseguir extrair dos consumidores a identidade percebida por eles em relação a microempresa 
estudada, fazendo com que haja a adequação da microempresa ao melhor direcionamento de 
seu marketing digital, fortalecendo o engajamento do consumidor à marca. Além de instigar a 
outros acadêmicos a desenvolverem novos estudos partindo da temática, abordando e utilizando 
as técnicas e ferramentas no neuromarketing atreladas ao marketing em sua órbita digital. 

4. CONCLUSÃO  
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Dessa forma, este trabalho tem a finalidade de contribuir para análises sistemáticas 

alusivas ao neuromarketing digital, a fim de instigar às empresas – não apenas as 
microempresas, mas toda e qualquer empresa de qualquer porte – a adotarem essas ações e 
técnicas para melhor direcionar o seu marketing digital, fortalecendo elos com os stakeholders, 
seja do produto, serviço e/ou marca. 
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RESUMO: O presente artigo teve como objetivo identificar a influência da regionalização na identidade regional 
de moradores de um município de pequeno porte no sudeste do Pará. Conforme sugere Souza e Gil (2012) o 
conceito de região passa a ser trabalhado como uma entidade abstrata, utilizada para classificação ou delimitação 
de áreas, isto é, a região passa a ser entendida como parte de um sistema aberto que se desenvolve e se retrai 
conforme as necessidades de ajustamento a determinadas condições ambientais (SOUZA; SILVA; LEAO, 2013; 
CONTEL, 2015). No estudo utilizou-se de uma abordagem de pesquisa qualitativa de caráter exploratório. Para a 
coleta de dados o instrumento usado foi o roteiro de entrevista, a observação e análise documental que envolveu: 
documentos oficiais, bem como, material publicado em jornais e revistas (YIN, 2005; GODOI, BANDEIRA-DE-
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MELO e SILVA, 2006). Foram feitas oito entrevistas, o público selecionado foram moradores com trinta anos 
(30) de estabelecimento no município de Rondon do Pará. Tendo como fundamento três dimensões: cognitiva, 
afetiva e conativa, para obter uma melhor análise do resultado da pesquisa deduziu-se que no município há uma 
miscigenação de culturas e que devido a esse fato o município não possui uma única identidade, pois essa sofre 
influencias. 

1. INTRODUÇÃO 

A diversificação regional se dá pela migração de pessoas de região para região em busca 
de melhores condições de vida, sendo assim, uma busca mais detalhada sobre a economia sócio 
cultural foi desenvolvida para a integração da região norte ao restante do país, a partir de então, 
foi construída uma política de urbanização da região norte à integração do que o governo 
considerava um “espaço vazio” (HALL,2012; HAESBAERT, 2010). 

Por não se verem como pertencente ao local em que vivem, isso em razão de carregarem 
resquício do estado de origem, muitos moradores acabam por não se identificarem nem com o 
local em que nasceu e tão pouco com o local em que atualmente moram (migrou). A influência 
de duas culturas acaba por indefinir a identidade regional de alguns munícipes (CORREIA, 
2007; HAESBAERT, 2010; HALL,2012; PAASI, 2013).   

Diante do exposto, a questão que norteia o estudo é assim enunciada: Qual a identidade 
regional de moradores de um município de pequeno porte no sudeste do Pará? Que 
características evidenciam a ideia de pertencimento destes moradores?  

Neste sentido, o presente trabalho teve como objetivo identificar a influência da 
regionalização na identidade regional de moradores de um município de pequeno porte no 
sudeste do Pará. 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

Os propósitos de pesquisa, a perspectiva teórica e o problema, apontam para a adoção 
de uma abordagem de pesquisa qualitativa de caráter exploratório, pois sua finalidade foi 
proporcionar uma melhor compreensão do problema. 

Para a obtenção dos dados, foram utilizados múltiplos procedimentos, como entrevistas, 
observação e análise documental, que envolveu: documentos oficiais, bem como, material 
publicado em jornais e revistas (YIN, 2005; GODOI, BANDEIRA-DE-MELO e SILVA, 2006).  

Foram realizadas 11 (onze) entrevistas com atores sociais residentes no município, cujo 
a vivencia foi considerada relevante em relação ao objeto da pesquisa (moradores mais antigos 
do município estudado). O processo de escolha do entrevistado envolveu a observação de 
componentes físicos (idade). Antes da escolha do ator, foi verificada a quantidade de tempo em 
que o pesquisado residia no município (mínimo 30 anos), bem como, a contribuição das 
informações (conhecimento) para o entendimento da identidade regional dos munícipes. 

Por se tratar de estudo exploratório, não foram adotados procedimentos sistemáticos. 
Com o objetivo, no entanto, de conferir significado aos achados, buscou-se, após a coleta dos 
dados brutos, o estabelecimento de categorias analíticas. Assim, procedeu-se à transcrição das 
notas de campo e das entrevistas, bem como à organização dos documentos significativos para 
análise (fotos). Em posse dos dados, passou-se, então, ao estabelecimento de categorias, que 
constituíram a base da análise. 

3. ANALISE E DISCUSSÃO 
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Para apresentação da análise e discussão dos resultados, elaborou-se esta seção, que 

abrange a Identidade Regional dos Atores do município e suas dimensões: Cognitiva, afetiva e 
Conativa. 

 
3.1. Identidade Regional dos Atores do Município  
3.1.2. Dimensão Cognitiva 

Esta dimensão refere-se à percepção que os atores têm em relação a região no que tange 
à sua localização e representação social do espaço. 

Quando questionado sobre a incorporação da cultura, o entrevistado 6 destacou que: 
Cada região tem sua característica, seu ambiente, este, define a identificação de cada lugar. 
[...] os munícipes incorporam a cultura do município para o desenvolvimento social. 

Contel (2015) estabelece um pensamento semelhante ao do entrevistado seis (6), ao 
dizer que cada região tem a suas particularidades, na paisagem, na sua geografia levando a ter 
influenciar no estilo de vida, na forma de trabalho da população, nos seus sistemas agrícolas, 
na formação das estradas, criando determinadas formas de desenvolvimento social e econômico 
para o município. 
3.1.3. Dimensão Afetiva 

A dimensão afetiva retrata a identificação dos atores com a região, isto é, o 
envolvimento afetivo deste com ela, a ideia de pertencimento, à sensação de fazer parte dela. 
Refere-se ao envolvimento emocional que se manifesta entre moradores mais antigos da região.  

Em outro contraponto, os entrevistados 2 e 3 destacaram que não são apaixonadas pelo 
município, um dos motivos seria a precariedade da saúde. Percebe-se que a relação afetiva entre 
morador e cidade perpassa por problemas estruturais e, ainda por problemas naturais, com 
destaca o morador 2: “essa cidade é muito quente permaneço aqui somente pela família, 
amigos, mas não gosto daqui”.   

Vale destacar, que mesmo se dizendo não apaixonado pelo município/cidade, o morador 
reconhece os laços afetivos com a região, isso porque menciona que permanece pela família e 
amigos, isso quer dizer que ele possui vínculos afetivos também com a região considerando que 
os citados moraram no município.  

Souza e Gil (2012) Gil et al (2013) e destacam que o processo de regionalismo e um 
conjunto de sentimentos, emoções, motivações, atitudes e comportamentos que as pessoas 
trazem consigo, utilizado para a construção das regiões, levando os habitantes há ter consigo 
um sentimento de paixão. 
3.1.4. Dimensão Conativa 

A dimensão conativa por sua vez, refere-se à disponibilidade dos atores dessa região em 
contribuírem para a conservação, desenvolvimento e estabilidade da mesma. Relaciona se com 
a importância que os atores dão à continuidade e ao crescimento desta, representado pela 
disposição para atuar em conjunto com outros em prol da região. Essa disposição foi evidencia 
na fala de todos os pesquisados. 

O entrevistado 5, por exemplo, afirma que com o passar dos anos a tendência é a cidade 
evoluir, pois até hoje, já foram conquistadas várias coisas de extrema importância para a 
população, um exemplo foi a chegada de algumas empresas como o banco do Pará, o INSS e a 
universidade Federal. Segundo o entrevistado, com o passar dos anos a cidade evoluiu, se 
modificou, trouxe para os munícipes, novas possibilidades.  Assim, a identidade da região 
ganha novo significado e, até mesmo, novo realce (POZINATO, 2003). 

O que relata o entrevistado 5 também é evidenciado na fala do entrevistado 1 que afirma 
que nas últimas décadas a região sofreu muitas modificações. Neste sentido, Pozinato (2003) 
destaca que diversas mudanças têm ocorrido, dentre elas as sociais, culturais e econômicas, 
estas tem promovido o desenvolvimento das regiões, não sendo diferente para o município 
estudado. 
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4. CONCLUSÃO 

O presente trabalho teve como objetivo identificar a influência da regionalização na 
identidade regional de moradores de um município de pequeno porte no sudeste do Pará. O 
resultado da pesquisa de campo revelou que no município há uma mistura de cultura, costumes 
e hábito que redefini a identidade de cada morador.   

Assim, a primeira questão de pesquisa (Qual a identidade regional de moradores de um 
município de pequeno porte no sudeste do Pará?) foi respondida, pois, os dados revelaram que 
a maioria dos munícipes pesquisados não nasceu na região mais escolheram essa para viver.  

Os dados revelaram que ao chegar à região o morador se envolveu com o lugar, clima, 
calmaria, tranquilidade, segurança, possibilidade de uma vida melhor, fatores que contribuíram 
na sua decisão de ficar. Ao decidir ficar, seus sentimentos pelo local ganharam força e o desejo 
de crescer junto também. Neste sentido, alguns relataram que construíram família, compraram 
propriedades e hoje, sentiram dificuldade de viver em outro lugar.  

Sob esta ótica, a identidade do município é formada por uma mistura de culturas, 
considerando que a maioria dos pesquisados não nasceram na região, mas reside pelo menos 
trinta (30) anos no local.   

 A segunda questão foi parcialmente respondida (Que características evidenciam a ideia 
de pertencimento destes moradores?), quando questionados se estes se sentiam pertencentes a 
região, muitos relutaram em responder, justificaram que não se sentiam pertencentes a região 
mesmo possuindo propriedades (casas, sítios e etc), isso em decorrência dos resquícios ou dos 
vínculos com a cidade de origem.  

Notou-se, que alguns pesquisados sentiam-se dividido, isso porque não se viam 
pertencentes nem aqui e nem lá (cidade de origem). Alguns relataram ainda que continuam 
morando no município pelo que já construíram, levando em consideração a dificuldade de se 
estabelecerem em outro lugar. Como linhas futuras linhas de pesquisa sugere-se uma pesquisa 
mais abrangente com os demais municípios do sudeste do Pará.  
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Resumo: O presente projeto de pesquisa tem como objetivo avaliar o nível de democratização do acesso à 
informação dos dados governamentais disponibilizados pelo Ministério da Transparência e da Controladoria-Geral 
da União (CGU) com base na Lei de Acesso à Informação nº12.527/11[2].  As regiões investigadas foram: região 
norte, com foco no estado do Pará e sudeste, com foco no estado de São Paulo. Para a realização do tratamento 
quanti-qualitativo foram utilizadas ferramentas matemáticas e estatísticas, as quais deram uma maior credibilidade 
aos resultados obtidos e posteriormente divulgados. Foi realizado um estudo descritivo de natureza qualitativa. Os 
dados foram coletados por meio de fontes secundárias, utilizando os indicadores divulgados na plataforma do 
Ministério da Transparência e da CGU do ranking de cumprimento da LAI conforme escala EBT. Os resultados 
esperados a curto prazo, ou seja, durante o período do projeto consiste em:  publicação nos anais do Congresso 
Virtual de Administração-CONVIBRA o artigo com título: SISTEMA DE OUVIDORIA COMO CANAL DE 
INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA PÚBLICA: UMA COMPARAÇÃO ENTRE OS MUNICÍPIOS DO 
ESTADO DO PARÁ E ESTADO DE SÃO PAULO. Pesquisa esta que foi realizada e identificado um baixo nível 
de conhecimento e interação da sociedade junto aos órgãos públicos do Estado do Pará, o que ocasionou a 
necessidade de democratização dos dados públicos 

1. INTRODUÇÃO 

Atualmente avança no Brasil a busca pela universalização dos serviços públicos 
amparada no uso de tecnologias de informação e de comunicação no que se costumou chamar 
de e-government, ou governo eletrônico. Porém, a ampliação dessa prática pode estar sendo 
limitada pelo baixo grau de acesso dos cidadãos as informações acerca da democratização, 
visibilidade e transparência pública [2]; [3]; [4] e [5]. 

 Face ao exposto, é indispensável que os cidadãos conheçam o modo de funcionamento 
dos órgãos estatais e as ações dos governos para poderem exigir que seus direitos sejam 
cumpridos. Pensando nisso, o governo criou a Lei de Acesso à Informação nº 12.527/11, 
conhecida como LAI, que começou a vigorar no Brasil em 2012. Essa lei, tem como objetivo 
fomentar o desenvolvimento de uma cultura de transparência e controle social na administração 
pública [6]. A LAI regulamenta os procedimentos para o direito à informação garantida pela 
Constituição Federal, constante no art. 5o, inciso XIV, obrigando órgãos públicos a considerar 
a publicidade como regra e o sigilo como exceção. O poder público passa a ter o dever de 
divulgar certas informações de forma simples e compreensível, inclusive por meio de sites, e 
também disponibilizar plataformas online para que o cidadão possa realizar pedidos de 
informação [6]. Assim, buscando a avaliação da aplicação da LAI, a CGU desenvolveu a 
metodologia de Escala Brasil Transparente (EBT), que é uma metodologia para medir a 
transparência pública em estados e municípios brasileiros. A EBT foi desenvolvida para 
fornecer os subsídios necessários ao Ministério da Transparência, Fiscalização e CGU (CGU, 
2017). A EBT avalia o grau de cumprimento de dispositivos da LAI, que é organizada em três 
versões: ranking dos estados, ranking dos municípios e dados abertos. A partir da criação desse 
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método a CGU possibilita um monitoramento da transparência pública, gerando assim 
informações organizadas com indicadores para identificar o grau de transparência e 
democratização das informações públicas, e a partir disso gerar um produto que possibilite o 
acompanhamento das ações empreendidas por estados e municípios no tocante ao direito de 
acesso à informação (CGU, 2017). 

Para desenvolver estratégias de aplicação e popularização do acesso à informação, será 
necessário avaliar os dados disponíveis nos sites ligados a órgãos governamentais, utilizando 
como ferramenta de aferição, os dados qualitativos e descritivos. Dessa forma, o instrumental 
matemático e estatístico será utilizado para tornar possível a resolução de problemas diversos 
relativos à aplicação da LAI.  

O presente projeto está embasado nas necessidades de facilitar o entendimento e 
divulgação dos dados abertos existentes no Ministério da Transparência e da Controladoria-
Geral da União (CGU) para a sociedade pois, segundo Logarezzi [6], nem todos os municípios 
e estados brasileiros adotam as diretrizes indicadas pela LAI. Portanto, torna-se pertinente 
avaliar o nível de democratização do acesso à informação dos dados governamentais 
disponibilizados pelo Ministério da Transparência e da Controladoria-Geral da União (CGU). 
Além disso, propõe-se reduzir os possíveis desvios de interpretações, com a utilização de 
métodos científicos na área de ciências sociais aplicadas para atender e orientar o cidadão. 

Para atender o propósito desta pesquisa, tem-se como objetivo geral avaliar o nível de 
democratização do acesso à informação dos dados governamentais disponibilizados pelo 
Ministério da Transparência e da CGU com base na Lei de Acesso à Informação nº12.527/11.  

 
2. MATERIAL E MÉTODOS 

 
Esta pesquisa teve como objetivo avaliar o nível de democratização do acesso à 

informação dos dados governamentais disponibilizados pelo Ministério da Transparência e da 
CGU. Portanto, foi adotado como base norteadora a Lei de Acesso à Informação nº12.527/11. 
Dessa forma, foi realizado um estudo descritivo de natureza qualitativa, conforme indicações 
de Gil (2008). Descritivo, pois a proposta de pesquisa foi descrever as características de 
determinadas populações ou fenômenos, tais como a democratização e os mecanismos da 
transparência pública por meio das ações de visibilidade com base na lei de acesso à informação 
dos estados das regiões norte e sudeste. 

Os dados foram coletados por meio de fontes secundárias, utilizando os indicadores 
divulgados na plataforma do Ministério da Transparência e da CGU do ranking de cumprimento 
da LAI conforme escala EBT. O instrumento/ou questionário de pesquisa utilizado, foi o 
Checklist da EBT constante no dicionário de dados da CGU (2017). É importante ressaltar, que 
a partir da criação da LAI, a CGU já realizou três edições avaliativas até a presente data. Dessa 
forma, essa pesquisa levará em consideração a última edição avaliativa.  
 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
  Os resultados esperados a curto prazo, ou seja, durante o período do projeto consiste 

em:  publicação nos anais do Congresso Virtual de Administração-CONVIBRA o artigo com 
título: SISTEMA DE OUVIDORIA COMO CANAL DE INFORMAÇÃO E 
TRANSPARÊNCIA PÚBLICA: UMA COMPARAÇÃO ENTRE OS MUNICÍPIOS DO 
ESTADO DO PARÁ E ESTADO DE SÃO PAULO. Pesquisa esta que foi realizada e 
identificado um baixo nível de conhecimento e interação da sociedade junto aos órgãos públicos 
do Estado do Pará, o que ocasionou a necessidade de democratização dos dados públicos por 
meio de ações de extensão para que a comunidade tenha o conhecimento necessário e possa 
participar da gestão municipal. Para tanto, foi realizada duas ações com Órgãos do Governo 
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Federal e Governo do Estado do Pará de forma estratégica de aproximação do Poder Públicos 
à sociedade.  

 No dia 19 de novembro foi realizado o 1° Transparency Day-Seu Olhar Atento a 
Administração Pública, com o objetivo de apresentar os dados da pesquisa e promover 
integração entre o Poder Público, Universidade e Sociedade. Participaram os gestores dos 
municípios de Rondon do Pará, Abel Figueiredo e Bom Jesus do Tocantins juntamente com 
representantes da Controladoria Geral da União. 

 
Figura 1: Realização do Transparency Day – Seu Olhar Atento a Transparência Pública 

Fonte: Os autores 
 

Figura 2: Apresentação do Projeto TCE Universitário Cidadão à comunidade Rondonense 
Fonte: Os autores. 

Afim de consolidar os dados da pesquisa e enfatizar a importância da participação da 
sociedade junto ao Poder Público, o Tribunal de Contas do Estado do Pará, realizou atividades 

conjunta com a universidade e a Prefeitura de Rondon do Pará ao apresentar seu projeto 
institucional, TCE UNIVERSITÁRIO CIDADÃO a sociedade rondoniense.  

4. CONCLUSÃO 

Mas, talvez, os principais resultados devam ser esperados a médio e longo prazos. O 
desenvolvimento do presente projeto possibilitou uma análise do grau de transparência pública 
dos órgãos federais instalados nos municípios do Estado do Pará e Estado de São Paulo, uma 
comparação importante para visualização da disparidade entre dados abertos dos governos em 
cada estado. Deste modo, permitiu que as pesquisas sobre transparência pública nos municípios 
pudessem ser apresentadas à sociedade contribuindo para a democratização do acesso a 
informação dos dados públicos. Como sugestão para futuras pesquisas, sugere-se que as 
pesquisas possam abranger toda a área de transparência pública e acesso a informação de forma 
ativa e passiva por parte dos municípios paraenses, podendo realizar comparativos com países 
que possuem a lei de acesso a informação já implantadas. 
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Resumo: O presente artigo tem como objetivo analisar a dinâmicas espaciais do comercio no núcleo Marabá 
Pioneira. Desta forma, pretende-se compreender as dinâmicas que o comercio constrói através da sua relação com 
local, assim transformando sua estrutura e sua espacialidade de acordo com a necessidade daqueles que consome 
o comercio e o “espaço”. Pesquisa fundamenta-se pelo comercio para configuração das dinâmicas espaciais no 
núcleo através da análise da concentração de atividades comerciais nas avenidas Avenida Antônio Maia e Avenida 
Marechal Deodoro e a necessidade de políticas urbanas para fortalecimento e potencializar a importâncias desses 
eixos para economia de Marabá.  

1. INTRODUÇÃO 
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A Dinâmica comercial construída no núcleo Marabá Pioneira, abrangendo diversos tipos de 
atividades comerciais de bens e serviços, proporciona à essa área, e viabiliza como importante 
eixo econômico de Marabá, reorganizando-se a partir da necessidade de vivenciamento por 
parte daqueles que consomem a cidade. A velha Marabá (nome atribuído popularmente) se 
constrói e se reinventa em diversos mês, dias e horários durante o ano, seguindo o oposto 
vivenciado pelas maiorias dos centros comercias das médias e pequenas cidades brasileiras, que 
ocorre um esvaziamento dos centros comerciais nos finais de semana e no período noturno, o 
núcleo Marabá Pioneira se reinventar para atender outros tipos de público que visa o consumo 
de “serviços" e do próprio espaço para satisfazer  o desejo de consumo das pessoas, percebe-se 
a grande quantidade de atividades comerciais presente no núcleo. Co 

 
 Dessa maneira, a presente pesquisa visa compreender e analisar as relações comerciais 

do núcleo Marabá Pioneira através dos eixos de concentração da Avenida Antônio Maia e 
Avenida Marechal Deodoro através de duas categorias comerciais predominantes no núcleo, 
Lojas de Roupas e Calçados (adultos e infantil) e Bares, Restaurantes; Casas Noturnas. 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

Para a realização desse trabalho tornou-se necessário uma discussão acerca das possíveis 
atividades comerciais presentes na área de estudo. Em um segundo momento, houve a ida à 
campo a fim de coletar dados referentes aos pontos comerciais e em qual área se encontram. 
Por último se fez necessário o uso do programa QGIS 2.18-13 com a finalidade de representar 
o espaço ocupado com as suas respectivas atividades.  

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O comércio tende a viabilizar a existência e surgimento de grande parte das cidades, 
sendo de suma importância no que se refere à organização e formação socioespacial. As 
atividades comerciais, atraem interessados em diversos ramos (clientes), possibilitando a troca 
de mercadorias, corroborando nas transformações urbanas e em toda dinâmica dos sujeitos que 
se encontram presentes.  
 Segundo Salgueiro (2006, p. 10): 



   

IV SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA – 21/09/2018 
MARABÁ – PARÁ – BRASIL 

 
 

418 
O espaço e, por conseguinte a cidade, serve de contexto e suporte às acções 
desenvolvidas pelos actores; é, simultaneamente, mediador das relações e um 
poderoso agente de diferenciação. 

Compreende-se as ações desses atores em duas áreas do núcleo Marabá Pioneira: 
Avenida Antônio Maia e Marechal Deodoro. No primeiro caso há uma hegemonia no que se 
refere às atividades comerciais, no caso destacando-se as lojas de confecções (roupas e 
calçados), sobretudo nos horários matutino e vespertino, pois a demanda por parte da clientela 
torna-se maior, o que ocasiona em uma movimentação e circulação de pessoas nessa respectiva 
área. O mapa abaixo (figura 2) tem como objetivo representa a quantidade e a distribuição 
espacial das lojas na avenida.  

 
Segundo Salgueiro (2006, p.13): 

Para que as lojas possam continuar a desempenhar com eficiência tal função, cada vez 
mais se torna necessário que estas pareçam tudo menos espaços de transação. Na 
sociedade contemporânea, os espaços comerciais estão a deixar de ser meros lugares 
de troca, lugares onde as pessoas vão para satisfazer as suas necessidades de 
aprovisionamento. 

Conforme o enunciado, atualmente se tem a necessidade de não somente fazer uso de 
mercadorias, mas também “consumir espaço”, ou seja, a necessidade de ocupar determinadas 
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áreas e fazer uso da mesma na medida em que há recursos cabíveis. Dessa maneira, 
compreende-se no período noturno uma concentração e consumo de lugares na área da Av 
Marechal Deodoro, sobretudo nos horários noturnos pós atividades na Av Antônio Maia, 
destacando-se as atividades de categoria 2: bares e restaurantes (casas noturnas). Apresentada 
logo abaixo (figura 3): 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este trabalho teve como objetivo principal analisar a dinâmica comercial do núcleo 
Marabá Pioneira, usando como eixo principal de análise as Avenida Antônio Maia e Marechal 
Deodoro, onde foi constatado a concentração de duas principais categorias de comercio 
mapeadas em campo. Utilizaram-se QGIS 2.18-13 para indicar local de concentração das 
atividades comerciais, constatar a tendências de ocupação dessas atividades no espaço. Para 
que se compreenda organização espacial do núcleo de acordo com necessidade de oferta bens 
e serviços para sociedade que vivencia e consomem o local. 

Os resultados corroboram para um aprofundamento da dinâmica e do poder de atração 
que as Avenida Antônio Maia e Marechal Deodoro tem em relação a dinâmica espacial do 
município de Marabá e a relevância que mesma pode construir em relação a poder de atração 
extrapola os limites municipais de Marabá, principalmente em relação ao eixo dinamizado pelas 
atividades que predominam na Avenida Marechal Deodoro, que contam com um fator 
importante de atração, que um dos principais pontos turísticos da cidade Orla de Marabá 
(Orla Sebastião Miranda), onde o comercio não fornece somete ao seus clientes o serviço, mas 
também o espaço como apropriação ao consumo.  

Em síntese, analise construída através das avenidas citadas, faz da necessidade de se 
construir políticas urbanas que alavanque o comercio e suas dinâmicas e assim potencialize o 
poder de atração que esses eixos construirão ao longo do tempo no núcleo.  

5. REFERÊNCIAS E CITAÇÕES 
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Resumo: Neste trabalho descreve-se o crescimento populacional feminino por faixas etárias da população paraense 
utilizando o modelo matricial de Leslie. Este modelo é amplamente fundamentando e estruturado tanto na teoria 
como na prática, para tal usam-se alguns conceitos da álgebra linear como autovalores, autovetores e 
diagonalização de matrizes. Na tentativa de apresentar à comunidade científica e sociedade paraense uma aplicação 
prática envolvendo matrizes, este trabalho usa o modelo de Leslie para projetar a população feminina distribuída 
em diversas faixas etárias no estado do Pará a curto e longo prazo. O modelo obtido é implementado no software 
matemático Octave. Com resultados oriundos desta pesquisa pode-se afirmar que a população feminina paraense 
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tende a decrescer com o passar dos anos. A população das primeiras faixas etárias diminuirá ao contrário da 
população das últimas faixas etárias que aumentará. 

1. INTRODUÇÃO 

Este trabalho realiza uma estimativa a curto e longo prazo das mudanças no tamanho da 
composição das mulheres paraenses em diferentes faixas etárias, com o intuito de demonstrar a 
importância da matemática, em específico da álgebra linear, apresentando uma aplicação 
significativa a comunidade acadêmica e sociedade paraense. 

Diante da dificuldade de associar a matemática à realidade das pessoas, em especial dos 
discentes, esta pesquisa busca apresentar uma aplicação matemática, de forma simples e 
objetiva. Fundamentado no que aponta (SAVIANI, 1980) e (LIBÂNEO, 1989), a pedagogia 
tradicional, na qual o professor é o ator principal e o aluno um espectador passivo, que recebe 
o conhecimento como um simples recipiente, tornou-se obsoleta. Os alunos devem interagir 
ativamente no seu processo de aprendizagem, analisar, refletir, discutir, sobre sua própria 
existência e da sociedade, o professor e a escola devem cultivar este processo. Com base nisso, 
procura-se mostrar uma aplicação de métodos matemáticos em questões cotidianas. 

Dentre as aplicações da matemática em diversas áreas do conhecimento, este trabalho 
apresenta um modelo matemático que auxilia na Biologia, este modelo descreve o crescimento 
de populações de fêmeas de seres vivos. Trata-se de um modelo já conhecido e utilizado desde 
a década de 40, o modelo de Leslie. 

Atualmente já existem trabalhos usando este modelo com aplicações na população 
brasileira, como por exemplo na dissertação de mestrado, (ONOFRE, 2017). Nesse trabalho 
realizouse a projeção da população brasileira feminina por faixas etárias, concluindo que essa 
população tende a se estabilizar no futuro, com uma taxa de crescimento de aproximadamente 
1% a cada 10 anos. Também verificou-se que existem fortes indícios de que o atual sistema 
previdenciário brasileiro não se sustente no futuro, mantidas as taxas de crescimento e 
longevidade. 

Como embasamento teórico temos (BOLDRINI, 1980), (ANTON, 2001), (ONOFRE, 
2017) e outros, além de dados colhidos no site do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), que serviram de base para essa pesquisa. 

Este trabalho tem como objetivo, estimar a quantidade da população feminina paraense 
por faixas etárias a curto e a longo prazo, baseado no modelo matricial de Leslie e implementado 
no software Octave com os dados do IBGE. Adicionalmente pretende-se apresentar os 
resultados à sociedade e comunidade acadêmica do Instituto de Engenharia do Araguaia - IEA 
da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará - UNIFESSPA. 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

O trabalho começa com uma pesquisa bibliográfica necessária ao entendimento do 
modelo de Leslie, os conceitos mais usados são, autovetores, autovalores e diagonalização de 
matrizes. Também houve uma parte prática, aprender a programar no Octave e a digitar textos 
acadêmicos usando LaTeX. 

Este trabalho tem caráter quantitativo, uma vez que o objetivo é estimar o crescimento 
populacional das mulheres em intervalos de tempo de 4 anos, e para isso usamos dados do 
último Censo Demográfico realizado pelo IBGE em 2010, pois o censo é realizado de dez em 
dez anos. Esses dados são: a população residente, a taxa de natalidade e mortalidade. 
Considerouse 21 faixas etárias de 4 em 4 anos, para mais detalhes consulte o Trabalho de 
Conclusão de Curso-TCC, (DOURADO, 2018). 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Como estimativa a curto prazo foram considerados 10, 20 e 30 anos, como estimativa a 
longo prazo foram considerados 50, 70 e 100 anos. Na seguinte tabela, nas primeiras três 
colunas é apresentada a nossa estimativa da quantidade de mulheres vivas a curto prazo, desde 
a quarta até a sexta coluna, a nossa estimativa a longo prazo. 

Esses resultados foram obtidos ao resolver um sistema linear com matriz de tamanho 
21×21, denotada por L cujas entradas foram obtidas a partir dos dados do IBGE sobre a 
população feminina paraense. Os produtos vetoriais e matriciais necessários para obter os 
resultados apresentados foram realizados no Octave. 

A pesar de que na Tabela apresentada acima permite uma leitura pontual da distribuição 
etária da população, um dado que fornece uma ideia geral do padrão do processo de crescimento 
é o autovalor dominante da matriz de Leslie L. Pelo Teorema do Autovalor Dominante, a matriz 
L obtida com os dados da população feminina paraense possui um autovalor positivo dominante, 
para calcularmos o autovalor dominante usa-se um Algoritmo no Octave obtendo que, o 
autovalor dominante da matriz L que modela a população feminina paraense é λ1 =0.95253. De 
acordo com (ANTON, 2001), consideram-se três casos: 

(i) Se λ1 > 1 a população acaba aumentando; 

(ii) Se λ1 < 1 a população acaba diminuindo; 

(iii) Se λ1 =1 a população acaba diminuindo. 

Assim, a população feminina paraense está diminuindo a uma taxa de aproximadamente 
4,7% ao ano. 

4. CONCLUSÃO 
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A estimativa do crescimento da população feminina paraense obtida a partir dos dados 

do IBGE mostra que no decorrer dos anos, o número de mulheres, a começar pelas faixas etárias 
inicias tende a diminuir gradualmente. Este resultado é coerente com os resultados apresentados 
em (ONOFRE, 2017) onde é aplicado o modelo de Leslie na população brasileira, estes 
resultados permitem afirmar que é muito provável que o atual sistema previdenciário brasileiro 
não se sustentará no futuro, por haver mais aposentados do que contribuintes. 

É importante ressaltar que os resultados obtidos usam o fato de que as mulheres devem 
continuar se reproduzindo e morrendo no mesmo ritmo retratado no Censo de 2010 do IBGE. 

Durante a aplicação com os discentes do curso de Licenciatura em Matemática do 
IEAUnifesspa, percebemos que houve um maior interesse, por parte deles, em querer entender 
todo o processo que nos levou a obtermos estes resultados, uma vez que a aplicação foi 
considerada por eles "interessante". Também a utilização do programa Octave que foi mostrada 
passo a passo contribuiu de forma considerável, haja vista que o uso de tecnologias no ensino 
de Matemática é muito importante. 

Como trabalhos futuros recomenda-se fazer uma projeção futura da população feminina 
por faixa etária, considerando as taxas de imigração e emigração assim como propor um modelo 
matricial para projetar a futura população tanto masculina como feminina. 
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Resumo: O presente estudo tem por objetivo analisar a eficácia do Sistema de Apoio ao Relatório Anual de Gestão 
do Sistema Único de Saúde SARGSUS que tem por objetivo apoiar a construção do Relatório Anual de Gestão 
utilizando a interoperabilidade como ferramenta para busca de informações nas bases de dados nacionais. Trata-
se de um estudo de abordagem qualitativa do tipo análise documental, os critérios usados para análise do Relatório 
Anual de Gestão foram indicadores constantes do plano de saúde 2014-2017 pactuados na programação anual do 
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ano de 2014, indicadores estes que se referem aos três níveis de complexidade. Através desta análise identificar se 
as informações estão de fato integradas para a melhoria na articulação e otimização das ações e serviços de saúde. 

1. INTRODUÇÃO 

A integração de sistemas de informação em saúde constitui-se uma poderosa ferramenta 
na promoção da atenção integral, da gestão e vigilância em saúde. De acordo com Siqueira 
(2005), um sistema de informação precisa de três matérias-primas: dado, informação e 
conhecimento.  

O Sistema Único de Saúde – SUS, dispõe de mecanismos apreciativos para a gestão 
pública em saúde, pois oferecem copiosos sistemas que podem e devem provocar o aspecto 
crítico e reflexivo sobre um determinado contexto e realidade. O Sistema de Apoio à Elaboração 
do Relatório de Gestão (SARG-SUS) é um instrumento que direciona a viabilização, e 
estabelecimento das informações fundamentais para qualificação e desenvolvimento do 
planejamento, monitorização e avaliação das ações e serviços de saúde.  

A principal ferramenta do SARG-SUS são os relatórios de gestão (RG) e/ou Relatório 
Anual de Gestão (RAG), lavrado na Lei 8.142/90 no art. 4 inciso IV estabelece como um critério 
preponderante, no que se refere o repasse financeiro, o uso e preenchimento e realização do 
RAG, pois sua concretude evidencia a aplicação dos recursos remetentes ao cumprimento legal. 
A Lei Complementar nº 141 de 28/01/2012, requere a obrigatoriedade deste para o 
acompanhamento da gestão no SUS âmbito federado (Munícipios, Estados, União e Distrito 
Federal). 

Além de comprovar a aplicação de recursos do SUS, os Relatórios de Gestão também 
apresentam os resultados alcançados para a execução da Programação Anual de Saúde (PAS). 
Eles orientam ainda a elaboração de nova programação anual e eventuais redirecionamentos 
que se façam necessários no Plano de Saúde (...) Interoperabilidade, automatização, facilidade 
e praticidade são as características do SARG-SUS. (SAÚDE, 2014). 

Assim, este estudo objetiva realizar uma análise do desempenho do SARGSUS no 
município de Jacundá - Pará, observando as principais metas e os indicadores de saúde do 
município, bem como, verificar se as metas estabelecidas foram alcançadas. 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

Trata-se de um estudo de abordagem qualitativa do tipo análise documental. Os critérios 
usados para análise do RAG foram os indicadores pactuados pelo plano, onde destes foram 
selecionados cinco indicadores que se referem aos três níveis de complexidade. 

A pesquisa documental tem o documento como objeto de investigação. No entanto, o 
conceito de documento ultrapassa a ideia de textos escritos e/ou impressos. O documento como 
fonte de pesquisa pode ser escrito e não escrito, tais como filmes, vídeos, slides, fotografias ou 
pôsteres. Esses documentos são utilizados como fontes de informações, indicações e 
esclarecimentos que trazem seu conteúdo para elucidar determinadas questões e servir de prova 
para outras, de acordo com o interesse do pesquisador (SILVA et al, apud FIGUEIREDO, 
2009). 

O documento analisado foi o Relatório Anual de Gestão (RAG) do município de 
Jacundá do ano de 2014 e o Plano Municipal de Saúde (PMS) (2011-2014). O relatório foi 
buscado na página do SARGSUS – Sistema de Apoio à Construção do Relatório de Gestão. 
Para a análise documental, verificaram-se as principais abordagens do RAG de Jacundá, e os 
principais resultados do relatório (RAG-JACUNDÁ-PA). 

Feito isso, foi realizado uma análise preliminar dos resultados, procurando destacar os 
principais pontos negativos e positivos para a construção do relatório. A partir desse momento, 
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foram selecionados para análise 6 indicadores de saúde do Plano Anual de Gestão, sendo eles: 
Cobertura populacional estimada pelas equipes de atenção básica; razão de procedimentos 
ambulatoriais de alta complexidade e população residente; razão de exames citopatológicos do 
colo do útero em mulheres de 25 a 64 anos e população da mesma faixa etária; razão de exames 
de mamografia de rastreamento realizados em mulheres de 50 a 69 anos e população da mesma 
faixa etária; proporção de parto normal e proporção de vacinas do calendário básico de 
vacinação da criança com coberturas vacinais alcançadas.  

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O quadro 01 demonstra o percentual dos indicadores com relação as metas pactuadas pelo município 
e o percentual das metas alcançadas.  

 

 O indicador Cobertura populacional estimada pelas equipes de atenção básica, objetiva 
a utilização de mecanismos que propiciem a ampliação do acesso da atenção básica. O indicador 
mede a cobertura das equipes da atenção básica à saúde para a população residente de um 
determinado município, mensurando a disponibilidade de recursos humanos da atenção básica 
para a população residente em um determinado território. Uma maior cobertura das equipes da 
atenção básica à saúde, indica um maior potencial de oferta de ações e serviços básicos para a 
população e também uma maior facilidade de acesso a esse nível da atenção. Considera-se 
adequado haver pelo menos uma equipe da atenção básica à saúde para cada 3000 pessoas 
residentes. A partir do Plano Municipal de Saúde, no ano de 2014, a meta para este indicador a 
ser alcançada era de 40%, podemos observar no plano de gestão do município que os resultados 
foram de 60,4%, ou seja, a meta foi alcançada e ultrapassou 20,4% acima do esperado.  

Com relação ao indicador da Razão de procedimentos ambulatoriais de alta 
complexidade e população residente, os mesmos são compostos por ações que correspondem 
ao conjunto de procedimentos, que no âmbito do SUS, envolve alta tecnologia e alto custo, 
objetivando propiciar à população acesso a serviços qualificados, integrando-os aos demais 
níveis de atenção à saúde. Segundo o site do DATASUS, o município de Jacundá registrou no 
ano de 2014, 4.934 procedimentos de alta complexidade. De acordo com as metas estipuladas 
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no plano de gestão do município, os procedimentos de alta complexidade alcançaram apenas 
1,78 da meta estipulada.  

O indicador de Razão de exames citopatológicos do colo do útero em mulheres de 25 a 
64 anos e população da mesma faixa etária, os resultados demonstram que o município alcançou 
a meta estipulada, porém manteve esse percentual. A periodicidade preconizada para a 
avaliação do exame citopatológicos nesta faixa etária, possibilita avaliar, por meio do indicador, 
se há repetição de exames está sendo realizada conforme a recomendação do programa, a cada 
três anos, após dois exames normais consecutivos no intervalo de um ano.  

Quanto ao indicador de Razão de exames de mamografia de rastreamento realizados em 
mulheres de 50 a 69 anos e população da mesma faixa etária, as mamografias de rastreamento 
são aquelas realizadas em pacientes sem queixas clínicas com o objetivo de diagnosticar o 
câncer antes que o mesmo apresente sintomas. A razão que é apresentado de 0,04% alcançado 
no município é insignificante em relação a sua meta, que deveria ser alcançado em 0,1%. A 
redução das barreiras de acesso aos serviços de saúde para a detecção precoce é também um 
componente estratégico e que requer a qualificação contínua do Sistema Único de Saúde 
(INCA, 2016). Assim, o controle destaca-se principalmente pelas ações intersetoriais pois 
ampliam o acesso à informação e a práticas preventivas, tais como a manutenção do peso 
corporal e a prática regular de atividade física.    

Quanto a Proporção de parto normal, segundo o Índice de Desempenho do Sistema 
Único de Saúde (IDSUS), esse indicador ‘mede a ocorrência de partos normais em relação ao 
total de partos realizados em um determinado município no período considerado’. De acordo 
com os resultados a proporção de partos normais realizados ainda é abaixo da meta prevista 
dentro do Plano Municipal que estipulou que 55% dos partos realizados no município fossem 
normais. O indicador de parto normal nos permite avaliar o acesso e a qualidade da assistência 
pré-natal e ao parto que são oferecidos pelo sistema público de saúde, analisar as variações 
geográficas e temporais do número de partos normais, podendo assim ser identificadas 
situações de desigualdades sociais e situações que requeiram intervenções especificas, também 
contribui para a análise da qualidade da assistência prestada ao parto e as condições de acesso 
aos serviços de saúde. Segundo o IDSUS a Organização Mundial da Saúde (OMS) define que 
85% dos partos realizados sejam normais, já que a pratica natural está relacionada com um 
menor número de complicações durante o parto para a mãe e para o recém-nascidos. O parto 
normal também é o mais indicado pela OMS devido ao fato de que em geral 70 a 80% das 
gestantes apresentam um baixo risco de morte no trabalho de parto.  

Com relação ao indicador de Proporção de vacinas do calendário básico de vacinação 
da criança com coberturas vacinais alcançadas, o município não obteve um terço do que foi 
pactuado. Percebe-se que o programa de imunizações não tem apresentado bons resultados para 
o município. Podem existir diversos fatores que resultam no descumprimento da meta, entre 
eles a veracidade das informações presentes nos sistemas informa.  

Diante disso, é importante ressaltar que a qualidade e a fidedignidade de um indicador 
estão diretamente relacionadas com a qualidade dos dados coletados. É importante ressaltar que 
é no setor da atenção básica que podem ser revertidos muitos problemas de saúde, e reduzido 
os encaminhamentos para a média e alta complexidade. Por isso, as esferas de governo e os 
níveis de atenção à saúde (primária, secundária, terciária), precisam fortalecer efetivar seus 
vínculos, de modo que aperfeiçoe e potencialize a prestação de serviços de saúde à população, 
determinando as necessidades com base no levantamento epidemiológico da região e assim 
desenvolver propostas de intervenção envolvendo todos os níveis da atenção, utilizando de 
maneira eficaz os recursos que já são escassos (CONASS, 2011). 

4. CONCLUSÃO 
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O SARG além de se configurar como uma ferramenta eletrônica para a confecção do 

relatório para prestação de conta junto aos conselhos de saúde, também promove interligação 
de algumas informações essenciais existentes em bases de dados distintas, e induz à articulação 
dos instrumentos de planejamento, ou seja, o plano de saúde, a programação anual e o próprio 
relatório em si, qualificando assim a tomada de decisão.  

Ao analisar o relatório resultante da utilização deste sistema percebemos que ainda há 
necessidade de se fazer alguns ajustes pois inicialmente ao se fazer a identificação na página 
inicial, toda a alimentação dos outros sistemas feita no decorrer do ano, deveriam constar, ou 
seja, deveriam migrar para este relatório da mesma forma que migram o SIOPS, SIM e o SIH, 
no entanto isso não acontece com o e-SUS, SINAN e SINASC, entre outros, essa informação 
direta do sistema original daria maior veracidade à informação.    
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Resumo: O objetivo deste trabalho foi avaliar o perfil epidemiológico do consumo de álcool entre os estudantes 
da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará. Para a analise foram aplicados dois questionários: o primeiro 
tinha informações sociodemografico e o segundo, teste Audit, que identifica consumo de risco, utilizando também 
o teste qui-quadrado com significância de 5%. A pesquisa envolveu 200 alunos, 68,5% era do sexo feminino e 
35,5% do sexo masculino, sendo que 53% dos entrevistados tinham idade abaixo de 21 anos, apresentou também 
que a maioria (56,5%) não eram natural de Marabá. Observou-se diferenças estatisticamente significantes em 
relação à idade (p=0,031), religião (p=0,008), consumo de álcool (p=0,000) e cigarro (p=0,010). Os resultados 
sugerem ações de prevenção e orientações aos alunos sobre o uso nocivo de álcool.  

1. INTRODUÇÃO 

O consumo nocivo de álcool entre os universitários vem se tornando um grave problema 
de Saúde Publica, provocando sérias consequências na saúde da população (MATTARA, et al., 
2010). No Brasil o consumo de álcool aumentou 43,5% nos últimos 10 anos segundo os dados 
da Organização Mundial da Saúde (OMS, 2017) e entre os jovens de 18 a 24 anos, 73,2% já fez 
uso de álcool na vida. 

Os jovens estão ingressando na universidade e iniciando uma vida fora do contexto 
familiar de forma independente, com responsabilidades, pressões dentro do seu curso que 
acarreta muitas vezes ao uso exacerbado de álcool uma vez que nesses ambientes se torna fácil 
encontrar essas substancias (SILVA, TUCCI, 2016).  

Desse modo, este estudo busca analisar o perfil epidemiológico do consumo de álcool 
entre os estudantes da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará.  

2. MATERIAL E MÉTODOS 

O estudo se realizou na Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, localizada na 
cidade de Marabá-PA, nos campus 1, 2 e 3, pelo turno da manhã e tarde.  Participaram deste 
estudo 200 alunos regularmente matriculados. 

O projeto de pesquisa se deu através da aplicação de dois questionários, sendo um sócio 
demográfico, ao qual tem o objetivo de identificar o perfil do estudante da instituição de ensino 
com uma totalidade de dezoito questões, já no segundo foi utilizado o questionário AUDIT esse 
instrumento de avaliação de padrão de uso é voltado exclusivamente para a avaliação do uso de 
álcool. Ele é conhecido pelas iniciais de seu nome original em inglês: AUDIT (Alcohol Use 
Disorders Identification Test, em português, Teste para Identificação de Problemas 
Relacionados ao Uso de Álcool). A palavra audit, em inglês, significa “auditar”. O teste é 
utilizado para a identificação de problemas associados ao uso de álcool, sendo simples e de fácil 
aplicação. 

Os dados foram analisados por meio do software SPSS 22.0 trial utilizando-se o teste 
do qui-quadrado, com nível de significância de 5%. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

No Brasil, o álcool é considerado umas das drogas mais consumidas e uns dos principais 
causadores de acidentes graves e de mortes (BARBOSA et al., 2013). 
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A maioria dos entrevistados (68,5%) era do sexo feminino, idade abaixo de 21 anos 

(53%), não é natural de Marabá (56,5%), solteiros (85,5%), se classificam como pardos 
(52,5%).   

 
Tabela 1: Distribuição de variáveis associadas ao consumo de álcool. 

Variável 
Consumo de álcool 

P valor 
Baixo risco Médio/alto risco 

Idade (anos)   

>21 

<22 

Sexo 

Masculino 

53(63,1%) 22(44%) 
0,031 

31(36,9%) 28(56%) 

   

29(33,7%) 

57(66,3%) 

22(41,5%) 

31(58,5%) 

0,355 

Feminino  

Auxilio Moradia  

Sim 6(7,3%) 

76(92,7%) 

7(13,5%) 

45(86,5%) 
0,232 

Não 

Auxilio Bolsa 

Nenhum 

Pibic/Pibiti 

Pibex 

Outro 

Se mora sozinho 

Sim 

Não 

Naturalidade 

Marabá 

62(72,1%) 

2(2,3%) 

1(1,2%) 

21(24,4%) 

29(55,8%) 

2(3,8%) 

2(3,8%) 

19(36,5%) 

0,232 

   

11(12,8%) 

75(87,2%) 

9(17%) 

44(83%) 
0,494 

  

32(37,2%) 

39(45,3%) 

15(17,4%) 

23(43,4%) 

23(43,4%) 

7(13,2%) 
0,699 

Outra cidade do Pará 

Cidade Fora do Pará 

Estado Civil   

Casado/Amasiado 5(5,8%) 

78(90,7%) 

1(1,2%) 

2(2,3%) 

6(11,3%) 

45(84,9%) 

1(1,9%) 

1(1,9%) 

0,117 
Solteiro 

Viúvo 

Separado 

Cor de pele 

Branca 
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Preta 16(18,67%) 

22(25,6%) 

47(54,7%) 

0 

6(11,3%) 

23(43,4%) 

23(43,4%) 

1(1,9%) 

0 

0,117 

Pardo 

Indigena 

Outro 

Religião 

Católica 

1(1,2%) 

  

38(44,7%) 

23(27,1%) 

4(4,7%) 

20(23,5%) 

15(30,6%) 

9(18,4%) 

0 

25(51%) 

0,008 

Evangélica 

Espirita 

Outra religião 

Percepção de saúde  

Muito ruim 

Ruim 

Nem Ruim Nem Boa 

Boa 

Muito boa 

Qualidade de Vida 

1(1,2%) 

5(5,8%) 

43(50%) 

34(39,5%) 

3(3,5%) 

4(7,7%) 

4(7,7%) 

23(44,2%) 

18(34,6%) 

3(5,8%) 

0,307 

   

Muito ruim 

Ruim 

Nem rum nem boa 

1(1,2%) 

4(4,7%) 

30(35,3%) 

3(5,7%) 

4(7,5%) 

26(49,1%) 

0,114 

Boa 

Muito boa 

Qualidade dos dentes 

Muito ruim 

Ruim 

Nem rum nem boa 

Boa 

Muito boa 

Consumo de álcool  

Nenhum 

Menos de 1 dia 

1 por semana 

2 a 3 dias por semana 

43(50,6%) 16(30,2%)  

7(8,2%) 4(7,5%) 
 

0,421 

1(1,2%) 

5(5,8%) 

19(22,1%) 

53(61,6%) 

8(9,3%) 

1(1,9%) 

2(3,8%) 

25(48,1%) 

5(9,6%) 

35(40,7%) 

28(32,6%) 

17(19,8%) 

4(4,7%) 

2(2,3%) 

6(11,5%) 

13(25%) 

20(38,5%) 

12(23,1%) 

0 

0,000 
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4 a 6 dias por semana 

Todos os dias 

Cigarro 

Nunca fumou 

Fumava mas parou 

Fuma Ocasionalmente 

0 1(1,9%) 

70(83,3%) 

4(4,8%) 

9(10,7%) 

31(62%) 

10(20%) 

6(12%) 
0,010 

Fuma atualmente 1(1,2%) 3(6%) 

Fonte: Autores 

A tabela 1 apresenta os dados sobre consumo de álcool segundo os níveis de 
classificação do Audit e as características sociodemográficas. Observou-se diferenças 
estatisticamente significantes em relação à idade (p=0,031), religião (p=0,008), consumo de 
álcool (p=0,000), cigarro (p=0,010).  

Nos estudos de Rocha et al (2011), Silva e Tucci (2016), também confirmam os 
resultados encontrados que apontam que o consumo de álcool na faixa etária entre 18 a 24 anos, 
a relação com religião que interfere no hábito de ingerir bebidas alcoólicas, e a relação  de fumar 
em ocasiões em que se consume bebidas alcoólicas.   

4. CONCLUSÃO 

Conclui-se que os grupos que apresentaram maior consumo de álcool foram os 
estudantes do sexo masculino, abaixo de 21 anos de idade. Este estudo aponta limitações como 
a aplicação do teste Audit considerando a dificuldade de compreensão das perguntas e também 
por ser um estudo transversal, as informações são obtidas em um único momento. Apesar das 
limitações, é necessário ações de prevenção e de educação em saúde para orientar os estudantes 
quanto ao risco do consumo álcool.  O estudo também é pertinente para futuros estudos na 
mesma temática nas universidades, afim levantar dados acerca desse tema que é bastante 
pertinente nessa região, criar subsídios para que estabeleça ações prevenção e de educação em 
saúde para o controle 
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1. INTRODUÇÃO  

A Síndrome de Down (SD) é uma doença cromossômica na qual existe uma cópia 
extra de um dos cromossomos 21, gerando a trissomia desse cromossomo. Logo, é uma doença 
que também pode ser conhecida como Trissomia do 21 (T21). Existem diversos tipos de 
síndrome de Down: a trissomia simples, translocação e mosaicismo. Pode ser diagnosticado 
ainda no período gestacional com vários tipos de exame, os quais variam de acordo com a idade 
da mãe (PAIVA et al, 2014). Os indivíduos com a síndrome na forma simples possuem algumas 
características físicas marcantes em comum como, por exemplo, boca pequena, olhos puxados 
e pequenos, cabeça arredondada, entre outros. Os sindrômicos podem apresentar também 
condições médicas sérias como mostrado abaixo, em porcentagens: 

Cardiopatia congênita (50%); hipotonia (100%); problemas de audição (50-
70%); problemas de visão (15-50%); alterações na coluna cervical (1-10%); 
distúrbios da tireoide (15%); problemas neurológicos (5-10%); obesidade e 
envelhecimento precoce. (MATOS et al., 2007, p.78). 

 
Este trabalho tem como objetivo geral analisar dados retirados da Associação de Pais 

e Amigos Excepcionais (APAE) da cidade de Marabá, Pará, e averiguar a quantidade de 
indivíduos registrados, bem como suas proporções em comparação as Síndromes de Down 
especificadas e não especificadas. Será realizada uma análise para mensurar e comparar as 
quantidades de pessoas com SD em relação aos seus gêneros, assim como a qualidade da APAE 
do ponto de vista dos responsáveis pelas sindrômicos. Por conseguinte, nota-se a importância 
quanto o auxílio constante de pessoas com Síndrome e a conscientização sobre suas existências 
e potencialidades, tanto no cotidiano, com suas presenças em áreas de trabalho e em espaços 
públicos de ensino, quanto no atendimento a suas singularidades.  

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

Este é um estudo quantitativo de análise de prontuários clínicos dos indivíduos 
assistidos pela APAE Marabá, como parte das atividades avaliativas das disciplinas de 
Bioestatística e Metodologia Científica do curso de bacharelado em Ciências Biológicas da 
Faculdade de Biologia do Instituo de Estudos em Saúde e Biológicas. 

Incialmente, as pesquisadoras fizeram contato com a associação para apresentar a 
propostas e apresentar o ofício para autorizar a retirada de dados dos questionários respondidos 
por responsáveis por pessoas com SD. 

Do questionário, selecionou-se as seguintes variáveis para este estudo: idade, sexo e 
Classificação Internacional de Doenças (CID). Em relação ao CID, havia duas classificações: 
Q90 (Síndrome de Down) e Q909 (Síndrome de Down não especificada). Além disso, 
considerou-se a pergunta “Qual nota você daria a APAE?”, cujas respostas variam entre 1 
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(muito insatisfeito) a 5 (muito satisfeito). Os dados foram organizados em uma planilha de 
Microsoft Excel para análise descritiva.  

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Após a análise dos dados obtidos, notou-se que predominam os sindrômicos do sexo 
masculino com 60,3% do total de 68 pessoas com síndrome registradas, representando 41 
indivíduos (Gráfico 1.a). De acordo com um estudo feito por Boy et al (1995), existiu um 
predomínio estatisticamente significativo de pessoas do sexo masculino (x2=5,37, p<0.005) 
quando se comparava a proporção sexual esperada de 1:1; proporção é igual, pois, 
biologicamente, não há qualquer conexão entre SD e o sexo masculino, assim a proporção 
esperada é igual para ambos os sexos. O autor então levanta uma hipótese de que o predomínio 
masculino se dá por consequência de um conceito culturas das sociedades latinas, as quais se 
preocupam mais com a saúde de crianças do sexo masculino. Outros autores, como Silva & 
Dessen (2003), observaram que existem maiores esperanças em torno das crianças do sexo 
masculino do que do sexo feminino, reforçando então a hipótese. 

Por conseguinte, existem registrados oito indivíduos na APAE com Síndrome de 
Down não especificada, os quais representam um percentual de 11,8%; uma grande maioria de 
88,2% tem a Síndrome de Down especificada pelos especialistas do local, como se pode ver no 
Gráfico 1.b. Destes oito indivíduos, apenas três são do sexo feminino e os outros cinco são do 
sexo masculino. Pode-se retirar estas informações a partir do registro da Classificação 
Internacional de Doenças (CID) feito pelos médicos que atendem os sindrômicos. Os oitos 
indivíduos com Síndrome de Down, apenas um tem F80 como registo e outros sete possuem 
Q90.9, a maioria dos registrados possuem Q90, que de acordo com DataSUS (2007), é a 
Trissomia do 21, disjunção não-meiótica.  

 
Gráfico 1: Distribuição de frequência dos indivíduos da APAE por sexo (a) e por CID (b) 

Fonte: Autor 

Seguidamente a análise, pode-se notar que estão registrados 68 sindrômicos na APAE, 
com idade de 0 a 46 anos de idade. Observa-se que há uma grande variável de idades, porém 
há tendência de indivíduos mais novos, podendo ser notado a partir da média das idades, a qual 
é cerca de 15, 62 anos, e com a mediana de 14,5 anos. Num geral, os sindrômicos de até 15 
anos ocupam cerca de 50% da amostra obtida. Pode-se entender então que a população mais 
nova de pessoas com SD tem mais atenção quanto a sua condição que os mais velhos.  
 

Gráfico 3: Pessoas com SD distribuídas de acordo com a frequência (vertical) e idade (horizontal) 
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Fonte: Autor 

 
O estudo feito no Brasil sobre pessoas com SD adultas (NAHAS & MARQUES, 2003) 

reforçou que a falta de atendimento profissional adequado ao nascimento dessas pessoas 
prejudicou suas qualidades de vida, resultando na baixa integração do indivíduo com a 
sociedade e em condições de saúde que poderiam ser melhores. 

Assim como foi observado pelos autores Baird & Sadovnik (1988), a expectativa de 
vida das pessoas com Síndrome de Down é significantemente baixa, pois há uma população 
pequena de pessoas acima de 44 anos, devido às manifestações clínicas da síndrome, como má 
formação cardíaca, e pouco auxílio quanto a elas. A expectativa de vida é algo que vem 
aumentando durante os anos, porém ainda é muito baixa em relação a indivíduos sem SD. 
Segundo Nahas & Marques (2003), a expectativa de vida dessas pessoas no Brasil está em torno 
dos 50 anos. 

A qualidade da assistência prestada a APAE obteve média de 4,47 e mediana obtida 
de 5, que comprovam que os responsáveis se encontram entre satisfeitos e muito satisfeitos com 
o atendimento da sede quanto as condições do sindrômico. Na distribuição de frequências, 
observou-se que a maioria está muito satisfeito (66,7%), 26,7% está satisfeito e apenas um 
responsável (6,7%) está muito insatisfeito. O apoio da instituição aos sindrômicos é de grande 
importância a felicidade e bem-estar dos responsáveis por estes. 

É importante analisar a pouca quantidade de pessoas registradas na APAE, mesmo 
essa sendo a única sede da Associação em uma cidade com mais de 270.000 habitantes (IBGE, 
2018) e que os nascimentos de crianças com SD estimados por ano variam entre 1 a cada 600 
ou 800 nascidos vivos (LUIZ et al, 2008; MATOS et al, 2007), ou seja, era de se esperar um 
número maior de pessoas com SD. Autores relataram (NAHAS & MARQUES, 2003; SILVA 
& DESSEN, 2003, 2002) em diferentes estudos sobre a interação de sindrômicos com 
familiares, relatam-se negação em torno do diagnóstico do sindrômico, assim como altos níveis 
de estresse e tristeza em torno desse diagnóstico.  

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Em suma, pode-se concluir que é de grande importância a presença de sindrômicos em 
sistemas de apoio governamentais a suas condições de saúde. Assim, fora observado e analisado 
uma quantidade baixa de pessoas com Síndrome de Down na APAE. Dos sindrômicos, 
observou-se que existem uma maioria masculina significativa em relação ao sexo femininos, 
cujos motivos da diferença foram analisados como questões culturais. Em questão de idade, 
pode se observar que existe uma quantidade maior de crianças de 0 a 15 anos registradas que 
adultos, e as razões para isso variam de baixa expectativa de vida das pessoas com SD a possível 
falta de registro deles por conflitos familiares em torno de suas condições.  
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Dessa forma, vê-se a importância de estudos sobre a presença de pessoas com SD, pois 

quanto mais estudos se elaboram, mais se obtém conhecimento sobre suas condições. A grande 
quantidade de crianças presentes na Associação é de grande relevância, pois garante um futuro 
das pessoas com SD com menos dificuldades em se integrar ao meio, no entanto, é preocupante 
a baixa quantidade de adultos registrados, motivos esses envolvendo o preconceito quanto a 
suas condições. 
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Resumo: A possibilidade de diminuir o passivo ambiental siderúrgico incorporando rejeitos em cerâmicas 
tradicionais é uma alternativa muito interessante, pois possibilita melhorar as propriedades dos produtos 
cerâmicos. A escória de alto-forno é gerada durante a fabricação do aço, na qual esta gerando custos de 
armazenamento. Avaliou a formação de eflorescências em cerâmica vermelha com adições de 3, 6, 9 e 12% em 
peso de escória de alto-forno, o surgimento da eflorescência em cerâmicas de alvenaria é divido á migração de sais 
solúveis e causa a degradação estética e estrutural desses materiais. Os resultados foram comparados com os 
obtidos anteriormente utilizando o pó de aciaria na massa argilosa. Confeccionou-se corpos de provas de 60 mm 
x 20 mm x 5 mm prensados uniaxialmente a 55 MPa, calcinados a 400 ºC/2h em forno mufla. As temperaturas de 
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queima foram 800, 850 e 900 ºC/2h. Caracterizou-se a absorção de água, porosidade aparente, densidade aparente 
pelo método de Arquimedes e retração linear de queima. Realizou-se o ensaio de eflorescência, buscando acelerar 
o surgimento da mesma. Analisou-se a resistência mecânica pelo ensaio de flexão em três pontos. A análise 
microestrutural foi realizada por microscopia eletrônica de varredura e a quantificação dos sais solúveis foi obtida 
por medidas de condutividade elétrica das amostras. A formação de eflorescência quando se incorporou a escória 
não foi detectado através de inspeção visual devido o resíduo ser inerte, diferentemente do rejeito pó de aciaria 
elétrica, no qual foram bem perceptíveis as formações das eflorescências nas extremidades dos corpos de provas. 

1. INTRODUÇÃO 

Os materiais cerâmicos são obtidos pela queima em diferentes tipos de fornos, 
constituem em valioso material de construção utilizado de forma continuada ao longo dos 
tempos, tanto pelas suas características como pelo seu baixo custo. Esses materiais são 
resistentes e práticos, e mantém as suas qualidades durante longos períodos de exposição à 
intempérie. Além disso, a sua porosidade confere boas propriedades de isolamento térmico e 
acústico. Entretanto, algumas anormalidades podem aparecer depois do processo de fabricação, 
já durante a utilização das peças cerâmicas, uma delas é conhecida como eflorescência. 

 Eflorescência são depósitos salinos geralmente brancos, que se formam na superfície 
ou no interior das peças cerâmicas, por cristalização a partir de soluções aquosas saturadas. 
Essa anormalidade afeta esteticamente a peça cerâmica, causa problemas de insalubridade e 
acelera o processo de deterioração da peça contaminada. A escória de alto-forno (EAF) 
proveniente da produção do aço é um resíduo sólido que precisa de um controle e 
armazenamento adequado a fim de poupar o meio ambiente de contaminações. Com esse fim 
de gerenciamento ambiental as empresas têm um custo elevado com o descarte correto deste 
rejeito. Logo, os estudos de aplicações do mesmo em cerâmicas vermelhas torna-se mais 
interessante para a observação do fenômeno da eflorescência e uma solução mais prática para 
a utilização desses resíduos. Com o intuito de avaliar a influência destas escórias na cerâmica 
vermelha, foi realizado o estudo e comparação de dados obtidos através da confecção de corpos 
de provas, que foram submetidos a ensaios de caracterização físicos e químicos. 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

Os materiais utilizados para o desenvolvimento desse trabalho foram: argila (Cerâmica 
Itapuã/Marabá-PA), a escória de alto-forno - EAF passantes em malha de 100 mesh 
(Sinobras/Marabá-PA). Para a captura das imagens dos corpos de prova com eflorescência foi 
utilizado um dispositivo de fixação com altura padronizada. No processo de quantificação da 
condutividade elétrica dos sais solúveis no filtrado de solubilização foi utilizado um PHmetro, 
marca Hach modelo HQ40D. Os ânions solúveis foram determinados através dos seguintes 
reagentes: fenolftaleína a 1% titulado com ácido sulfúrico 0,025 N, alaranjado de metila 0,01% 
e 0,1% como indicador, titulado com soluções de H2SO4 0,025 N, cromato de potássio 3%, 
nitrato de prata a 5%, cloreto de bário a 10%. A metodologia do trabalho foi dividida em três 
etapas, descritas a seguir. 

Com base em estudos preliminares, e considerando também a composição química das 
escórias (Tabela 1), foram desenvolvidas quatro formulações para a confecção dos corpos de 
prova de 60 mm x 20 mm x 5 mm por prensagem uniaxial a 55 MPa, utilizando 3, 6, 9 e 12% 
em peso de adição do resíduo. Em seguida foram submetidos ao tratamento térmico de 800, 
850 e 900 °C/2h, verificando-se a retração linear de queima, e as seguintes caracterizações 
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físicas foram avaliadas utilizando o método de Arquimedes: porosidade aparente, densidade 
aparente, e absorção de água. 

     Tabela 1 – Análises química da escória 

EAF 

FeO – 0,45% 

SiO2 – 33,65% 

Al2O3 – 12,42% 

CaO – 41,60% 

MgO – 7,95% 

TiO – 0,73% 

                    Fonte: Sinobras 

Realizou-se o ensaio de eflorescência segundo a norma ASTM C67-14(6), emergindo-se 
os corpos de prova até aproximadamente 80% da altura em recipientes com água destilada, 
durante sete dias em temperatura ambiente, mantendo-se fixo o volume da água. Em seguida 
os corpos de prova foram secos em estufa a 110 °C por 24 h visando uma aceleração na 
formação da eflorescência. Analisou-se visualmente se a presença ou não de manchas brancas, 
decorrentes dos sais solúveis, para confirmar a formação de eflorescência. 

 
Figura 01. Imersão dos corpos de prova para formação de eflorescência 

Utilizou-se o filtrado de cada formulação a partir do extrato de saturação para a 
determinação dos sais solúveis e pH. Este filtrado é obtido após as amostras serem destorroadas 
e umidificadas, formando uma pasta que é lavada em filtro de papel com água destilada(7). 

Para a quantificação do teor total de sais solúveis fez-se uso da Equação 1. 

% 𝑆𝑎𝑖𝑠 =
𝐶𝐸 𝑥 𝑉𝐴 𝑥 100

𝑃
    (1) 

onde, CE: condutividade elétrica do extrato (mS/cm), 

VA: volume de água destilada adicionada ao extrato (ml), 

P: massa da amostra empregada no extrato (g).  
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Os carbonatos foram determinados por acidimetria com ácido sulfúrico em presença de 

fenolftaleína como indicador. O cálculo do teor de carbonatos foi feito de acordo com a Equação 
2. 

  𝐶𝑂3
−(𝑝𝑝𝑚) = [

𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑑𝑒 á𝑐𝑖𝑑𝑜 𝑔𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑥 5

𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑑𝑜 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜
] 𝑥 60   (2) 

Para quantificar os bicarbonatos utiliza-se o mesmo extrato preparado para determinar 
os carbonatos. O método foi realizado por acidimetria com ácido sulfúrico em presença de 
vermelho de metila como indicador e fenolftaleína para a prova em branco. O teor de 
bicarbonatos é calculado através da Equação 3. 

 𝐻𝐶𝑂3
−(𝑝𝑝𝑚) = [

(𝑎−𝑏 𝑥 2)

𝑐
𝑥 5] 𝑥 6   (3) 

onde, a: volume de ácido sulfúrico gastos (ml), 

b: volume de fenolftaleína gastos (ml), 

c: volume do extrato (ml). 

Os cloretos foram avaliados através de determinação volumétrica com Nitrato de Prata 
em presença de cromato de potássio como indicador. A Equação 4 foi empregada para calcular 
esse teor: 

 𝐶𝑙−(𝑝𝑝𝑚) = [
(𝑎−𝑏 𝑥 5)

𝑐
]𝑥 35,5    (4) 

onde, a: volume de nitrato de prata gasto. 

b: volume de nitrato de prata na prova em branco (ml), 

c: volume do extrato (ml). 

Os sulfatos foram medidos por gravimetria com precipitação de cloreto de bário. O 
cálculo para esse ânion solúvel foi realizado de acordo com a Equação 5. 

𝑆𝑂4
−(𝑝𝑝𝑚) = [

(𝑎 𝑥 856,82)

𝑏
]𝑥 233,4   (5) 

onde, a: peso do cloreto de bário (mg), 

b: volume do extrato (ml). 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As propriedades tecnológicas dos corpos de prova ficaram em conformidade a norma 
técnica (ABNT 15270-1) à que estabelece valores para peças comerciais, nos quais tiveram 
média de retração linear de 0,75%, porosidade aparente média igual a 29,10%, média de 
absorção de água correspondendo a 13,52% e as médias de densidades aparente igual a 1,8%, 
entretanto, não houve influência dos teores de escórias utilizados sobre as propriedades. Após 
a realização do ensaio eflorescência, foi possível observar que a maiorias dos corpos de prova 
dos resíduos EAF não apresentaram eflorescência visível a olho nu em nenhuma das 
temperaturas.  
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Figura 2. Corpos de prova após o ensaio de eflorescência: visão superior com adições de 12% escória EAF. 

 
A figura apresenta o corpo de prova EAF 12 no qual não é perceptível a olho nu a 

presença da formação de eflorescência.  
As Tabelas 1, 2 e 3 apresentam os resultados do cálculo da porcentagem de sais solúveis 

nos extratos de saturação de cada formulação. Notou-se que à medida que a inserção de resíduos 
aumentou a concentração de sais aumentou também.  

    
Tabela 2 – Quantificação dos sais totais com incorporação de escória de alto forno - EAF. 

Amostras (EAF 
%) Sais Totais (mg/L) pH Sais (%) 

 3 12,260 6,97 0,0012 

6 12,350 7,01 0,0012 

9 12,560 7,03 0,0013 

12 12,740 7,04 0,0013 

Fonte: Autor (2018) 

Com a adição do rejeito de alto-forno, foi irrisório o acréscimo de sais totais nas 
amostras, ficando próximo aos valores do corpo de prova confeccionado somente com argila, 
e o pH praticamente não se alterou. No entanto, quando tratado do resíduo de pó de aciaria, na 
medida em que se adiciona este rejeito na formulação cerâmica, os teores presentes de sais 
totais se elevam drasticamente. 

A concentração de sais presentes nas formulações de EAF são praticamente 
desprezíveis. Em relação ao pH ambas as formulações ficaram próximas da neutralidade, 
embora acima de 7, a alcalinidade demonstra a salinidade dos extratos. 

Devido à frequência e por serem os agentes mais comuns na formação de sais solúveis, 
foram determinados apenas os ânions de cada composição das formulações. Os resultados estão 
expressos na tabela. 

Tabela 3 – Porcentagem de sais diluídos nos extratos de saturação EAF. 

Extrato 
(EAF %) 

Carbonatos  

(ppm) 

Bicarbonatos 

(ppm) 

Sulfatos 

(ppm) 

Cloretos 

(ppm) 

 3 0 0 7,0 10,1 

6 0 0 7,8 12,0 

9 0 0 8,5 13,4 

12 0 0 9,0 14,1 
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Fonte: Autor (2018) 

Para o EAF, os resultados foram praticamente iguais aos resultados obtidos nas 
composições somente com argila, com leves acréscimos de teores de sulfatos e cloretos na 
medida em que se adiciona o resíduo. Nas amostras com o PDA, as quantidades de sulfatos e 
cloretos aumentam de acordo com a adição da escória, adquirindo valores muito elevados, 
quando comparados com os materiais cerâmicos comuns. 

4. CONCLUSÃO 

A incorporação do resíduo siderúrgico não influenciou de maneira significativa nas 
características físicas dos corpos de prova e a temperatura de queima não impactou de forma 
perceptível na formação da eflorescência. Embora haja uma tendência lógica de aumentar a 
formação de eflorescência com maiores teores de cloretos e sulfatos presentes nas formulações 
das massas cerâmicas, a quantificação dos sulfatos e cloretos, de fato, aumentou linearmente 
com os teores de escórias, enquanto carbonatos e bicarbonatos não foram detectados. Os sais 
por capilaridade com a umidade presente, migram para a superfície formando a eflorescência. 
Esses sais sempre estão presentes em pequenas quantidades nos materiais argilosos(1), assim 
como nas argamassas e solo, e sua remoção total é extremamente difícil ou até mesmo 
impossível. Portanto, para evitar a eflorescência é necessário haver um estudo sobre o 
mecanismo de migração dos sais para que estes não se concentrem em uma única área do corpo 
cerâmico causando o fenômeno da eflorescência, no qual deve ter ocorrido na formulação com 
resíduos de alto-forno, pois não foi perceptível a formação da eflorescência. 
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Resumo: O estudo da qualidade do solo é muito importante para diagnosticar o grau de degradação ambiental que 
ocorrem em diferentes níveis, principalmente com a remoção da floresta e perda da matéria orgânica do solo. 
Quando isto ocorre, a reabilitação fica condicionada à correção da deficiência dos nutrientes do solo, processo que 
consiste, inicialmente, em adicionar mais matéria orgânica do que a quantidade mineralizada. Este trabalho foi 
desenvolvido no âmbito do Acordo de Cooperação Técnica N.7/2016 firmado entre a Universidade Federal do Sul 
e Sudeste do Pará (Unifesspa) e o Exército Brasileiro – “Tauari Vivo”, subprojeto “ Recuperação de áreas 
degradadas as margens do Rio Tauarizinho com espécies florestais nativas inoculadas com fungos micorrízicos” 
e teve como objetivo avaliar a qualidade química e  biológica do solo, após o plantio de espécies florestais nativas,  
em área de proteção permanente (APP) degradada pela ação do fogo, às margens do rio Tauarizinho, nas 
adjacências da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa) na cidade de Marabá-PA. As amostras 
de solo para a determinação da fertilidade do solo, foram realizadas antes do plantio das mudas no campo e aos 
365 dias após o plantio, e as coletas de solo para a avaliação biológica foram realizadas em junho de 2017 (período 
de estiagem) e a segunda coleta se deu em dezembro de 2017 (período chuvoso). As amostras foram encaminhadas 
para os laboratórios de fertilidade e microbiologia do solo  para a realização das respectivas  análises. Os resultados 
mostram que o solo encontra-se ácido com baixa fertilidade e poucos propágulos de organismos indicadores da 
qualidade do solo, reflexo do mau uso através da ação antrópica. 

1. INTRODUÇÃO 

O solo é para o homem um dos bens naturais de maior valor e possui grande 
complexidade em diferentes aspectos, pois abrange estreitas relações com os ciclos d’água e de 
nutrientes, sendo de grande importância para o sustento dos ecossistemas (WADT, 2003), e 
sendo  constituído por partículas na forma dos três estados da matéria, sendo dentro destas 
partículas encontrados  os vazios compostos por ar e água, e os  corpos naturais que são 
chamados de microrganismos, sendo estes essenciais para um solo de boa qualidade 
(EMBRAPA, 2006).  

Na Amazônia o cenário de transformação de áreas naturais em espaços agrícolas 
especialmente para fins de criação animal (formação de pastagens), são comuns, onde para esta 
conversão emprega-se práticas como a derrubada e a queima da floresta (LISBOA ,MIRANDA, 
2014).  Esta prática de corte e queima dentro da agriculta se configura há milênios nas principais 
regiões tropicais do planeta, representando para agricultores desprovidos de recursos uma 
forma viável economicamente de preparo do solo em seu sistema de subsistência (JUNIOR et 
al., 2008).   

Porém, segundo Redin et al.(2011) os efeitos das queimadas são bem mais prejudiciais  
ao solo do que benéficas, agravando-se quando as áreas são queimadas criminalmente, ou por 
descuido como ocorrem em sua grande maioria.  Neste contexto o solo sofre interações 
químicas, físicas e biológicas que influenciam diferentes aspectos tais como, por exemplo, o 
espaço no qual este ocupa (CARNEIRO et al., 2009).  

O solo possui uma quantidade de matéria viva, que é constituída por um conjunto de 
organismos compostos por fungos, bactérias e invertebrados, cooperando através de interações 
sinérgicas na ciclagem da matéria orgânica que chega ao solo (LAVELLE ,1996). Os 
microrganismos que constituem a matéria viva do solo tem uma grande capacidade de reagir às 
modificações do solo refletindo na sua qualidade (ARAÚJO; MONTEIRO,2007). 

 Para Oliveira (2010) diversos organismos do solo podem ser utilizados como 
parâmetros indicadores de uma boa qualidade do solo, destacando-se os ácaros, nematoides, 
besouros, colembolos, cupins, minhocas e fungos, que geralmente são os mais apontados pela 
literatura. As práticas de manejo do solo provocam alterações nos seus atributos físicos, 
químicos e biológicos, significando perda de qualidade e afetando a sustentabilidade ambiental 
e econômica da atividade agrícola (NIERO et al., 2010).  
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O agravamento dos problemas ambientais e a necessidade de reabilitação de áreas 

degradadas, principalmente por ações antrópicas, têm aumentado o interesse sobre o 
conhecimento da qualidade dos solos principalmente os solos amazônicos, devidos as suas 
diversas limitações como a   maior acidez, baixa fertilidade, e limitações físicas, facilmente 
alteráveis, acarretando em problemas ambientais graves quando não bem manejados (HENTZ 
et al, 2011).  

Assim, este trabalho teve como objetivo avaliar a qualidade química e biológica do solo, 
após o plantio de espécies florestais nativas, em área de proteção permanente (APP) degradada 
pela ação do fogo, às margens do rio Tauarizinho, nas adjacências da Universidade Federal do 
Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa) na cidade de Marabá-PA. 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

Este trabalho foi desenvolvido no âmbito do Acordo de Cooperação Técnica N.7/2016 
firmado entre a Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa) e o Exército 
Brasileiro – “Tauari Vivo”, subprojeto “ Recuperação de áreas degradadas as margens do Rio 
Tauarizinho com espécies florestais nativas inoculadas com fungos micorrízicos”.  

A área de estudo localiza-se na região sudeste do estado do Pará no município de 
Marabá, nas adjacências da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa), a uma 
latitude de 5º21’49’5 e longitude 49º01’11’W.  

Uma das ações do subprojeto, foi a do plantio de mudas de espécies nativas florestais às 
margens do Rio Tauarizinho nas adjacências do Campus Universitário da Universidade Federal 
do Sul e Sudeste do Pará.  O primeiro plantio ocorreu em janeiro de 2016, em parcelas ocupando 
uma área total de 13.963,50m² equivalendo a aproximadamente 1,4 hectares, sendo o plantio a 
30 m para cada lado da margem do canal (intermitente) e de 50m em cada direção na região da 
possível nascente do rio. O plantio das mudas foi realizado “experimentando” espécies nativas 
florestais de diferentes estágios sucessionais, sem levar em consideração o rigor de um 
delineamento experimental estatístico, pois o objetivo do Projeto Tauari Vivo, em sua primeira 
fase, consiste em   primeiramente avaliar a taxa de sobrevivência das mudas das diferentes 
espécies e sua respectiva perenização nas áreas degradadas sem levar em consideração 
tratamentos e delineamentos experimentais. 

As amostras de solo para o diagnóstico da qualidade química do solo seguiram os 
períodos de avaliação das mudas das espécies florestais, seguindo metodologia descrita por 
LEMOS (2000), e as amostras de solo para a avaliação da qualidade biológica do solo, foram 
coletadas em junho de 2017 (em pleno período de estiagem) e a segunda ocorreu em dezembro 
de 2017 (período chuvoso). As coletas consistiram em amostras de solo compostas 
caracterizando-se pela homogeneização de trinta amostras simples retiradas aleatoriamente em 
“zigzag”, procurando levar em consideração todas as variações de relevo do local e as diferentes 
espécies florestais. 

A metodologia empregada para a extração dos organismos do solo, foi o peneiramento 
úmido de Gerdemann e Nicolson (1963) e centrifugação com água e sacarose a 40% 
(JENKIS,1964). 

Após a extração dos organismos do solo, estes foram contados, separados e identificados 
com auxílio de uma lupa estereoscópica, e os dados apresentados em tabelas elaboradas no 
software excell (2010).  

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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Um ano após o plantio das mudas a qualidade química do solo mantém a mesma 

tendência dos solos amazônicos  e característicos da região sudeste do Pará, ou seja, solos 
ácidos, com baixo teor de fósforo e matéria orgânica. 

Este resultado já era esperado, uma vez  que a reabilitação das áreas degradadas além 
de se constituir em um processo complexo e demorado, ocorre de acordo com o manejo 
empregado na área e respectiva taxa de evolução dos solos (EMBRAPA, 1999). Em um ano, a 
taxa de perenização das mudas das espécies nativas florestais  foi considerada boa  entretanto, 
a taxa de mineralização e acumulo de matéria orgânica no solo, importante para o aumento da 
fertilidade nesta área ainda não ocorreu, pois além de ser um processo lento vários e  intensos 
incêndios ocorreram  nesta área durante o desenvolvimento do projeto.   

 Quanto a qualidade biológica do solo, a variação da diversidade de indivíduos 
encontrados nas analises das amostras de solo  foi relativamente expressiva, como pode ser 
observado na  tabela 1.  

 
Tabela 1 - Número e espécie de organismos encontrados na área do plantio das mudas de 
espécies florestais nativas as margens do Rio Tauarizinho. Marabá – PA. 
 

As  espécies encontradas do período seco foi maior do que no período chuvoso, pois no 
período seco foram encontrados ácaros, colembolos, nematoides, esporos de fungos 
micorrízicos,  e um organismo  não identificado. Entretanto, no período chuvoso, foram 
encontrados apenas esporos de fungos micorrízicos.  

Torsvisk e Overas, (2002) ressaltam em seu trabalho que ao longo de cada estação do 
ano pode ocorrer uma predominância de diferentes espécies de organismos edáficos, existindo 
também uma influência com o tipo de agroecossistema. Os esporos de fungos micorrízicos 
predominaram nos dois períodos de avaliação, o que pode ser justificado através da baixa 
fertilidade do solo na área como já discutido, condição esta muito importante para a maior 

esporulação dos esporos de fungos micorrízicos e multiplicação no solo e possivelmente nas 
raízes das espécies florestais introduzidas na área.   

Neto et al, (1976) concluem que o emprego massivo de práticas extrativistas são 
determinantes para a elevação dos processos de degradação do solo, o que influenciam 
assiduamente os organismos edáficos. Levando em consideração que a área de estudo encontra-
se em processo de degradação avançada, Rogers e Tate (2001) também afirmam  que a pouca 
cobertura vegetal associada com a estação chuvosa podem ter influenciado diretamente nessa 
diferença no número de espécies de organismos. Em relação aos ácaros do solo, algumas 
literaturas o consideram como um indicador da qualidade do solo devido a sua capacidade de 
incorporação da matéria orgânica (KARLEN et al., 2003).  
   Franco et al. (2008) também afirmam que o período de menor ocorrência dos ácaros e 
collembolos é o período chuvoso, devido à ação mecânica da chuva, o que interfere diretamente 
nos seus hábitos de alimentação diminuindo assim a sua reprodução. Assim, o 
acompanhamento da qualidade do solo na área experimental deverá ser constante para que o 

Amostras  Período seco (junho) Período chuvoso (dezembro) 
Ácaros 6 - 
Colêmbolos\ 1 - 
Nematoides 3 - 
Esporos de FMAs 385 508 
Formigas - - 
Organismo não . 
identificado 1 - 
Total de indivíduos 396 506 
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processo de reabilitação seja alcançado, tarefa esta, que deverá ser planejada com estudos 
interdisciplinares e através da conscientização da sociedade para que as ações antrópicas como 
o fogo não ocorra mais na área.  

4. CONCLUSÃO 

O diagnóstico da qualidade química e biológica do solo na área as margens do Rio 
Tauarizinho revelou um solo ácido com baixa fertilidade e número baixo de organismos 
indicadores da qualidade do solo, reflexo do mau uso do solo nesta área através da ação 
antrópica. 
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Resumo: Este trabalho apresenta a importância da Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) no meio educacional, 
visto que a partir da década de 60 as escolas passam a ser vistas como empresas. O objetivo deste estudo é 
diagnosticar a percepção dos docentes da Faculdade de Administração do ICSA, de Rondon do Pará, quanto ao 
tema abordado. A escolha da pesquisa com o corpo docente se deu, devido a sua importância dentro da 
Universidade e aos resultados que apresentarão as reais condições oferecidas diariamente aos mesmos em seu 
ambiente de trabalho. Para atingir tal objetivo, será realizado um estudo de caso único, com aplicação de uma 
pesquisa descritiva-exploratória, visando alcançar os resultados de forma detalhada, permitindo também maior 
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contato com o caso, tornando-o mais claro. A coleta de dados será através de um questionário estruturado com 
perguntas fechadas, e os resultados serão apresentados em natureza quantitativa. Diante disso, o trabalho pretende 
contribuir para o corpo docente da Faculdade de Administração da UNIFESSPA conforme sua percepção, para 
um bom desempenho, propondo melhorias em seu ambiente de trabalho refletindo na sua Qualidade de Vida. 

1. INTRODUÇÃO 

 A Qualidade de Vida no Trabalho (QVT), a cada dia que passa, possui uma maior 
importância dentro do mundo empresarial, visando o fornecimento de bem-estar ao trabalhador, 
de modo que seja alcançada também maior qualidade dos seus produtos/serviços mantendo a 
empresa competitiva no mercado, afinal, a satisfação dos colaboradores passou a ser 
compreendida como fator de desejo e necessidade. Segundo Fernandes (1996, p.13), “mensurar 
os níveis de satisfação dos empregados sobre suas condições de trabalho é também uma 
questão-chave para o sucesso empresarial".  

 Sobre o tema escolhido, França (2004, p.24) diz que a QVT varia, “desde os cuidados 
médicos estabelecidos pela legislação de saúde e segurança até atividades voluntárias dos 
empregados e empregadores nas áreas de lazer, motivação, entre inúmeras outras”. 

Para Richard Walton (1973) a QVT é definida como a humanização do trabalho e a 
responsabilidade social, implicando em atender as necessidades e pretensões do trabalhador, 
visando formas de organizar o ambiente de trabalho que busque aliar a equipe, trabalhando em 
conjunto. O mesmo apresenta oito indicadores, como sendo essenciais para a garantia da QVT, 
sendo eles: compensação justa e adequada, condições de trabalho, uso e desenvolvimento de 
capacidades, oportunidades de crescimento e segurança, integração social na organização, 
constitucionalismo, trabalho e espaço total de vida e relevância social do trabalho na vida.  

A presente pesquisa terá como objeto de estudo os docentes da faculdade de 
Administração do ICSA, no Campus de Rondon do Pará, sendo realizada com 100 % dos 
professores que estiverem atuantes no segundo semestre de 2018. 

Este trabalho de conclusão de curso busca investigar a seguinte questão foco: Como os 
docentes da Faculdade de Administração do ICSA percebem a sua Qualidade de Vida no 
Trabalho?  

O presente trabalho visa avaliar a QVT dos docentes da Faculdade de Administração do 
ICSA, identificar o perfil dos mesmos, avaliar o nível de satisfação e identificar quais as 
categorias de QVT são perceptíveis pelos docentes. Os objetivos deste presente trabalho visam 
alcançar a resposta do problema exposto.  

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 O presente trabalho está classificado quanto aos seus objetivos em descritiva-
exploratória, pois como corrobora Selltiz et. al. (1965) ao afirmar que a pesquisa descritiva 
busca apresentar o fenômeno em detalhe, como ele ocorre e, permite estudar com exatidão as 
ocorrências de uma situação de forma individual ou em um grupo e identificar as relações entre 
os eventos. O mesmo ainda afirma que os estudos exploratórios permitem ampliar o 
conhecimento do pesquisador sobre os fatos, a formulação de novos problemas e, de novas 
pesquisas melhor estruturadas, permitindo maior contado com o caso a ser pesquisado tornando 
mais claro. 
 Diante do exposto o objetivo inicial da pesquisa será atendido cabendo ainda possíveis 
ampliações se a necessidade emergir durante a execução do projeto. Para atender esse objetivo 
o objeto escolhido é o estudo de caso único. 
 

“O estudo de caso é caracterizado pelo estudo 
profundo e exaustivo de um ou de poucos objetos, 
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de maneira a permitir o seu conhecimento amplo e 
detalhado, tarefa praticamente impossível mediante 
os outros tipos de delineamentos considerados.” 
(GIL, 2008, p. 58). 
 

 No cerne da coleta de dados a presente pesquisa adotará o questionário como 
instrumento de coleta. Segundo Cervo & Bervian (2002, p. 48), o questionário “[...] refere-se a 
um meio de obter respostas às questões por uma fórmula que o próprio informante preenche”, 
ou seja, pode incluir perguntas abertas e fechadas. 
 Para o desenvolvimento deste trabalho se pretende utilizar perguntas do tipo fechado, 
com utilização da escala Likert. Desta feita a sua natureza será quantitativa. Abordagem da 
natureza quantitativa irá traduzir os dados em forma de números, as opiniões e informações 
colhidas. Segundo Mattar (2001), a pesquisa quantitativa procura comprovar as hipóteses 
utilizadas nos dados estruturados, esta desenvolve os resultados da amostra. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O trabalho encontra-se em fase de aplicação do instrumento de coleta de dados tendo 
como previsão de sua conclusão dezembro do corrente ano. 

4. CONCLUSÃO 

 Com o advento desse trabalho a proposta será de avaliar e identificar as condições 
ambientais de trabalho dos docentes da Faculdade de Administração do ICSA, no campus de 
Rondon do Pará, especificamente quanto à Qualidade de Vida no Trabalho (QVT). Finalizando 
o trabalho pretende-se contribuir para a qualidade de vida no trabalho para os docentes, pois 
sua função é de extrema relevância para o desenvolvimento socioeconômico da cidade, região 
e do país. 
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Resumo: As espécies nativas são as mais adequadas para restauração de áreas, por apresentarem maior 
probabilidade de terem os seus polinizadores e dispersores naturais, garantindo que essas novas comunidades se 
auto-regenerem naturalmente. Um dos fatores mais importantes para o sucesso de projetos de revegetação é a 
seleção de espécies. Tais espécies têm que ser adaptadas para o estabelecimento, crescimento e sobrevivência sob 
as condições do meio e de acordo com o tipo de manejo proposto. Também tem que ser capazes de estabelecer-se 
rapidamente sob condições ambientais temporariamente modificadas. Precisam ser aceitáveis sinecologicamente 
tanto em termos da coexistência com outras espécies desejáveis quanto ao nicho sucessional existente. Este 
trabalho foi desenvolvido no âmbito do Acordo de Cooperação Técnica N.7/2016 firmado entre a Universidade 
Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa) e o Exército Brasileiro – “Tauari Vivo”, subprojeto “ Recuperação 
de áreas degradadas as margens do Rio Tauarizinho com espécies florestais nativas inoculadas com fungos 
micorrízicos” e teve como objetivo avaliar a taxa de sobrevivência de mudas de espécies florestais nativas 
plantadas as margens do Rio Tauarizinho. A taxa de sobrevivência das espécies florestais avaliadas para este 
trabalho aos 120 dias após o plantio no campo, variou entre 87% à 93%, sendo considerada uma alta taxa de 
sobrevivência independente da espécie vegetal e do tratamento de inoculação com fungos micorrízicos 
arbusculares. Dentre as espécies avaliadas o jatobá foi o que apresentou maior crescimento em altura, diâmetro e 
número de folhas  aos 30 e 120 dias após a avaliação no campo, seguido da sapucaia e andiroba.  
 

1. INTRODUÇÃO 

Segundo Gliessman (2001) quando o solo é compreendido como um sistema vivo, 
dinâmico e integrante do ecossistema, o manejo para a sustentabilidade torna-se um processo 
sistêmico, visão totalmente antagônica a preconizada pelos difusores do pacote tecnológico 
oriundo da revolução verde. O êxito do manejo do solo e da recuperação de áreas degradadas 
está no conhecimento de suas características e da relação que existe entre elas e o meio 
ambiente. A utilização de técnicas adequadas, buscando proporcionar um equilíbrio capaz de 
possibilitar o uso dos recursos naturais por um longo período de tempo, torna-se chave para a 
busca da sustentabilidade do agroecossistema. 

Jasper (1991) afirma que os fungos micorrízicos arbusculares (FMAs) contribuem para a 
revegetação através de quatro mecanismos, sendo eles: favorecimento do estabelecimento e 
crescimento das plantas mediante o aumento na absorção de nutrientes; mantendo a 
biodiversidade, por meio da melhoria na capacidade das espécies em competir por fatores de 
crescimento; contribuição para ciclagem eficiente dos nutrientes e para estabilidade do 
ecossistema e contribui para estabilização do solo, por meio de efeitos na agregação e 
estabilização dos agregados. 

Para manter o solo produtivo, qualquer sistema deve incluir o maior número possível de 
espécies vegetais em um mesmo cultivo ou em sucessão, manter altos níveis de matéria 
orgânica juntamente com alta diversidade da vida no solo, e ser o mais eficiente possível na 
utilização de água, luz e nutrientes (FRANCO et al, 1995). 

Os modelos de recuperação de áreas degradadas devem ser baseados em tecnologias que 
promovam não apenas a utilização de espécies de rápido crescimento, mas que propiciem 
melhorias nas condições de solo, por meio do aporte de matéria orgânica e aumento da 
disponibilidade dos demais nutrientes. A utilização de leguminosas arbóreas, associadas a 
bactérias fixadoras de nitrogênio atmosférico e fungos micorrízicos, vem se mostrando como 
uma técnica viável em diversas situações de degradação de solo (REIS, 2006).  
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O reflorestamento com espécies nativas começa a surgir como uma alternativa viável para 

recuperação de áreas degradadas, transformando-as em áreas de preservação permanente, ou 
em reservas legais com amplos benefícios à biodiversidade, proteção de solo e recursos 
hídricos. 

É recomendado que a área seja recomposta com uma mistura de espécies capaz de 
incorporar certo nível de diversidade, para que haja, posteriormente, evolução natural da 
floresta para um sistema mais avançado de sucessão e podendo, no futuro, ser capaz de gerar 
produtos ou apresentar uma estrutura e composição florística o mais próximo possível da 
floresta original (REIS, 2006). 

  Sendo assim, o objetivo deste trabalho foi avaliar a taxa de sobrevivência e 
desenvolvimento de mudas de espécies florestais nativas  inoculadas com fungos micorrízicos 
arbusculares às margens do Rio Tauarizinho no Campus Universitário da Unifesspa em Marabá. 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

Este trabalho foi desenvolvido no âmbito do Acordo de Cooperação Técnica N.7/2016 
firmado entre a Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa) e o Exército 
Brasileiro – “Tauari Vivo”, subprojeto “ Recuperação de áreas degradadas as margens do Rio 
Tauarizinho com espécies florestais nativas inoculadas com fungos micorrízicos”.  

A área de estudo localiza-se na região sudeste do estado do Pará no município de 
Marabá, nas adjacências da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa), a uma 
latitude de 5º21’49’5 e longitude 49º01’11’W.  

Uma das ações do subprojeto, foi a do plantio de mudas de espécies nativas florestais às 
margens do Rio Tauarizinho nas adjacências do Campus Universitário da Universidade Federal 
do Sul e Sudeste do Pará.  O primeiro plantio ocorreu em janeiro de 2016, em parcelas ocupando 
uma área total de 13.963,50m² equivalendo a aproximadamente 1,4 hectares, sendo o plantio a 
30 m para cada lado da margem do canal (intermitente) e de 50m em cada direção na região da 
possível nascente do rio. O plantio das mudas foi realizado “experimentando” espécies nativas 
florestais  de diferentes estágios sucessionais, sem levar em consideração o rigor de um 
delineamento experimental estatístico , pois o objetivo do Projeto Tauari Vivo, em sua primeira 
fase, consiste em   primeiramente avaliar a taxa de sobrevivência das mudas das diferentes 
espécies e sua respectiva  perenização nas áreas degradadas sem levar em consideração 
tratamentos e delineamentos experimentais. O plantio foi realizado com espécies da fase inicial 
da sucessão formado por três tratamentos com espécies arbóreas (Comerciais, Não Comerciais 
e palmeiras características do ambiente), no espaçamento 2 m x 2 m, ou seja, 4 m² entre plantas, 
assim distribuídos: 
T1 = Leguminosae, arbóreas, intolerantes a sombra + palmeiras; 
T2 = espécies arbóreas, de madeira branca, intolerantes à sombra + palmeiras; 
T3 = espécies arbóreas, de madeira vermelha, intolerantes à sombra + palmeiras. 

Cada bloco foi chamado de parcela e composto de sete espécies com três repetições 
(duas margens do rio), somando 165 mudas por espécie por parcela, totalizando 3.490 mudas. 
Todas as mudas foram doadas pela Secretaria de Agricultura de Marabá (SEAGRI) e foram 
inoculadas com fungos micorrízicos arbusculares oriundo do banco de inóculo da FCAM, no 
momento do plantio. 

As avaliações da taxa de sobrevivência das mudas  estão sendo  realizadas mensalmente, 
sendo que para este trabalho foram realizadas duas avaliações, uma aos 30 dias e outra aos  120 
dias após o plantio,  onde foram  escolhidas apenas  as espécies jatobá (Hymenaea courbaril), 
andiroba (Carapa guianensis) e sapucaia (Lecythis pisonis). 

Os dados foram analisados e processados através de software estatísticos aplicando-se 
o teste de Tukey a nível de 5% de probabilidade (FURTADO, 2000).  
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A taxa de sobrevivência das espécies florestais avaliadas para este trabalho aos 120 dias 
após o plantio no campo, variou entre 87% à 93%, sendo considerada uma alta taxa de 
sobrevivência independente da espécie vegetal e do tratamento de inoculação com fungos 
micorrízicos arbusculares,  corroborando com os dados de NASCIMENTO (2011) e SENA 
(2011) onde verificaram sobrevivência de espécies florestais nativas jatobá, sapucaia e mogno  
no campo em torno de 80%. 

Dentre as espécies avaliadas o jatobá foi o que apresentou maior crescimento em altura, 
diâmetro e número de folhas (Tabelas 1 e 2), aos 30 e 120 dias após a avaliação no campo, 
seguido da sapucaia e andiroba.  

 
Tabela 1 - Desenvolvimento das mudas após 30 dias em campo. as margens do Rio 
Tauarizinho. Campus III da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará. Marabá – PA. . 
Média de 165 mudas por espécie. 
 

Espécies  ALT (cm) FOL DM (cm) 

Sapucaia  46,68ab 28,42b 5,20a 

Jatobá 49,28a 33,10ª 5,53a 
Andiroba 41,81b 26,72b 4,28b 

CV*% 17,71 33,29 16,24 
 

Letras iguais não diferem estatisticamente entre as espécies a nível de 5% de probabilidade.   
 
Tabela 2 - Desenvolvimento das mudas após 120 dias em campo as margens do Rio 
Tauarizinho. Campus III da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará. Marabá – PA. . 
Média de 165 mudas por espécie. 
 

Espécies  ALT (cm) FOL DM (cm) 
Sapucaia  56,72ab 32,42c 7,10a 
Jatobá 89,18a 55,10 a 7,13a 
Andiroba 51,18b 46,12b 5,22b 

CV*% 17,31 33,37 15,35 
 

Letras iguais não diferem estatisticamente entre as espécies a nível de 5% de probabilidade.   
A adoção de estratégias biológicas torna-se uma importante alternativa a ser considerada 

no desenvolvimento  de mudas de espécies nativas no campo, com destaque para as associações 
micorrízicas arbusculares, por contribuírem para a sobrevivência e crescimento das espécies de 
plantas especialmente em ambientes que apresentam condições elevadas de estresse nutricional 
e hídrico (HENTZ et al.,2011). 

No entanto, segundo Hentz, Nascimento e Oliveira (2017), para que a inoculação com 
Fungos Micorrízicos Arbusculares (FMAs) em espécies nativas tenha sucesso, é necessário o 
conhecimento da condição micorrízica das espécies, isto é, da dependência micorrízica 
apresentada pela espécie a ser utilizada no reflorestamento, pois a inoculação com fungo 
eficiente em espécies dependentes de micorriza reduz o custo total de produção e de formação 
da mata (CALEGARI, 2004).   
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Resultados parecidos foram encontrados por Gama (2015), Nunes (2015) e Costa 

(2015), quando trabalharam com as mesmas espécies inoculadas com os fungos micorrízicos 
em áreas de Reserva Legal na Fazenda Cristalina em São João do Araguaia – PA.  
 

4. CONCLUSÃO 

Dentre as espécies avaliadas o jatobá foi o que apresentou maior crescimento em altura, 
diâmetro e número de folhas aos 30 e 120 dias após a avaliação no campo, seguido da sapucaia 
e andiroba.  
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Resumo: É uma pesquisa de artes visuais com base na tecnologia da imagem gráfica digital e 
endoestética, envolvendo a gravura histórica e os modos de fazer gravura com a tecnologia 
informacional e comunicacional e ampliação desta à endogravura. Tem como objetivo central pesquisar 
os procedimentos de elaborar as matrizes eletrônicas mediante os processos históricos de construção da 
imagem e de interação visual, possibilitado por interface, circunscrevendo a tecnologia de produção e 
exposição da imagem digital a partir do ensaio de suportes e de espaços baseados em sistema interativos. 
Toma-se como metodologia a experimentação das possibilidades que aparecem com as tecnologias 
tradicionais e digitais e sua aplicação no campo da criação artística, com vista à promoção da expressão 
visual representativa em Marabá como polo de irradiação cultural, tendo como referência os 
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experimentos visuais no Laboratório de Experimentação Visual da Gravura Histórica, Digital e 
Endografia, através do curso de Artes Visuais da UNIFESSPA. Aponta-se como resultado desse estudo 
experimental e teórico a produção de imagem por meio dos experimentos da Xilogravura, da 
Calcogravura, da Digigravura e, na extensão para o contexto da endoestética, a endogravura e sua 
aproximação dicotômica entre arte e ciência, e o desenvolvimento de tecnologias envolvidas no processo 
de sistemas interativos. 

1. INTRODUÇÃO 

Esta pesquisa traz um desafio envolvente pelo fato de que ele se compromete com o 
envolvimento dos métodos contemporâneos de criação de matrizes tradicional com a xilo e com 
a gravura em metal, direcionando-os a experimentação de suportes variados e modos clássicos 
de entintagem. Assim como, busca explorar as possibilidades de criação de matrizes eletrônicas 
para o exercício de arte digital e impressões em cores com sucessiva camadas. Mediante a toda 
esse exploração visual encontra-se diante de olhar outra dimensão da gravura como imagem 
visual e incorporada ao espaço físico de um ambiente ou a uma territorialidade imagética do 
espaço a ser  constituído como uma lugar de interação corpo-máquina-homem. 

Este estudo dar-se por meio do Laboratório de Experimentação Visual da Gravura 
Histórica, Digital e Endografia, do curso de artes visuais da Unifesspa, propício a elaboração 
desse tipo de ação, já que ali tem-se o requisito necessário para tais experimentos. Ressalta-se 
a importância dessa pesquisa pelo fato de que na Amazônia não se tem referenciais da produção 
de gravuras nas dimensões proposta pelo projeto de pesquisa e que os poucos gravadores se 
reservam a comercialização apenas de seus produtos não alcançando o pretendido por uma 
pesquisa visual rigorosa e acadêmica, afim de adquirir conhecimento e ampliar seus contextos 
visuais, mediante a cultura visual. 

Assim, este plano de trabalho se articula com os dos professores do curso de arte no 
Laboratório de Experimentação Visual da Gravura Histórica, Digital e Endografia, para então 
propor também experimentos e organização dos resultados de modo mais amplos. 

Em face da dimensão que envolve a gravura histórica (Xilogravura e Calcogravura), a 
gravura eletrônica e a Endogravura, este projeto objetiva estudar os modos de fazer gravura na 
contemporaneidade Amazônica. Tem por base a referência dos experimentos visuais e recursos 
tecnológicos interativos que serão implementados pelo Laboratório de Experimentação Visual 
da Gravura Histórica, Digital e Endografia, do curso de Artes Visuais da UNIFESSPA. Traz 
como fundamentos teóricos autores clássicos do estudo da gravura tradicional como  Martins 
(1987), arte digital Lieser (2009) e estética digital Giannetti (2006). A metodologia é a 
experimentação dos processos de criação e como resultados espera-se refletir sobre todos os 
modos contemporâneos de fazer gravura e produzir obras de gravura hibridas.  
Objetivo Geral: 

Estudar os modos de fazer gravura na contemporaneidade Amazônica. 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

Os aspectos na pesquisa experimental no Laboratório de Experimentação Visual da 
Gravura Histórica: a relação da gravura histórica (xilogravura) e a gravura eletrônica;  

Esse pressupostos permitem pensar na estratégia da pesquisa por etapas correlativas as 
referências obtidas a partir da leitura do livro de Antonia Costella, teórico da Introdução a 
Gravura História da Xilogravura como pesquisa bibliográfica. 
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Estabelecimento das práticas e experimentos:  
Método de pesquisa visual com ênfase nos processos de gravura como a xilo e a gravura 

em tratando da transgressão da linguagem tradicional e os desdobramentos de suas produções;  

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O grupo de estudos intitulado como “Modos de fazer gravura”, reúne pessoas que têm 
interesse na produção de imagem artística do meio artístico, justamente para mais articulações 
da manutenção e fixação desse grupo envolve artistas, críticos, curadores e outros interessados.  
para logo após iniciar uma abertura para demais pessoas que possam se interessar pelo 
experimento e trocas de conhecimentos referente a gravura na Amazônia, da sua iniciação ao 
desenvolvimento. 

O Prof. Msc. Amilton Damas da Silva se disponibilizou a oferecer a oficina aberta para 
artistas de Marabá. A técnica de gravura aplicada foi a da Matriz Perdida que tem como objetivo 
de dar origem a diferentes estampas a partir de diferentes estágios da mesma matriz. A cada 
impressão realizada a partir das subtrações correspondem e dialogam com a impressão feita 
anteriormente, os desenhos da matriz são modificados e recebem novas camadas de tintas de 
cores diferentes primeiro as mais claras e depois as mais escuras.  

A matriz se perde a cada gravação e suas mudanças são permanentes e irreversíveis. O 
que observa-se a partir desse procedimento é a construção da imagem (em forma e cores) pela 
subtração que se refere a gravação da matriz. Essa técnica possibilita o questionamento da 
percepção do indivíduo sobre a imagem em formação e a construção desse conto através das 
mudanças na mesma matriz e gera a discussão do experimento de um dos modos de fazer 
gravura. A ideia de partir inicialmente o desenvolvimento com as artistas é de gerar um noção 
concepção sobre a gravuras. 

4. CONCLUSÃO 

A pesquisa tem como principal proposta, instalar permanentemente o grupo de estudos 
e as práticas de desenvolvimento de gravuras independente de suas modalidades, gerar a 
permanências dessas atividades e os procedimentos de fazer gravura mediante os processos 
históricos de construção da imagem e sua exposição ampliando-a para o estudo dos sistemas 
interativos; promovendo a expressão da visualidade representativa em Marabá como polo de 
irradiação cultural, tendo como referência dos experimentos visuais e recursos tecnológicos 
interativos no Laboratório de Experimentação Visual da Gravura Histórica, Digital e 
Endografia, do curso de Artes Visuais da UNIFESSPA. 
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11.25 Sintetização e caracterização de vidros boratos contendo 
nanopartículas metálicas e/ou puros e dopados com íons terras raras  
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Resumo: Neste projeto de pesquisa serão sintetizados sistemas vítreos boratos contendo nanopartículas metálicas 
e/ou puros e dopados com íons terras raras através do método de fusão/resfriamento e em seguida será realizada 
a caracterização espectroscópica e estrutural através da Análise Térmica Diferencial (DTA); Difração de Raios-X 
(DRX); Espectroscopia de Absorção Óptica; Microscopia de Eletrônica de Varredura (MEV); Espectroscopia por 
Energia Dispersiva (EDS); Espectroscopia por Transformada de Fourier (FTIR); Espectroscopia Raman; 
Luminescência Opticamente Estimulada (LOE); fotoluminescência e termoluminescência. Para obter uma boa 
qualidade óptica e resistência química e alcançar o objetivo de preparação de fibras ópticas, dispositivos 
dosimétricos entre outros dispositivos tecnológicos será necessário otimizar a temperatura de fusão dos 
componentes.  

1. INTRODUÇÃO  

Os vidros são materiais conhecidos há bastante tempo cerca de 800 a.C., sejam os 
naturais denominados obsidian e tektites e/ou os fabricados pelo homem pelo método de 
fusão/resfriamento, têm sido responsáveis por grandes avanços culturais e científicos por 
apresentarem versatilidade e capacidade técnicas distintas, e seu arranjo estrutural permite que 
sejam adicionados em sua composição concentrações variáveis de diferentes elementos da 
tabela periódica como, por exemplo, os íons terras raras e nanopartículas de metais nobres 
(ALVES et. al, 2001; NOVAIS, 2015). As chamadas terras raras são elementos da série dos 
lantanídeos que possuem camadas eletrônicas parcialmente preenchidas formando compostos 
estáveis e únicos que permitem que os vidros dopados com estes materiais exibam espectros 
na região UV-VIS-NIR com uma grande quantidade de linhas estreitas de absorção e emissão 
tornando-se um grande atrativo como meio ativo para lasers, irradiadores, etc. Além disso, suas 
surpreendentes propriedades químicas são utilizadas para produzir várias cores na produção de 
cristais coloridos (BATALIOTO; MIAZATO, 2000; FILHO, 2006).   

Com o avanço da ciência e a profunda compreensão das propriedades físicas e químicas 
dos vidros acoplados a modernas tecnologias analíticas e de controle, fizeram com que os 
estudos sobre este material se intensificasse e com isso novos avanços tecnológicos pudessem 
ser realizados, estes voltados para resolver alguns dos problemas mais urgentes do mundo como 
na área da saúde através da física médica, energia e águas (MORSE E EVENSON, 2016; 
ZANOTTO, 2018).  

Os vidros óxidos apresentam mais resistência ao choque térmico, maior condutividade 
térmica e uma alta temperatura de cristalização, tendo como exemplo os boratos, silicatos e os 
fosfatos se comparados aos não-óxidos. As citadas características presentes nas estruturas 
vítreas levam a diversas aplicabilidades, as quais se ampliam quando produzidas com 
nanopartículas metálicas e/ou dopados com íons terras raras potencializando assim a sua 
importância para a área da medicina, tais como suporte para regeneração de nervos, ossos, 
dentes e pele.  
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Deste modo, o presente projeto tem como objetivo principal a sintetização e 

caracterização de vidros boratos contendo nanopartículas metálicas pelo método de 
fusão/resfriamento com ou sem dopantes, para aplicação em dispositivos ópticos, dosímetros, 
entre outros dispositivos.  

2. MATERIAL E MÉTODOS  

Os materiais a serem utilizados para a produção de vidros boratos puros e/ou dopados 
serão: brometo de potássio, óxido de silício, óxido de magnésio, óxido de alumínio, óxido de 
chumbo, óxido de cério, dopantes terras raras e nanopartículas metálicas de metais nobres prata, 
ouro, zinco, etc. O método a ser utilizado para a síntese desse material será o de 
fusãoresfriamento (melt-quenching). O processo de produção obedecerá às seguintes etapas: 
no primeiro momento será feito o cálculo da estequiometria da estrutura vítrea a ser produzida, 
em seguida, os reagentes para a produção vítrea serão pesados, logo em seguida serão 
misturados e homogeneizados em cadinhos de platina, alumina e/ou porcelana, posteriormente 
os compostos químicos serão levados ao forno (mufla) em elevadas temperaturas num período 
de tempo predeterminado para que ocorra a fusão desses componentes, por fim, é realizado um 
choque térmico (resfriamento) próximo as suas respectivas temperaturas de transição vítrea 
(Tg). Após o processo de síntese será feito um tratamento térmico para corrigir possíveis 
imperfeições (estrias) em temperaturas que variam de 350 °C a 550 °C. Como forma de avaliar 
a qualidade dos vidros produzidos e suas características físico-químicas e estruturais será feito 
a caracterização desses materiais, assim como também será mensurado a sua densidade, esta 
sendo uma propriedade imprescindível por relacionar as possíveis mudanças na estrutura, visto 
que, com a adição de dopantes a densidade da estrutura vítrea pode se alterar devido o aumento 
do seu peso molecular.  

A densidade será mensurada a partir do princípio de Arquimedes dada da seguinte 
maneira:  

  
onde mc é a massa do material, map é a massa aparente, ρf é a densidade do liquido de referência.  

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Já foram realizados os levantamentos bibliográficos a respeito do tema, assim como o 
estudo do método de fusão-resfriamento que será utilizado para a síntese dos materiais vítreos. 
Os materiais que serão utilizados como reagentes também já foram adquiridos. No presente 
momento está sendo estudado como se manuseia as seguintes técnicas de caracterização: 
Difração de Raios-X (DRX); Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV); Espectroscopia por 
Energia Dispersiva (EDS) e Espectroscopia por Transformada de Fourier (FTIR). A próxima 
etapa será a produção dos vidros boratos com nanopartículas metálicas, puros e/ou dopados 
com íons terras raras.  

4. CONCLUSÃO  

Espera-se produzir estruturas vítreas boratos contendo nanopartículas metálicas e/ou 
puras e dopadas com íons terras raras, realização de diversas técnicas de caracterização 
espectroscópica e estrutural, como por exemplo, difração de raios-X para a confirmação da 
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característica amorfa das matrizes produzidas. A verificação das transições eletrônicas típicas 
das nanopartículas metálicas e dos dopantes por meio da espectroscopia de absorção. Obter 
sinais luminescentes e que possam ser realizadas medidas termoluminescentes. Por fim, espera-
se que as amostras produzidas possam ser aplicadas na produção de dosímetros.    
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Resumo: O ensino de ciências está ligado diretamente com a formação docente, assim, o processo de ensino 
aprendizagem de ciências deve se propor a preparar o aluno para uma atitude positiva em relação às mudanças e 
de forma reflexiva levar o aluno a pensar, sentir e agir a favor da vida, de modo a descobrir o seu mundo bem 
como conhecê-lo, para saber valorizar o ambiente que o cerca o capacitando a tomar as decisões mais acertadas 
para com os semelhantes, e com a natureza. Para isso, faz-se necessário professores capacitados com práticas 
pedagógicas capazes de compreender a importância desse conhecimento para a vida dos educandos. As ciências 
naturais estão presentes o tempo todo em nosso dia-a-dia e, cada vez mais necessitamos dos conhecimentos 
científicos para progredirmos e sobrevivermos de acordo com as mudanças frequentes. Por este âmbito, faz-se 
necessário pesquisas investigativas que apontem como anda a educação do ensino de ciências nos ambientes 
educativos das escolas de Marabá-PA, buscando aproximar escola e universidade, pesquisa acadêmica e práticas 
pedagógicas, para contribuir com a minimização da distância que existe entre estas dimensões: 
universidade/escola. Esta pesquisa é de cunho qualitativo exploratório, tem como objetivo demonstrar a prática 
pedagógica dos professores na execução do ensino de ciências voltado aos anos iniciais do ensino fundamental de 
uma das escolas privadas do município de Marabá-PA. As informações serão obtidas através de: entrevistas semi-
estruturadas endereçado aos professores; observação das aulas dos professores entrevistados; e, análise de 
documentos (planejamento semanal e livro didático). Os resultados dessa pesquisa apontam que o ensino de 
ciências ainda tem pouca ênfase nos anos iniciais do ensino fundamental.  
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1. INTRODUÇÃO 

Nota-se que o ensino de ciência está presente o tempo todo em nosso dia-a-dia, e cada 
vez mais necessitamos dos conhecimentos científicos para progredirmos e sobrevivermos de 
acordo com as mudanças frequentes. Ensinar ciências nada mais é do que investigar, explorar 
e construir conhecimentos científicos acerca do mundo e do desenvolvimento do ser humano. 

O ensino de Ciências com seus métodos, linguagem e conteúdos próprios, tem o objetivo 
de promover a formação integral do cidadão, como ser pensante e atuante, e como 
corresponsável pelos destinos da sociedade. A criança, desde as séries iniciais de escolaridade, 
é cidadã que se constrói através de inúmeros atos interativos com os outros e com o meio em 
que vive. O ensino de ciências foca na formação de alunos críticos, conscientes e embasados 
para melhor compreender o comportamento da sociedade atual. 

Diante desse contexto, a disciplina de Ciências nas séries iniciais deve ser muito mais 
explorada pelos professores. É notório o descompasso que existe entre o ensino em sala de aula 
e a realidade dos alunos, o que torna as aulas de Ciências irrelevantes e sem significado. 

Um ambiente pesado, com aulas meramente mecânicas, é um espaço em que as relações 
se tornam cada vez mais difíceis e superficiais, e infelizmente, é esse ambiente que encontramos 
na maioria das escolas do município de Marabá, segundo pesquisas realizadas pelos alunos do 
curso de Pedagogia na disciplina de Fundamentos Teóricos Metodológicos do Ensino de 
Ciências. Estas condições não podem ser simplesmente ignoradas, principalmente no meio 
escolar, já que as escolas deveriam ser ambientes em que a aprendizagem surgisse de forma 
harmoniosa e prazerosa. O fato, porém, é que vivemos hoje em uma sociedade organizada pela 
padronização dos processos, sistematização das relações e “apostilamento” do aprendizado 
(MARTINS, 2016). 

O ensino de Ciências exige o uso de práticas pedagógicas alternativas e diversificadas, a 
fim de facilitar o entendimento do aluno e o interesse em aprender mais, fazendo com que as 
aulas se tornem mais atrativas. Se o professor não desperta a curiosidade do aluno, nem 
tampouco o desejo em aprender aquilo que ele transmite, o aprendizado pode não se concretizar. 
Atualmente, é necessário que o ensino de Ciências esteja voltado para uma aprendizagem 
comprometida com as questões sociais, políticas e econômicas, interligando sobretudo a 
Ciência, tecnologia e sociedade como um todo, fazendo com que os alunos, de hoje em dia, 
tornem-se cidadãos críticos perante a sociedade (LORENZETTI; DELIZOICOV, 2001). 

Discute-se então a necessidade não só de se buscar novas abordagens para o ensino de 
ciências, mas também de estimular os professores com formações continuadas, oficinas, 
minicursos a refletirem sobre as concepções que possuem sobre a educação, ciência e 
tecnologia. É preciso que o docente se renda à prática de selecionar, interpretar e utilizar a 
informação que se produz em sala para construção do conhecimento dos educandos. 

Os professores devem ser os protagonistas na implantação de práticas pedagógicas de 
qualidade na escola, como afirma MORIN (2002, p.35) “a reforma deve se originar dos próprios 
educadores e não do exterior”, já que são os educadores que irão despertar, inicialmente, o 
interesse dos educandos para o aprendizado do ensino de Ciências, bem como, despertar os 
valores morais, como: respeito, cooperação, solidariedade e compromisso. 

Os professores que ministram as aulas de Ciências tem a necessidade de acompanhar o 
ritmo das mudanças em nossa sociedade de forma a possibilitar melhor e maior aproveitamento 
dos conteúdos abordados, viabilizando um processo de ensino aprendizagem que forme 
cidadãos decisivos perante a sociedade. Partindo da ideia de que a educação não se faz somente 
na escola, torna-se cada vez mais pertinente fazer de outros ambientes da sociedade em que 
vivemos ambientes educativos para ensinar Ciências. 

Por este âmbito, faz-se necessário investigar como anda a prática pedagógica dos 
professores dos anos iniciais do ensino fundamental do município de Marabá-PA. Investigando 
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de forma qualitativa exploratória o ensino de Ciências no ambiente educativo de uma das 
escolas do município de Marabá. Através desta pesquisa, buscaremos analisar a qualidade do 
ensino de Ciências da escola; a importância da formação dos professores e sua prática 
pedagógica; e, as influências dessas práticas pedagógicas no processo de ensino aprendizagem 
dos educandos.  

2. MATERIAL E MÉTODOS 

A metodologia adotada para execução desta pesquisa foi uma pesquisa qualitativa 
exploratória, devido a necessidade de conhecer a visão de alguns professores acerca dos 
aspectos referentes a utilização da prática pedagógica adotada no ensino de Ciências dos anos 
iniciais do ensino fundamental. 

A escolha do método qualitativo exploratório dar-se para que as particularidades e 
experiências individuais dos professores sejam analisados de forma a conseguir compreender o 
comportamento de determinadas práticas pedagógicas. O método qualitativo é útil e necessário 
para identificar e explorar os significados dos fenômenos estudados e as interações que 
estabelecem, assim possibilitando estimular o desenvolvimento de novas compreensões sobre 
a variedade e a profundidade dos fenômenos (MAZZOTT, 2004). 

A coleta de dados sucedeu-se por meio de uma entrevista semiestruturada composto por 
20 perguntas, divididas entre perguntas pessoais e profissionais. As entrevistas foram realizadas 
com quatro professoras regentes de uma escola privada do município de Marabá-PA. Além 
disso, foi feito observação exploratória das aulas de Ciências, analisando as práticas 
pedagógicas das professoras. A análise documental averiguou os livros didáticos e os 
planejamentos semanais das professoras que lecionam nos anos iniciais do ensino fundamental.  

Pretendemos entender que não mais cabe uma educação na qual somente se pensa em 
uma onipotência do educador e da escola, mas, é sempre preciso estar colocando em questão as 
práticas pedagógicas desenvolvidas por estes agentes da educação.  

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A disciplina de Ciências na escola analisada é dividida em duas disciplinas: Ciências 
Sociais e Ciências Naturais. As aulas acontecem uma vez na semana do 1º ao 5º ano, em 5 
turmas, no período vespertino.  

Dentre as cinco professoras: 3 são formadas em Licenciatura Plena em Pedagogia, sendo 
que uma delas tem pós-graduação em Psicopedagogia Institucional; 1 ainda está em formação, 
cursando o 5º período. Todas as professoras se tornaram docentes por desejo próprio, como diz 
a professora “A”: “cheguei a ser professora por vocação”. As professoras estão há bastante 
tempo na sala de aula, 2 delas lecionam há 6 anos, uma há 11 anos e a última há 15 anos. 

Levando em consideração as análises das observações das aulas, identificamos que o 
ensino de Ciências na escola é bem conteudista, trata-se só do conteúdo oficial sem perceber 
que existem outras habilidades para ensinar, como: observar, refletir, interpretar, analisar e 
comparar. As professoras utilizam somente os livros para ministrar as aulas, e devido aos livros 
terem muitos conteúdos para se trabalhar, as professoras acabam acelerando os temas (a escola 
tem um calendário anual que determina o início e o fim de cada conteúdo), então os 
conhecimentos acabam sendo apenas transmitidos aos alunos, não construídos, debatidos e 
explorados como deve ser.  

Ao examinar os livros didáticos observamos que ele é adequado ao ensino fundamental, 
devido sua praticidade, ludicidade, linguagem simples, sugestão de ideias, além de abortar os 
conteúdos determinados, o livro apresenta sugestões para as professoras trabalharem todos os 
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temas (sugestões para roda de conversa em sala, dinâmicas, vídeos, músicas, encartes no final 
do livro, etc.). No entanto, nem sempre as professoras utilizam essas ferramentas que o livro 
didático oferece, pois acabam focando simplesmente em terminar os conteúdos no tempo 
determinado.  

Na escola, algumas professoras tentam construir ambientes educativos fora da sala de 
aula, observamos uma professora que abordou o tema Sustentabilidade e logo após fez uma 
horta vertical na escola com seus alunos, envolvendo os alunos de forma divertida, construindo 
um entendimento que possibilite aos seus alunos correlacionar a prática com o que foi 
ministrado em sala. Entretanto, nem todas as professoras executam a mesma abordagem, 
segundo as entrevistas, a falta de tempo para planejar as aulas é o fator crucial que faz com que 
as professoras não tragam para a sala de aula práticas pedagógicas diversificadas, além da:  

 
“Fica complicado tirar os anos de sala por conta de espaço disponível, além da falta 
de recursos, colaboração dos pais e formação continuada.” 

Professora “B” 
 
A avaliação das crianças se dá por duas provas bimestrais, sendo uma prova elaborada 

pela organização do sistema do livro didático da escola, e a outra pela professora. 

4. CONCLUSÃO 

Sabemos que a evolução da Ciência é cada vez maior. Desta forma, podemos dizer que 
o progresso da tecnologia se dá juntamente com as descobertas da ciência oferecendo aos 
estudantes recursos para ampliar e aperfeiçoar os conhecimentos científicos. Assim, o processo 
de ensino aprendizagem das Ciências Naturais/Sociais deve se propor a preparar o aluno em 
relação às mudanças de forma reflexiva, levar o aluno a pensar, sentir e agir a favor da vida de 
modo a descobrir o seu mundo bem como conhece-lo, capacitando-o a tomar as decisões com 
a natureza e a sociedade que o cerca. 

Infelizmente, a disciplina de Ciências é pouco valorizada na sala de aula e na escola 
analisada, devido à pouca carga horária, falta de conhecimento, formação, e, obviamente, 
empenho por parte dos professores.  

Dito isso, verificamos que os professores encontram diversas dificuldades para bem 
desempenhar a disciplina de ciências, segundo eles: a falta de acompanhamento do pais para 
desempenhar as atividades e motivar os alunos; o espaço da escola, segundo as professoras, é 
muito pequeno para desempenhar atividades ao ar livre; formação continuada por parte da 
gestão da escola, para exercer com exatidão os materiais didáticos oferecidos; a falta de projetos 
e oportunidade por parte da escola para realizar atividades em ambientes educativos fora da sala 
de aula. 

Acreditamos que é necessário haver ajustes no ensino de ciências ministrado na escola, 
as professoras necessitam buscar novas estratégias para envolver as crianças e fornecer o 
conhecimento de Ciências de forma prazerosa e dinâmica, relacionando os saberes com a 
realidade das crianças. Além disso, a prática pedagógica deve oportunizar a discussão dos 
processos que estão estudando, analisar onde e como aquele conhecimento apresentado em sala 
de aula está presente em sua vida e, sempre que possível, relacionar os resultados destes 
conhecimentos em sua vida cotidiana. 
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