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TEMA: 

“LUZ E AÇÃO PARA SUSTENTABILIDADE E DIREITOS 

HUMANOS” 

A X Jornada de Iniciação Científica e Tecnológica traz um marco duplo: a comemoração da primeira 

década de realização do evento e o aumento quantitativo e qualitativo das pesquisas de Iniciação Científica e 

Tecnológica. A expressão do aumento da qualidade pode ser vislumbrada no maior espaço dado aos resumos 

das pesquisas, que nesta 10ª edição passaram a ser expandidos, o que possibilita um contato maior do leitor com 

as produções científicas e tecnológicas desenvolvidas na Universidade Católica de Santos. 

A X Jornada ocorreu no mês de outubro do ano de 2015. Ela foi organizada pelo Comitê Institucional 

de Iniciação Científica (COIC), órgão ligado ao Instituto de Pesquisa Científica e Tecnológica (IPECI) da 

Universidade Católica de Santos. O objetivo central do evento foi o de fomentar, ampliar e discutir os projetos 

de pesquisa de Iniciação Científica e Tecnológica, concluídos e em andamento, desenvolvidos na Universidade 

Católica de Santos. 

O tema norteador da Jornada foi “Luz e ação para a sustentabilidade e direitos humanos”. O ponto 

gerador das nossas discussões tomou corpo com o debate em torno da questão levantada pela Assembleia Geral 

da Organização das Nações Unidas (ONU), que elegeu o ano de 2015 como o Ano Internacional da Luz. A 

importância nas sociedades coetâneas das tecnologias ópticas na vida dos indivíduos e de grandes grupos 

populacionais, especialmente no que toca a questão da geração, do consumo, do acesso e dos diferentes usos da 

Luz em contextos socioculturais e econômicos diversos, suscitaram em nós a necessidade de aliar a vocação 

humanista promovida nas atividades de ensino, pesquisa e extensão da Universidade Católica de Santos com a 

temática promovida pela ONU. 

Nesta aliança não poderíamos deixar de fora as práticas e discursos que dão vida as noções de 

Sustentabilidade e, sobretudo, aos Direitos Humanos. Na atualidade, nesta modernidade fluída, intensa e repleta 

de transformações rápidas e profundas, não há sociedade que consiga igualdade de condições e de acesso aos 

bens promovidos pelas inovações técnicas e científicas sem que tenha como norte o desenvolvimento 

sustentável a partir dos recursos finitos oferecidos pelo planeta Terra. Além disso, para pensar nossa temática 



não podemos nos furtar de olhar demoradamente para o desenvolvimento e a universalização de acesso dos 

cidadãos a um bem precioso, talvez o único que não pode sofrer distinção, que é a dignidade humana.  

Em outras palavras, acreditamos que a luz da ciência – cujas primeiras faíscas podem ser vislumbradas 

na Iniciação Científica e Tecnológica – deve contribuir para o desenvolvimento sustentável e a erradicação da 

pobreza. Para tanto, é necessário uma mudança nos processos de produção e consumo, tendo em vista a 

limitação dos recursos naturais e o bem-estar social. 

Partindo deste conjunto de valores nos debruçamos sobre os resultados produzidos pelos discentes de 

graduação nos primeiros passos dados no universo da pesquisa científica e da inovação tecnológica 

fundamentadas no humanismo, na ética e com vigilância redobrada sobre os fenômenos ambientais, econômicos 

e sociais da contemporaneidade. 

Os nossos Programas Institucionais de Iniciação Científica e Tecnológica (PROIN) oportuniza, desde 

2005, que os alunos de graduação da instituição possam desenvolver suas potencialidades ao extrapolar o 

universo da sala de aula ao vivenciarem a universidade em suas três dimensões centrais: o ensino, a pesquisa e 

a extensão. Contudo, as pesquisas científicas e tecnológicas na Universidade Católica de Santos não se 

restringem ao âmbito local e institucional, pelo contrário, elas contam com reconhecimento de órgãos de 

fomento federais como o CNPq, cujas cotas de bolsas concedidas (PIBIC e PIBITI) confirmam a vocação 

pesquisadora da Universidade.  

As ações para uma formação mais ampla dos futuros pesquisadores promovem oportunidades para que 

os envolvidos consigam entender formas diversas de pensar e produzir conhecimento. Entre essas ocasiões 

devemos destacar os Seminários de Pesquisa do IPECI, que durante todo o ano de 2014 e 2015, possibilitaram 

que alunos de Iniciação Científica e os demais pesquisadores da Instituição entrassem em contato com 

profissionais de diversas áreas e instituições que mensalmente compartilhavam suas inquietações, 

problemáticas, métodos e resultados das pesquisas realizadas por eles em seus grupos de pesquisa. O objetivo 

é promover a troca de ideias e proporcionar o intercâmbio de experiências do fazer científico. 

Os resultados alcançados com esse conjunto de ações planejadas mostram-se a cada ano mais frutíferos. 

Afere-se que os alunos egressos de Iniciação Científica, cada vez em maior número, ingressam nos programas 

de mestrado da universidade e de outras importantes instituições de ensino superior do país. Tal movimento 

mostra que os objetivos da Iniciação Científica, que visam formar profissionais qualificados e vocacionados 

para a produção científica, estão sendo atingidos.  

Os resultados de nossas pesquisas, reflexões e serviços prestados a comunidade podem ser apreciados 

nas páginas que se seguem. Entretanto, devemos agradecer a dedicação, empenho e incentivo dados pelo Reitor 

da Universidade Católica de Santos, Prof. Me. Marcos Medina Leite, pelas Pró-Reitoras administrativa e de 

graduação, respectivamente, Professoras Me. Mariângela Mendes Lomba Pinho e Roseane Marques da Graça 

Lopes, ao Pró-Reitor de Pastoral Prof. Me. Pe. Cláudio Scherer da Silva, aos Diretores de Centro e 

Coordenadores de curso e a toda equipe do COIC/IPECI que não mediram esforços para a realização da Jornada. 

Prof. Dr. Cesar Agenor Fernandes da Silva 

Profª. Drª. Ana Elena Salvi 

Profª. Drª. Elisabete Lourenço Costa 

Membros do Comitê Institucional de Iniciação Científica 

Profª. Drª. Verônica Altef  Barros 
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X JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA 

TEMA: 

“LUZ E AÇÃO PARA SUSTENTABILIDADE E DIREITOS HUMANOS” 

A X Jornada de Iniciação Científica e Tecnológica traz um marco duplo: a comemoração da 

primeira década de realização do evento e o aumento quantitativo e qualitativo das pesquisas de 

Iniciação Científica e Tecnológica. A expressão do aumento da qualidade pode ser vislumbrada no 

maior espaço dado aos resumos das pesquisas, que nesta 10ª edição passaram a ser expandidos, o que 

possibilita um contato maior do leitor com as produções científicas e tecnológicas desenvolvidas na 

Universidade Católica de Santos. 

A X Jornada ocorreu no mês de outubro do ano de 2015. Ela foi organizada pelo Comitê 

Institucional de Iniciação Científica (COIC), órgão ligado ao Instituto de Pesquisa Científica e 

Tecnológica (IPECI) da Universidade Católica de Santos. O objetivo central do evento foi o de 
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fomentar, ampliar e discutir os projetos de pesquisa de Iniciação Científica e Tecnológica, concluídos 

e em andamento, desenvolvidos na Universidade Católica de Santos. 

O tema norteador da Jornada foi “Luz e ação para a sustentabilidade e direitos humanos”. O 

ponto gerador das nossas discussões tomou corpo com o debate em torno da questão levantada pela 

Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), que elegeu o ano de 2015 como o Ano 

Internacional da Luz. A importância nas sociedades coetâneas das tecnologias ópticas na vida dos 

indivíduos e de grandes grupos populacionais, especialmente no que toca a questão da geração, do 

consumo, do acesso e dos diferentes usos da Luz em contextos socioculturais e econômicos diversos, 

suscitaram em nós a necessidade de aliar a vocação humanista promovida nas atividades de ensino, 

pesquisa e extensão da Universidade Católica de Santos com a temática promovida pela ONU. 

Nesta aliança não poderíamos deixar de fora as práticas e discursos que dão vida as noções de 

Sustentabilidade e, sobretudo, aos Direitos Humanos. Na atualidade, nesta modernidade fluída, intensa 

e repleta de transformações rápidas e profundas, não há sociedade que consiga igualdade de condições 

e de acesso aos bens promovidos pelas inovações técnicas e científicas sem que tenha como norte o 

desenvolvimento sustentável a partir dos recursos finitos oferecidos pelo planeta Terra. Além disso, 

para pensar nossa temática não podemos nos furtar de olhar demoradamente para o desenvolvimento 

e a universalização de acesso dos cidadãos a um bem precioso, talvez o único que não pode sofrer 

distinção, que é a dignidade humana.  

Em outras palavras, acreditamos que a luz da ciência – cujas primeiras faíscas podem ser 

vislumbradas na Iniciação Científica e Tecnológica – deve contribuir para o desenvolvimento 

sustentável e a erradicação da pobreza. Para tanto, é necessário uma mudança nos processos de 

produção e consumo, tendo em vista a limitação dos recursos naturais e o bem-estar social. 

Partindo deste conjunto de valores nos debruçamos sobre os resultados produzidos pelos 

discentes de graduação nos primeiros passos dados no universo da pesquisa científica e da inovação 

tecnológica fundamentadas no humanismo, na ética e com vigilância redobrada sobre os fenômenos 

ambientais, econômicos e sociais da contemporaneidade. 

Os nossos Programas Institucionais de Iniciação Científica e Tecnológica (PROIN) oportuniza, 

desde 2005, que os alunos de graduação da instituição possam desenvolver suas potencialidades ao 

extrapolar o universo da sala de aula ao vivenciarem a universidade em suas três dimensões centrais: 

o ensino, a pesquisa e a extensão. Contudo, as pesquisas científicas e tecnológicas na Universidade

Católica de Santos não se restringem ao âmbito local e institucional, pelo contrário, elas contam com

reconhecimento de órgãos de fomento federais como o CNPq, cujas cotas de bolsas concedidas (PIBIC

e PIBITI) confirmam a vocação pesquisadora da Universidade.

As ações para uma formação mais ampla dos futuros pesquisadores promovem oportunidades 

para que os envolvidos consigam entender formas diversas de pensar e produzir conhecimento. Entre 

essas ocasiões devemos destacar os Seminários de Pesquisa do IPECI, que durante todo o ano de 2014 

e 2015, possibilitaram que alunos de Iniciação Científica e os demais pesquisadores da Instituição 

entrassem em contato com profissionais de diversas áreas e instituições que mensalmente 

compartilhavam suas inquietações, problemáticas, métodos e resultados das pesquisas realizadas por 

eles em seus grupos de pesquisa. O objetivo é promover a troca de ideias e proporcionar o intercâmbio 

de experiências do fazer científico. 
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Os resultados alcançados com esse conjunto de ações planejadas mostram-se a cada ano mais 

frutíferos. Afere-se que os alunos egressos de Iniciação Científica, cada vez em maior número, 

ingressam nos programas de mestrado da universidade e de outras importantes instituições de ensino 

superior do país. Tal movimento mostra que os objetivos da Iniciação Científica, que visam formar 

profissionais qualificados e vocacionados para a produção científica, estão sendo atingidos.  

Os resultados de nossas pesquisas, reflexões e serviços prestados a comunidade podem ser 

apreciados nas páginas que se seguem. Entretanto, devemos agradecer a dedicação, empenho e 

incentivo dados pelo Reitor da Universidade Católica de Santos, Prof. Me. Marcos Medina Leite, pelas 

Pró-Reitoras administrativa e de graduação, respectivamente, Professoras Me. Mariângela Mendes 

Lomba Pinho e Roseane Marques da Graça Lopes, ao Pró-Reitor de Pastoral Prof. Me. Pe. Cláudio 

Scherer da Silva, aos Diretores de Centro e Coordenadores de curso e a toda equipe do COIC/IPECI 

que não mediram esforços para a realização da Jornada.  
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RESUMO 

Este artigo disserta sobre a síntese de sistemas micro e nanoestruturados que fazem uso 
de polímeros biodegradáveis para revestimento de fármacos quimioterápicos em estado 
sólido, mais precisamente, em pó. A metodologia utilizada para sintetizar estas partículas foi 
a emulsificação/evaporação do solvente. A escolha do polímero aplicado foi minuciosa, 
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devido às características físico-químicas e ao bom funcionamento na metodologia adotada, 
foi então selecionado o polímero PCL (policaprolactona). Como fármaco teste para 
preenchimento das partículas, foi utilizado o Acetilacetonato de Hólmio (HoAcAc). Os testes 
foram estendidos e, desta forma, foram estudadas e executadas também blendas 
poliméricas, que somam as características fisico-químicas de dois polímeros resultando 
numa partícula de maior qualidade comparada às sintetizadas pelos mesmo polímeros de 
maneira individual. Para formulação destas, foi mantido polímero PCL e escolhido o polímero 
P(HB-HV) (poli 3-hidroxibutirato/3-hidroxivalerato) para complementação, a metodologia não 
foi alterada. Por fim, obtivemos bons resultados na síntese das partículas de PCL vazias, 
porém, o rendimento das mesmas foi reduzido quando acrescentado o fármaco para 
preenchimento, ocasionando perda de material. Posteriormente, foram realizados os testes 
das blendas poliméricas, que até então mostravam-se promissoras. Devido a uma 
dificuldade no meio de procedimento, não foi possível obter as partículas desejadas. Os 
estudos e testes foram mantidos até o encerramento da jornada. 

Palavras-chave: polímeros biodegradáveis; nanotecnologia; blendas poliméricas. 

1. INTRODUÇÃO

A nanotecnologia é um campo científico multidisciplinar que tem avançado 

rapidamente nos últimos anos nas mais diversas áreas, desde setores de energia e 

eletrônica à indústria farmacêutica. O princípio desta ciência é que os materiais de escala 

nanométrica apresentam propriedades químicas, físico-químicas e comportamentais 

diferentes daquelas apresentadas em escalas maiores. Estas propriedades têm sido 

industrialmente exploradas na fabricação de novos cosméticos, medicamentos, tintas, 

catalisadores, revestimentos, tecidos, entre outros materiais (ROSSI-BERGMANN, 2010). 

O desenvolvimento de sistemas micro e nanoestruturados para encapsulamento de 

fármacos têm sido grande alvo de pesquisas e representa uma das áreas mais promissoras 

da nanotecnologia, cujo objetivo é auxiliar no melhoramento da saúde humana e animal, 

alterando as formas de tratamento convencionais, tornando-as mais seguras e de fácil 

aplicação (MENDES et al., 2011).  

Esta forma de revestimento apresenta diversas vantagens comparado aos sistemas 

convencionais, como o maior controle da liberação do princípio ativo, diminuindo o 

aparecimento de doses tóxicas e subterapêuticas, utilização de menor quantidade do 

princípio ativo, resultando em menor custo, maior intervalo de administração, melhor 

aceitação do tratamento pelo paciente e, possibilidade de direcionamento do princípio ativo 
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para seu alvo específico. (COIMBRA, 2010; ROSSI-BERGMANN, 2010; SEVERINO et. al., 

2011).  

Uma pesquisa realizada sobre as doenças mais citadas em abstracts de patentes 

mundiais relacionadas a sistemas de liberação controlada de fármacos mostra a liderança 

do câncer, precedido do diabetes (ROSSI-BERGMANN, 2010). 

Os materiais poliméricos utilizados na síntese de nanosistemas para a veiculação de 

fármacos devem ser biocompatíveis e biodegradáveis. Os polímeros biodegradáveis 

garantem uma maior segurança, pois não há necessidade de serem removidos 

cirurgicamente após o término da ação no interior do organismo, além de apresentarem 

maior viabilidade econômica. Como exemplo, é possível citar os polímeros poli(ácido lático) 

(PLA), poli(ácido glicólico) (PGA), poli(ácido acrílico) (PAA) e policaprolactona (PCL) 

(RAPOSO, 2013). 

Nestas condições, o fármaco é encapsulado em nanoesferas e liberado gradualmente 

no interior do organismo do paciente pela biodegradação da matriz polimérica ou difusão do 

próprio fármaco (COIMBRA, 2010; ROSSI-BERGMANN, 2010; SEVERINO et. al., 2011). 

Existem múltiplos métodos estudados para a síntese de micro e nanosistemas 

biodegradáveis usando diferentes polímeros. Um destes métodos é o de emulsificação com 

extração e/ou evaporação do solvente, que atualmente é um dos métodos mais usados, 

devido sua simplicidade e facilidade de execução. Este método consiste no preparo de  duas 

soluções, uma orgânica e a outra aquosa, que são vertidas uma a outra formando as micro 

e nanopartículas e, posteriormente, o solvente orgânico é extraído da solução (ARAÚJO, 

2009). 

O projeto realizado objetivou o estudo e síntese destes nanosistemas a partir de 

polímeros biodegradáveis por meio de emulsificação, para posteriores testes com fármaco 

modelo quimioterápico. 

2. PROCEDIMENTOS DE PESQUISA

2.1. Polímeros 
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Polímeros são macromoléculas de elevada massa molecular constituídos por 

monômeros. A repetição destes elementos é que estabelece o determinado grau de 

polimerização. Quanto à sua origem, podem ser classificados como naturais ou sintéticos.  

No que diz a respeito de biopolímeros, que são os polímeros utilizados em aplicações 

médicas, podem ser designados como não degradáveis ou biodegradáveis, dependendo do 

seu comportamento na presença de tecidos biológicos.  

Os polímeros biodegradáveis, tais como o PCL, têm uma taxa de degradação que 

possibilita a eliminação do implante/material e assim, não existe a necessidade de intervir 

cirurgicamente para a sua remoção, ao contrário dos polímeros não degradáveis que 

possuem maior rigidez e não apresentam estas propriedades.  

A biodegradação envolve o ataque das cadeias poliméricas pela água, com ou sem 

o auxílio de enzimas. Desta forma, a degradação pressupõe sempre a quebra de ligações

ao longo da cadeia polimérica e, portanto, a perda de peso molecular. Tal degradação pode 

ocorrer por dois mecanismos de erosão distintos, a erosão superficial e a erosão volumétrica 

(TAVARES, 2011).  

2.1.1. PCL (policaprolactona) 

A policaprolactona é um poliéster alifático e linear com caráter semicristalino. É um 

dos polímeros sintéticos mais investigados para diversas aplicações. A FDA (Food and Drug 

Administration) aprovou as aplicações médicas feitas por este polímero nos EUA.  

A degradação do PCL é muito lenta, podendo chegar até 3 anos, devido às suas 

cristalinidade e hidrofobicidade e, por isso, é indicada para implantes de longa duração.  

Esta degradação compreende três etapas: 1) quebra da cadeia polimérica por 

hidrólise, que ocorre nas ligações ésteres num processo que não envolve enzimas; 2) 

formação de cadeias curtas de oligômeros, o que resulta numa perda de massa molecular 

do polímero; 3) fagocitose da PCL por macrófagos. Os resultados metabólicos destas várias 

fases de degradação são eliminados pela excreção renal ou podem ser metabolizados no 

ácido tricarboxílico (TAVARES, 2011).  

2.1.2. P(HB-HV) (poli 3-hidroxibutirato/3-hidroxivalerato) 
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 O P(HB-HV) é o copolímero do polihidroxibutirato (PHB). Ambos são polímeros 

biodegradáveis e possuem características físicas e mecânicas semelhantes as dos 

polímeros sintéticos, no entanto, estes materiais levam vantagem sobre os sintéticos devido 

a sua deteriorização mais rápida (COELHO et al., 2010).  

 Devido as suas propriedades biodegradáveis e biocompatibilidade, este copolímero 

pode ser usado na produção de materiais descartáveis de higiene pessoal, embalagens dos 

mais diversos materiais e, na medicina, como revestimento de medicamentos de liberação 

lenta (REIS, 2007).  

 

2.2. Metodologia 

2.2.1. Emulsificação com evaporação de solvente 

 

 Esta metodologia foi a primeira utilizada para síntese de nanopartículas a partir de um 

polímero pré-formado. Gurny, em conjunto com outros pesquisadores, esteve envolvido em 

um trabalho pioneiro aplicado a polímeros biodegradáveis para sintetizar sistemas 

transportadores de fármacos.  

 Nesta metodologia, o polímero é primeiramente dissolvido num solvente orgânico. 

Este solução orgânica resultante, é dispersa em nanogotas numa solução aquosa (fase 

contínua), utilizando um agente de dispersão e alta velocidade de homogeneização. Após a 

formação de uma emulsão estável. A suspensão de nanopartículas é resultante da 

evaporação do solvente, ao difundir-se pela fase contínua da emulsão. O solvente é 

evaporado por agitação magnética contínua à temperatura ambiente ou recorrendo a 

pressão reduzida (RAPOSO, 2013).  

 

2.2.2. Aplicação da metodologia 

2.2.2.1. Síntese das nanopartículas vazias 

 

 Primeiramente, foram pesados 0,75 g de policaprolactona em balança analítica e 

dissolvido em 20 mL de diclorometano com auxílio da cuba ultrassônica durante cerca de 20 

minutos. Simultaneamente, a fase aquosa era preparada. Para isso, eram pesadas 1,2 g de 

tensoativo PVA (polivinilálcool), opcional no processo, dissolvido em 120 mmmmmmmL de 
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água destilada com auxílio de um agitador magnético com aquecimento. Velocidade e 

temperatura eram manuseadas entre 6,5 e 7 e 50°C respectivamente. Após o preparo da 

fase aquosa, esta era deixada em repouso para diminuição de temperatura da solução, até 

que fosse possível segurar a base do béquer na palma da mão. Feito isso, a solução 

orgânica já pronta era colocada em um funil de separação para versão na outra solução. A 

fase aquosa era novamente colocada sob agitação entre 6,5 e 7 e, desta vez em temperatura 

ambiente, e a fase orgânica era vertida nesta gota a gota. Após total versão, é possível tocar 

o béquer e obter uma sensação gelada, evidenciando a caída de temperatura sofrida durante 

o processo. Com a formação de uma emulsão estável, a solução final é mantida sob agitação 

e temperatura de 40°C durante 24 horas para total evaporação do solvente.  

 Para breve comparação, este mesmo procedimento foi repetido com uso de agitador 

mecânico, dobrando as medidas dos reagentes.   

 

2.2.2.1.1 Filtração e lavagem  
 

 Sequencialmente a síntese, as micro e nano partículas formadas devem ser filtradas 

e lavadas. Devido a formação de diferentes tamanhos de partículas, foram necessárias 

peneiras específicas para procedimentos nanométricos, que apresentavam tamanhos de 

1mm, 0,75µm, 0,53µm e 0,20µm. As partículas retidas nestas duas últimas peneiras, eram 

as nanopartículas de nosso interesse.  

 A solução final passava então por cada uma destas peneiras, e o material retido nelas 

era colocado em tubos de centrífuga e preenchidos com água destilada. Os tubos seguiam 

para a centrífuga em rotação de 1200 rpm num período de 10 minutos. Este procedimento 

de lavagem era repetido de 3 a 6 vezes para garantir a total remoção do tensoativo.  

 Finalizada a lavagem, as partículas limpas eram colocadas em petris, já pesados, e 

deixadas na capela em temperatura ambiente durante 24 horas para secagem das mesmas.  

 Secas, as partículas eram pesadas para posterior cálculo de rendimento e analisadas 

em microscópio para registro em fotografia.  

 

2.2.2.2. Síntese das nanopartículas com fármaco modelo 
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 Nesta situação, o fármaco é adicionado a preparação da fase orgânica, no caso, 

foram pesados 0,5000 g de fármaco modelo em balança analítica e adicionados à fase 

orgânica após a dissolução completa do polímero PCL. Ainda com auxílio da cuba 

ultrassônica, o fármaco deverá dissolver por inteiro.  

 Feita a dissolução do fármaco, segue o procedimento de síntese sem alteração.  

 

2.2.2.2.1 Filtração e lavagem 
 

 Nestes procedimentos finais, apenas difere a lavagem. 

 Esta lavagem é realizada em três etapas: 1) três lavagens em centrífuga com 

preenchimento dos tubos contendo as partículas com água, para retirar o tensoativo; 2) três 

lavagens com preenchimento dos tubos com ácido clorídrico, para remoção dos resíduos de 

fármaco e, por fim, 3) três lavagens com preenchimento dos tubos com água, para retirar o 

ácido.  

 

2.2.23. Síntese das nanopartículas de blendas poliméricas por emulsificação com 

evaporação do solvente 

 A princípio, blendas poliméricas são misturas físicas de dois ou mais polímeros 

(CIVEIRO, 2006). 

 Inicialmente, foram pesadas em balança analítica 0,4000g de P(HB-HV), e o mesmo 

para PCL. Ambos foram dissolvidos em 10 mL de clorofórmio a 50°C, com auxílio do agitador 

magnético com aquecimento. Paralelamente foi preparada a fase aquosa, dissolvendo 

0,4000 g de PVA em 40 mL de água destilada, também com auxílio do agitador magnético 

com aquecimento. Após ambas diluições, mantendo a temperatura de 50°C, a fase aquosa 

foi vertida na fase orgânica sob agitação durante 10 minutos.  

 A segunda etapa do método de emulsão é a extração do solvente orgânico. Este deve 

ser extraído através de evaporador rotatório a 50°C. Posteriormente, as partículas formadas 

devem passar por filtração simples com 150 mL de água destilada e mantida em dessecador 

por 24 horas.  

 Nesta síntese, não foi necessário o uso de peneiras nanométricas, pois não há 

variedade de tamanho das partículas, são formadas apenas nanopartículas. 
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Foram sintetizadas apenas partículas vazias, não foram realizados testes com 

fármaco.  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 O método de emulsificação com evaporação do solvente mostrou-se bastante eficaz. 

As partículas foram bem formadas e o rendimento satisfatório.  

 Ao longo da jornada, durante os testes de emulsão com o polímero PCL, algumas 

alterações foram adaptadas para possível aumento do rendimento das partículas de 

interesse (0,53µm e 0,20µm), como a forma de versão da fase orgânica à aquosa por meio 

de seringa, e substituição do diclorometado por clorofórmio. Ambas mostraram-se eficientes 

e aumentaram o rendimento, como é possível ver na tabela abaixo:  

 
Tabela 1. Comparação de rendimento. 

Peneira  %  

 S/ alteração C/ clorofórmio C/ seringa 

1 mm 29,37% 09,14% 04,75% 

0,75µm 33,26% 16,65% 25,67% 

0,53µm 01,91% 18,60% 15,44% 

0,20µm 14,48% 19,38% 31,97% 

 

 Porém, não obtivemos o mesmo resultado e rendimento nos testes feitos com a 

adição do fármaco. As partículas não era bem formadas, as vezes, nem chegavam a 

formação, e o fármaco formava uma massa gelatinosa na solução. Poucas foram as 

partículas que conseguiram aprisionar o fármaco, obtendo um rendimento muito baixo. A 

incompatibilidade fármaco/polímero foi uma das causas questionadas no final desta etapa. 

Após cessar os testes de emulsão usando apenas um polímero, demos início aos 

testes das blendas poliméricas.  

 A qualidade da formação das partículas das blendas, além do rendimento das 

partículas de interesse, comparados ao método de um só polímero, mostrou-se muito 

superior. Devido a não formação de outros tamanhos de partículas, este pode ser 

considerado um método mais simples, econômico e preciso, o que implica diretamente no 

rendimento do material desejado.  
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 Segue para comparação, fotos de nanopartículas vazias de 0,20µm feitas apenas 

com PCL e com blendas poliméricas. 

 

Figura 1. Comparação entre as nanopartículas de 0,20µm formadas por PCL (esquerda) e blenda 

polimérica (direita) ainda úmidas. 

 O nosso maior desafio no método de blendas, foi a extração do solvente. Como estas 

partículas são muito sensíveis ao calor, ao atingirmos a temperatura de ebulição do solvente, 

as partículas derretiam e formavam um filme, como é possível observar na figura 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2. Filme formado pela blenda polimérica de PCL/P(HB-HV) 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Os avanços da nanotecnologia estão propiciando cada vez mais benefícios para as 

áreas de saúde humana e animal. O estudo e desenvolvimento de micro e nano partículas 

para administração de fármacos têm atraído muita atenção na indústria farmacêutica, devido 

a inúmeras vantagens que estes apresentam comparados aos fármacos convencionais. Eles 

apresentam maior eficácia terapêutica, devido a liberação gradativa e controlada do fármaco, 

têm um melhor direcionamento ao alvo específico, diminuindo assim os efeitos colaterais, 
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são administrados em dosagens menores que as convencionais e podem permanecer na 

corrente sanguínea por mais tempo (AZEVEDO, 2002).  

Apesar das dificuldades apresentadas em ambas as técnicas, foi possível atingir o 

nosso objetivo de sintetizar as micro e nanopartículas utilizando polímeros biodegradáveis.   

Este projeto representa apenas uma parte do grande estudo feito pela nanotecnologia 

que tem como objetivo ampliar os bens e serviços para sociedade, proporcionando mais 

segurança e eficácia nos medicamentos, incentivando cada vez mais a busca pelo 

tratamento de doenças e melhorando a qualidade de vida da sociedade. 
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RESUMO 
 

Os fungos basidiomicetos lignolíticos têm sido amplamente estudados para a degradação 
de corantes têxteis, sendo que o processo de degradação sofre a interferência de uma série 
de parâmetros. As taxas de degradação variam de acordo com a estrutura da molécula, a 
espécie fúngica, as condições de cultivo e a composição do meio de cultura. O presente 
estudo teve como objetivo avaliar o uso de indutores do sistema ligninolítico produzido por 
Pleurotus ostreatus, buscando otimizar a descoloração do corante têxtil Azul brilhante de 
Remazol R (RBBR). O fungo foi crescido em frascos de 250 ml contendo 45 mL de meio 
constituído de semente de uva (1g/L), extrato de levedura comercial (1g/L) e solução mineral 
composta de CuSO4 (0,049 g/L), MgSO4 x 7 H2O (0,05 g/L); MnSO4 x H2O (0,016 g/L). Como 
indutores foram testados: sulfato de cobre:, RBBR, canela em pó e cravo-da-índia em pó . A 
degradação do corante foi determinada por espectrofotometria. Na melhor condição de 
indução, foram determinadas as atividades de Lacase e RBBR-oxidase, por ensaios 
padronizados. O tempo de descoloração do corante RBBR foi otimizado de 80% em 6 horas 
para sua completa mineralização em duas horas. Esses resultados foram obtidos quando 
empregou-se o cobre como indutor.  
Palavras-chave: fungos Basidiomicetos, cobre, corantes têxteis. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 Na área ambiental os fungos basidiomicetos têm sido estudados devido a sua 

capacidade de mineralizar compostos orgânicos poluentes e recalcitrantes, como 

clorofenóis, compostos aromáticos policíclicos, trinitrotolueno (TNT), pesticidas, corantes 

sintéticos, entre outros (MAJEAU et al., 2010; MATHEUS; MACHADO, 2002). A degradação 
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de compostos recalcitrantes envolve o sistema ligninolítico (SL) dos basidiomicetos. As 

principais enzimas do SL são: Peroxidase da lignina (LIP, EC 1.11.1.14), Peroxidase 

dependente de manganês (MnP, EC 1.11.1.13), lacases (EC 1.10.3.2) bem como oxidases 

produtoras de H2O2 (MACHADO et al., 2005).  

 O gênero Pleurotus tem sido intensamente estudado visando sua aplicação em 

processos de tratamento de efluentes e resíduos industriais. Vários grupos de pesquisa têm 

utilizado este fungo para degradação de compostos xenobióticos, com destaque para 

degradação de corantes utilizados na indústria têxtil (MOREIRA-NETO et al., 2011; 

PALMIERI et al., 2005). 

 A indústria têxtil produz grande volume de águas residuais com concentrações 

elevadas de aditivos e corantes utilizados no tingimento de tecidos.Desde modo estudos que 

visem otimizar a degradação de corantes utilizando o SL produzido por fungos 

basidiomicetos tornam-se necessários para subsidiar novas tecnologias voltadas ao 

tratamento dos resíduos têxteis, evitando que esses efluentes sejam descartados de forma 

inadequada no ambiente. Assim, o presente trabalho buscou identificar substâncias de baixo 

custo para serem empregadas como indutores do sistema ligninolítico de P. ostreatus 

visando reduzir o tempo de descoloração do corante Azul Brilhante de Remazol R (RBBR). 

 

2. PROCEDIMENTOS DE PESQUISA 

2.1. Metodologia  

Fungo: Amostra de Pleurotus ostreatus CCIBT2347 foi obtida da Coleção de Culturas do 

Instituto de Botânica de São Paulo.  A cultura foi mantida por repiques sucessivos, em meio 

batata-dextrose-ágar e armazenada a 4ºC.  

2.1.1 Semente de uva:  Variedade CONCORD, obtida da empresa Golden Sucos. 

2.1.3 Corante têxtil: Azul Brilhante de Remazol R (RBBR), Sigma. 

2.1.4 Condição de cultivo: Foram empregados frascos de 250 ml contendo 45 ml de meio 

constituído de semente de uva (1g/L), extrato de levedura comercial (1g/L) e solução mineral 

composta de CuSO4 (0,049 g/L), MgSO4 x 7 H2O (0,05 g/L) e MnSO4 x H2O (0,016 g/L). 

Este sistema de cultivo foi esterilizado por autoclave a 121°C, 15 min. Como inóculo foram 

http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=rbbr%20corante&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ufrgs.br%2Fseerbio%2Fojs%2Findex.php%2Frbb%2Farticle%2Fdownload%2F887%2F730&ei=qnJnVbmsAaa0sASQoYA4&usg=AFQjCNGsKf9lF4VJS3CtQmbNd_VRDw9Jmg&sig2=D-qLe8QATwORz6KuZuGLBA&bvm=bv.93990622,d.cWc
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utilizados 5 discos de 7mm do crescimento do fungo em meio sólido BDA-RBBR. Os frascos 

inoculados foram incubados por 7 dias a 28ºC. Após o período de incubação, 5mL da solução 

de corante RBBR 0,02% foram adicionados aos frascos.  

2.1.5  Indutores: Avaliação do efeito do cobre foi feita variando-se a concentração de 

sulfato de cobre (CuSO4) inicial no meio de cultivo: 0,02; 0,049; 0,07; 0,1 e 0,2g/L. Foi 

avaliado também a introdução fracionada de diferentes concentrações de cobre. Efeito do 

RBBR foi avaliado com as concentrações de 0,0005; 0,001; 0,0025; 0,005 e 0,1g/L. Canela 

e cravo-da-índia em pó (grau comercial), adquiridos no mercado local, foram avaliadas nas 

concentrações de 0,05; 0,1; 0,3; 0,5 e 1g/L.  

2.2 Parâmetros analisados  

2.2.1 Descoloração in vivo do corante: Determinada segundo metodologia descrita 

anteriormente (MOREIRA NETO et al., 2013). 

2.2.2 Atividade enzimática: Atividades de Lacases e de RBBR-oxidase foram 

determinadas segundo metodologia padronizada anteriormente (MACHADO; MATHEUS, 

2006). 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1 Cinética de descoloração. Foi realizada a cinética de descoloração do RBBR nos 

intervalos de tempo 0, 2, 4, 6 e 24 horas (Figura 1). A descoloração do RBBR aumentou com 

o tempo, sendo de cerca de 40%, 60% e 80% nos intervalos de tempo de 2, 4 e 6 horas, 

respectivamente. A partir de 6 horas, a descoloração manteve-se inalterada até 24 horas. A 

degradação de corantes por basidiomicetos tem sido extensivamente documentada na 

literatura. Moreira-Neto et al. (2011) observaram descoloração de 90% em seis das 25 

especies de basidiomicetos causadores da podridão branca por eles avaliadas. P. ostreatus, 

P. cinerea foram capazes de descolorir 93% do corante RBBR em meio salino com pH 8,0 

inicial. 
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3.2  Efeito do Cobre. A concentração de cobre do meio de cultivo influenciou a 

descoloração do corante RBBR por P. ostreatus (Figura 2) nos tempos de 2 e 4 horas. A 

descoloração do RBBR por P. ostreatus foi estimulada em aproximadamente 60% e 30% 

pelo aumento da concentração de cobre de 0,02 g/L até 0,1 g/L, nos tempos de 2 e 4 horas, 

respectivamente. Porém, na concentração de 0,2 g/L foi observada redução da descoloração 

do RBBR para valores próximos a 10%. Tem sido descrito na literatura o efeito indutor do 

cobre sobre a descoloração de corantes por basidiomicetos. Yamanaka et al. 2008 

demonstraram que um aumento na concentração de cobre do meio de cultivo (0,05; 0,08 e 

1mM) resultou em maior produção de lacases por Trametes villosa e maior capacidade 

desse fungo descolorir o corante RBBR. Patrick e colaboradores (2011) investigaram o efeito 

do cobre sobre a produção de lacase por P. sajor-caju. A maior produção de lacase foi de 

12,07 U/mL na presença de 0,2 mM Cu2+. A atividade máxima de lacase obtida com esta 

concentração de cobre foi 31 vezes mais elevada em comparação com as culturas livres de 

cobre (0,39 U/mL). No entanto, quando a concentração de cobre foi aumentada (0,3 a 2,0 

mm) observou-se diminuição na atividade de lacase. Assim, os resultados obtidos no 

presente trabalho confirmam que concentrações elevadas de cobre (0,2g/L) prejudicam o 

crescimento de basidiomicetos de forma que a descoloração de corantes também pode ser 

afetada. 

3.3 Efeito do fracionamento do Cobre: O fracionamento do cobre influenciou a 

descoloração do corante RBBR. Os melhores resultados foram observados para a condição 

de 0,05g/L (inicial) + 0,05 adicionados no 3º, 5º e 6º dia de incubação (Figura 3), obtendo 

cerca de 90% de descoloração após 2 horas de adição do corante. Para a melhor condição 

(inicial 0,05g/L + 0,05 no 3º dia), foi realizado o mesmo experimento com leitura de 

descoloração, atividade de lacase e RBBR oxidase para os tempos de 1 e 2 horas, sendo 

possível obter aproximadamente de 70% de descoloração após 1 hora da adição do efluente 

e 100% de descoloração após 2 horas (Figura 4). A produção de lacase se manteve estável 

durante o período analisado (Figura 5). Silva et al. (2012) observaram que a adição de cobre 

(150 µM de CuSO4) aos meios de cultivo de P. ostreatus produziu aumento significativo da 

atividade de lacase em meios ricos em nitrogênio (5 e 9g/L de extrato de levedura). Já os 

meios com menor concentração de extrato de levedura (1g/L) não obtiveram aumento na 
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produção de lacase quando o cobre foi adicionado. Tais resultados são similares aos obtidos 

no presente trabalho e também aos documentados por Giardina et al. (1999). Estes autores 

observaram que em condições de baixas concentrações de nitrogênio, adição de cobre não 

resulta em aumento na produção de Lacases para P. ostreatus. A atividade de RBBR 

oxidase para a mesma condição de cobre (inicial 0,05g/L + 0,05 no 3º dia), sofreu um 

decréscimo (T0=263; T1= 139) durante a primeira hora e permaneceu estável durante a 2ª 

hora após a adição do efluente (Figura 6). O decréscimo da atividade de RBBR oxidase pode 

estar relacionado com uma possível adsorção do corante ao micélio fungico já que o 

experimento foi realizado in vivo. 

3.4 Efeito do RBBR: O corante RBBR também foi avaliado como indutor do sistema 

ligninolítico de P. ostreatus envolvido na descoloração do próprio corante (resultados não 

mostrados). Observou-se que no controle sem RBBR obteve-se a maior porcentagem de 

descoloração quando comparado com os meios acrescidos de RBBR. Yamanaka e Machado 

(2007) observaram um incremento da descoloração do RBBR, para Psilocybe castanella em 

meios contendo RBBR quando comparados a meios sem a presença do corante durante a 

incubação do fungo. 

3.5 Efeito da canela e do cravo: Os experimentos realizados com a adição de canela 

em pó e cravo-da-índia em pó ao meio de cultura sugerem um aumento da descoloração do 

corante RBBR após a primeira hora de adição do efluente (resultados não mostrados). No 

entanto o controle do experimento (sem adição de cravo e canela), não se comportou da 

maneira esperada, sendo necessário que esses experimentos sejam repetidos para melhor 

avaliação dos resultados. 
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Figura 1 – Descoloração de efluente têxtil sintético por Pleurotus ostreatus em sistema de cultivo constituido 

de semente de uva e extrato de levedura (1g/L), solução mineral, após 2,4, 6 e 24 h da adição do efluente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Descoloração de efluente têxtil sintético por Pleurotus ostreatus em sistema de cultivo constituido 

de semente de uva (1 g/L), solução mineral, extrato de levedura (1 g/L) e diferentes concentrações de CuSO4, 

após 2  e 4 horas da adição do efluente 
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Figura 3 – Descoloração de efluente têxtil sintético por Pleurotus ostreatus em sistema de cultivo constituido 

de semente de uva (1 g/L), solução mineral, extrato de levedura (1 g/L) e concentrações crescentes de CuSO4 

fracionadas durante o tempo de incubação, após 2  e 4 horas da adição do efluente. 
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Figuras 4, 5 e 6– Descoloração de efluente têxtil sintético e atividade de lacase e RBBR oxidase por Pleurotus 

ostreatus em sistema de cultivo constituído de semente de uva (1 g/L), solução mineral, extrato de levedura (1 

g/L) e 0,05g/L inicial + 0,05g/L no 3º dia de CuSO4, após 1 e 2 horas da adição do efluente. 

 

4.  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O tempo de descoloração do corante RBBR foi otimizado de 80% em 6 horas para sua 

completa degradação em duas horas. Esses resultados foram observados na melhor 

condição encontrada (adição inicial de Cu2+ 0,05g/L + 0,05 no 3º dia). Foi observado que o 

corante RBBR não atuou como indutor da descoloração. Para os indutores cravo e canela 

novos estudos devem ser realizados para afirmar seu efeito indutor sobre o sistema 

ligninolítico de P. ostreatus. 
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RESUMO 
 

O projeto consistiu na discussão acerca do sistema adotado pelas cooperativas de trabalho, 
em especial as cooperativas de serviço, se tem se constituído como um mecanismo real de 
proteção social mais eficaz ou se apenas trata-se de uma forma de substituição da relação 
de emprego e consequente precarização do trabalho, como ocorria antes do advento da Lei 
nº 12.690/12, regulamentadora das cooperativas de trabalho. 
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28 

 

1. INTRODUÇÃO 

O cooperativismo é um sistema de organização econômica fundamentado na reunião 

de pessoas, que aspiram ao bem-estar conjunto, visando eliminar os desajustamentos 

sociais acarretados pelo sistema capitalista, cuja finalidade é essencialmente econômica, na 

medida em que busca integrar os seus membros no mercado de trabalho, e tem como 

principais características: participação democrática, solidariedade, independência e 

autonomia. 

Por essa razão, é preconizado pela Organização Internacional do Trabalho, 

consequentemente, pelo Brasil, o qual possui programas de fomento ao cooperativismo. 

Não por acaso, diante da prática fraudulenta para um tipo especial de cooperativa, as 

cooperativas de trabalho, mais especificamente aquelas voltadas para a intermediação de 

mão de obra, as quais prestam serviços, impulsionadas com a inserção do parágrafo único 

no art. 442, CLT, por meio da Lei nº 8.949/94, o qual estabelece que “qualquer que seja o 

ramo de atividade da sociedade cooperativa, não existe vínculo empregatício entre ela e 

seus associados, nem entre estes e os tomadores de serviços daquela”, foi criada uma lei 

específica que equipara os direitos dos cooperados de cooperativas de trabalho aos 

trabalhadores com relação de emprego. 

A lei nº 12.690/12, conhecida como a Nova Lei das Cooperativas de Trabalho, desde 

então, é o principal instrumento de regulação desse tipo de sociedade, aplicando-se, 

subsidiariamente, a Lei nº 5.764/71 e o Código Civil. Além de reconhecer juridicamente as 

cooperativas de trabalho, veda a intermediação da mão de obra, bem como, cria direitos 

equiparados aos trabalhistas e fixa mecanismos, a fim de combater as falsas cooperativas. 

Diante do exposto, indaga-se se as cooperativas de trabalho têm se constituído como 

um mecanismo real de proteção social mais eficaz ou se trata-se unicamente de uma forma 

de substituição da relação de emprego e consequente precarização do trabalho, como 

ocorria antes da lei. 

Assim, a questão merece ser refletida conforme os princípios do cooperativismo e nos 

termos da recente lei que regulamenta as cooperativas de trabalho, a fim de poder analisar 

se a legislação está cumprindo com o a sua função, qual seja, de mecanismo eficaz de 

proteção social, que se destine a formas e organização do trabalho que não possuam os 
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elementos da relação de emprego: subordinação, pessoalidade, não eventualidade e 

onerosidade. 

 

2. PROCEDIMENTOS DE PESQUISA 

2.1. Seção 

A princípio foram levantadas as ideias preconizadas sobre o tema abordado na 

pesquisa pela Organização Internacional do Trabalho – OIT. Nessa linha, analisou-se o 

incentivo do Brasil em relação ao sistema cooperativista, por meio da Lei nº 5764/71 (Lei do 

Cooperativismo) e da Lei nº 12.690/12 (Lei das Cooperativas de Trabalho). 

Em sequência, procedeu-se à realização de levantamento bibliográfico, bem como 

estudo doutrinário a respeito das inovações e controvérsias trazidas pela Lei nº 12.690/12, 

a fim de identificar argumentos divergentes sobre a eficácia ou não das cooperativas de 

trabalho após a vigência da referida legislação. 

Por fim, foi efetuado um estudo jurisprudencial dentro do estado de São Paulo acerca 

desta espécie de cooperativa, no intuito de investigar a efetividade da nova lei e, 

consequentemente, da proteção social. 

Para chegar ao desenvolvimento acima explanado, bem como, nos resultados, que 

serão abordados no tópico seguinte, aplicou-se, quanto ao método de abordagem, a 

pesquisa qualitativa. No que diz respeito aos procedimentos, foram utilizadas as pesquisas 

bibliográfica e documental. 

  

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

De início, cumpre mencionar que a Lei nº 5.764/71, conhecida como a lei do 

cooperativismo, já abordava em seu artigo 90 a inexistência de vínculo empregatício entre 

uma cooperativa, qualquer que seja o seu tipo, e seus membros. 

Nessa linha, aliás, necessário registrar, quando se examina as cooperativas de 

trabalho, que a Lei nº 8.949, de 09 de dezembro de 1994, acrescentou o parágrafo único ao 

artigo  42, da Consolidação das Leis do trabalho – CLT, o qual apenas repete o que já 

dispunha o mencionado dispositivo legal, preceituando que “qualquer que seja o ramo de 
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atividade da sociedade cooperativa, não existe vínculo empregatício entre ela e seus 

associados, nem entre estes e os tomadores de serviços daquela”. 

Diante do referido acréscimo legal, é válido salientar o entendimento de Maurício 

Godinho Delgado, segundo o qual “a lei favoreceu o cooperativismo, ofertando-lhe 

presunção de ausência de vínculo empregatício; mas não lhe conferiu um instrumental para 

obrar fraudes trabalhista”1. 

Em sequência, foi proposto o Projeto de Lei nº 4.622/2004, pelo Deputado Pompeo 

de Mattos, no intuito de modificar a Lei nº 5.764/71 (Lei do Cooperativismo) e revogar o 

supracita dispositivo legal, dispondo sobre a organização e o funcionamento das 

cooperativas de trabalho, o qual foi transformado em lei ordinária, qual seja a Lei nº 

12.690/12, que reconheceu juridicamente as cooperativas de trabalho, além de garantir 

direitos aos seus membros e fixar instrumentos de combate às cooperativas de 

intermediação de mão de obra atendendo completamente à Recomendação nº 193/2002 da 

OIT, sobre a promoção das cooperativas2. 

Ressalta-se que a nova lei das cooperativas de trabalho surgiu com dois objetivos: 

desestimular a criação e combater as falsas cooperativas, forma de precarização do 

trabalho; e, apoiar a constituição e o fortalecimento de cooperativas de trabalhadores, cujo 

desejo é o de melhorar as suas condições de vida, social e economicamente.  

O diploma legal em questão, outrossim, define uma cooperativa de trabalho como 

sendo a sociedade constituída por trabalhadores para o exercício de suas atividades 

laborativas ou profissionais com proveito comum, autonomia e autogestão para obterem 

melhor qualificação, renda, situação socioeconômica e condições gerais de trabalho.  

Posto isso, verifica-se que três são suas características: proveito comum, autonomia 

e autogestão.  

Não obstante, a referida lei elenca em seu artigo 4º os tipos de cooperativas de 

trabalho, que são dois: de produção, aquela constituída por sócios que contribuem com 

                                                 
1 DELGADO, Maurício Godinho. Curso de direito do trabalho. 8. ed. São Paulo: LTR, 2009. 1344 p, p.314.  
 
2 PEREIRA, Clara Marinho; SILVA, Sandro Pereira da. A nova lei de cooperativas de trabalho no Brasil: 

novidades, controvérsias e interrogações. Mercado de Trabalho, Brasília: Ipea, nº 53, p. 65-74, nov. 2012, 
p. 65. 
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trabalho para a produção em comum de bens, e de serviço, voltada à prestação de serviços 

especializados a terceiros sem que haja o pressuposto da relação de emprego.  

Nesse diapasão, cabe ressaltar que foram excluídos de sua regulação quatro tipos de 

cooperativas, em cujo exercício profissional é individual e pode ser cumulado com outros 

vínculos de trabalhos de natureza distinta, quais sejam: cooperativas de assistência à saúde, 

as cooperativas de profissionais liberais em que os sócios exercem suas atividades em seus 

próprios estabelecimentos e as cooperativas de médicos, os quais recebem honorários por 

procedimento realizado3.  

Necessário abordar, ainda, a inovação, constante em seu artigo 7º, referente ao dever 

da entidade, de garantir aos sócios, embora não sendo empregados, certos direitos 

tipicamente trabalhista. 

 Acerca do tema, argumentam alguns autores4 que essa extensão de direitos aos 

cooperados, antes privativos dos trabalhadores empregados, é uma maneira estratégica, 

criada pelo legislador, para o combate da criação e proliferação de cooperativas 

fraudulentas. 

 Contudo, este não é um entendimento unânime. Isso porque, quando a legislação 

nem bem entrou em vigor, já haviam alguns doutrinadores divergindo quanto às suas 

repercussões.  

Com isso, destaca Maria do Perpetuo Socorro Wanderley de Castro, que o intuito da 

nova lei ao conferir direitos sociais aos cooperados, que, originariamente, eram atribuídos 

aos trabalhadores subordinados, estendidos aos trabalhadores avulsos, em virtude de 

norma constitucional, é a promoção da terceirização, conferindo-lhe requisitos de 

                                                 
3 PEREIRA, Clara Marinho; SILVA, Sandro Pereira da. A nova lei de cooperativas de trabalho no Brasil: 

novidades, controvérsias e interrogações. Mercado de Trabalho, Brasília: Ipea, nº 53, p. 65-74, nov. 2012, 
p. 66. 

4Cf. BOUCINHAS FILHO, Jorge Cavalcanti. A política de combate às fraudes instituída pela Lei 12.690/12. 
Revista Científica Virtual da Escola Superior de Advocacia da OAB-SP, São Paulo, Ano V, n. 15, 
primavera 2013, p. 114-121, p. 118; SINGER, Paul. Cooperativas de trabalho. p.04-05 Disponível em: 
<http://portal.mte.gov.br/data/files/FF8080812BCB2790012BCF0F046C68D9/prog_cooperativatrabalho2.pdf
.> Acesso em: 24 de jun. 2015. 
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regularidade, a fim de reduzir a clássica relação de emprego, na qual é mais intensa a 

proteção social5.  

Corroborando para o exposto, Rúbia Zanotelli de Alvarenga acentua a inadequação 

da estipulação de direitos trabalhistas aos sócios cooperados, por acarretar a redução do 

trabalho subordinado e do direito social ao pleno emprego, o qual considera, sem dúvida, a 

única forma de resguardar a dignidade humana e os direitos essenciais a uma vida digna6.  

Por sua vez, Rodrigo de Lacerda Carelli afirma que a Lei nº 12.690/12 representa um 

museu de grandes novidades por não trazer nada de novo, apenas motivando uma maior 

sobrecarga na Justiça do Trabalho, além de enfatizar a desnecessidade do dispositivo que 

confere direitos aos cooperados, uma vez que a Constituição Federal já prevê direitos 

fundamentais a todos os trabalhadores, além do que uma cooperativa de trabalho, cuja 

finalidade é a melhoria das condições de trabalho dos cooperados, jamais poderia 

desrespeitar os direitos fundamentais mínimos do trabalhador7.  

Nessa esteira, é preciso, outrossim, destacar que a ampliação dos direitos aos 

cooperados arcará um aumento nos encargos da sociedade cooperativa, podendo 

inviabilizar as legítimas que dispõem de patrimônio reduzido ou contem com pessoas 

extremamente simples como sócios8.  

Ainda quanto aos direitos dos cooperados, existe um questionamento no que diz 

respeito à coerência da lei ao estabelecer jornada de trabalho aos cooperados autônomos, 

haja vista a existência de risco, em especial nas cooperativas de prestação de serviço, de 

caracterização de verdadeira relação de emprego, inclusive em face do tomador de serviço, 

embora não devidamente formalizada9.  

                                                 
5CASTRO, Maria do Perpetuo Socorro Wanderley de. As relações e a disciplina legal das cooperativas de 

trabalho. Revista Científica Virtual da Escola Superior de Advocacia da OAB-SP, São Paulo, Ano V, n. 
15, primavera 2013, p.32-53, p.52. 

6ALVARENGA, Rúbia Zanotelli de. Cooperativas de trabalho e direitos trabalhistas: Redução do trabalho 
subordinado. Revista Científica Virtual da Escola Superior de Advocacia da OAB-SP, São Paulo, Ano V, 
n. 15, primavera 2013, p.102-113, p. 112. 

7CARELLI, Rodrigo de Lacerda. A nova lei de cooperativas de trabalho. Revista Científica Virtual da Escola 
Superior de Advocacia da OAB-SP, São Paulo, Ano V, n. 15, primavera 2013, p.22-31, p. 28. 

8BOUCINHAS FILHO, Jorge Cavalcanti. A política de combate às fraudes instituída pela Lei 12.690/12. Revista 
Científica Virtual da Escola Superior de Advocacia da OAB-SP, São Paulo, Ano V, n. 15, primavera 2013, 
p. 114-121, p. 119. 

9GARCIA, Gustavo Filipe Barbosa. Cooperativas de trabalho: a Lei nº 12.690/12 e o direito do trabalho. Revista 
TST, Brasília, v. 78, n. 3, p. 76-92, jul/set 2012 , p.83. 
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Por último, aponta-se que a legislação em estudo trouxe um capítulo relativo à 

contenção das fraudes, designando ao Ministério do Trabalho e Emprego, no âmbito de sua 

competência, a fiscalização das cooperativas de trabalho, bem como aplicação de 

penalidades, a fim que de haja o cumprimento da legislação aplicável.  

Nessa linha, penaliza as cooperativas de trabalho que intermediarem mão de obra 

subordinada, bem como os contratantes de seus serviços, por meio de multa de R$ 500,00 

(quinhentos reais) por trabalhador prejudicado, dobrada na reincidência, a ser revertida em 

favor do Fundo de Amparo ao Trabalhador.  

No tocante a intermediação de mão de obra subordinada, determina que haverá sua 

presunção em caso de relação contratual estabelecida entre o tomador de serviço e a 

cooperativa de trabalho quando não houver a coordenação das atividades, objeto social da 

cooperativa, realizadas fora de seu estabelecimento.  

E, finalmente, dispõe que, em caso de constituição ou utilização de cooperativa de 

trabalho para fraudar a legislação trabalhista, os responsáveis se sujeitarão às sanções 

penais, civis e administrativas cabíveis, sem prejuízo da ação judicial visando à dissolução 

da cooperativa e, em se tratando de sócio, dirigente ou administrador, condenado como 

responsável pela fraude, ainda, ficarão inelegíveis para qualquer cargo em cooperativas de 

trabalho, pelo período de até cinco anos, contado a partir da sentença transitada em julgado.  

Todavia, Gustavo Filipe Barbosa Garcia faz uma crítica, destacando que, apesar de 

a nova lei apresentar dispositivos adequados, ela não veda, de forma clara e adequada, a 

terceirização de atividade-fim, visto autorizar que as cooperativas adotem qualquer objeto 

social, o que poderá ensejar em um aumento de relações triangulares de trabalho, sem, 

contudo, formalizar o vínculo de emprego10. 

 E prossegue, assinalando que, quanto ao dispositivo que autoriza a prestação de 

serviço especializado fora do estabelecimento da cooperativa, por meio de coordenação 

realizada por um cooperado eleito em reunião específica, existe um enorme risco de, na 

realidade, surgir uma subordinação do cooperado ao gestor da cooperativa, acarretando, 

por consequência, a existência de relação de emprego11.  

                                                 
10GARCIA, Gustavo Filipe Barbosa. Cooperativas de trabalho: a Lei nº 12.690/12 e o direito do trabalho. 

Revista TST, Brasília, v. 78, n. 3, p. 76-92, jul/set 2012, p.91. 
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Cumpre registrar, outrossim, a tese de Clara Marinho Pereira e Sandro Pereira Silva, 

a qual exprime que a falha da legislação em estudo está no enfraquecimento da fiscalização 

das cooperativas de trabalho, visto considerá-las como sociedade civil, assim, só estarão 

sujeitas à fiscalização quanto ao cumprimento dos direitos do trabalho se tiver sócios e 

empregados celetistas11.  

Além das críticas, estudos jurisprudenciais realizados no âmbito do estado de São 

Paulo demonstram que a nova lei não é efetiva, pois, afinal, verifica-se que mesmo com a 

sua vigência, existem as falsas cooperativas, as quais tem por objetivo fraudar o vínculo 

empregatício.  

Isso porque, além de não adotarem a expressão “cooperativa de trabalho”, de cunho 

obrigatório, em sua denominação social, observa-se que os cooperados vêm exercendo 

atividade laboral sem respeitar os princípios cooperativistas, preenchendo os requisitos que 

compõem a relação de empregos, previstos nos artigos 2º e 3º, da Consolidação das Leis 

do Trabalho, o que significa que a prestação de serviço é não eventual, com pessoalidade, 

mediante subordinação jurídica e pagamento de salário12. 

Sendo assim, há, ainda, uma verdadeira ofensa à definição de cooperativa de trabalho 

trazida pela nova lei, de acordo com a qual, é toda a sociedade constituída por trabalhadores 

para o exercício de suas atividades laborativas ou profissionais com proveito comum, 

autonomia e autogestão para obterem melhor qualificação, renda, situação socioeconômica 

e condições gerais de trabalho.  

Não bastasse isso, nota-se que as cooperativas de trabalho não exercem a sua 

finalidade de assistência mútua e tampouco respeitam os princípio e valores norteadores do 

cooperativismo, pois a associação há sido considerada como exigência obrigatória para 

admissão em certos postos de trabalho, afrontando o princípio da adesão livre e voluntária. 

 Atestando a tese defendida, Eder Sivers, ao julgar o processo nº 0000608-

38.2010.5.15.0023, alegou que “In casu, incontroverso a realidade de que a reclamante, 

                                                 
11 GARCIA, Gustavo Filipe Barbosa. Cooperativas de trabalho: a Lei nº 12.690/12 e o direito do trabalho. 

Revista TST, Brasília, v. 78, n. 3, p. 76-92, jul/set 2012, p.92. 
12BRASIL. Tribunal Regional do Trabalho (2. Região). Reclamação Trabalhista nº 0002526-22-2012-5-02-0362. 

Reclamante: Ministério Público do Trabalho da 2ª Região. Reclamadas: MAXICOOP Cooperativa dos 
Profissionais da Saúde, Maria Isabel de Lima, Frederico Francisco Barros da Silva e Edina Aparecida Povoa 
Dantas. Juíza: Patrícia Cokeli Seller. Mauá, 22 de março de 2013. Disponível em: 
<http://www.trtsp.jus.br/pesquisa-jurisprodencia-por-palavra-sentenca>. Acesso em: 16 de jun. 2015, p. 04. 
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para poder trabalhar na Escola Pública, precisou, primeiramente, associar-se de forma 

involuntária à Cooperativa reclamada13”.  

Outrossim, os associados não estão sendo convocados para participarem das 

assembleias gerais, a fim de deliberarem, bem como o corpo diretivo é fixo, desrespeitando 

o princípio da gestão democrática; além do que é possível examinar que as cooperativas 

vem sendo utilizadas para intermediarem mão de obra e exercer atividade-fim do tomador 

de serviço, assegurando os indícios de fraudes até então apresentados.  

Ante todo o exposto, conclui-se que muito embora a Lei nº 12.690/12 haja surgido no 

intuito de combater as falsas cooperativas de trabalho e, consequentemente, a insegurança 

das relações de trabalho, das quais empresários e tomadores utilizavam-se para diminuir 

custos do empreendimento, a mesma não é efetiva, dado que seu fundamento não está 

sendo cumprido, e como resultado, sobressaem-se as falsas cooperativas, também 

chamadas de cooperativas de fachada, as quais fraudam vínculo empregatício, distorcendo 

visivelmente o sentido do cooperativismo. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O cooperativismo, vertente da economia solidária, é um sistema que considera as 

cooperativas como forma ideal de organização das atividades socioeconômicas da 

humanidade, permitindo a compatibilização da identidade do indivíduo com o objeto do seu 

trabalho em um sistema de produção em que se valoriza a democracia e a participação. 

Nessa linha, por cooperativa de trabalho, entende-se a sociedade constituída por 

trabalhadores, a fim de que desenvolvam o exercício de suas atividades profissionais, com 

proveito comum, autonomia e autogestão, visando à obtenção de melhor qualificação, renda, 

situação socioeconômica e condições gerais de trabalho.  

                                                 
13BRASIL. Tribunal Regional do Trabalho (15. Região). Recurso Ordinário nº 0000608-38.2010.5.15.0023. 

Recorrente: Roseli de Siqueira Brito. Recorridas: Cooperativa de Trabalho dos Profissionais das Escolas em 
Geral – COOPERTEG, Cooperativa de Trabalho dos Profissionais Auxiliares de Ensino para as Escolas de 
Ensino Fundamental e Ensino Médio do Estado de São Paulo – CONSOCOOP, COOPERLABOR – 
Cooperativa de Trabalho Multiplus e Fazenda Pública do Estado de São Paulo. Relator: Eder Sivers, São 
Paulo, 21 de maio de 2014. Disponível em: <http://portal.trt15.jus.br/decisoes-gsa>. Acesso em: 17 de jun. 
2015, p.05. 
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Segundo a Organização Internacional do Trabalho, o sentido de uma cooperativa, 

modelo de empresa sustentável e participativa, é enfatizar a seguridade do trabalho, por 

meio das condições de trabalho oferecidas, e fomentar a democracia e inclusão social no 

ambiente laboral.  

Em vista disso, além de contribuir com as quatro dimensões do objetivo geral de 

criação de trabalho decente para todos, quais sejam trabalho produtivo, proteção social, 

respeito dos direitos e da voz, promove o seu estímulo, por meio de atividades de promoção, 

associação e desenvolvimento da capacidade e assessoramento sobre políticas públicas.  

Por essa razão, defende as cooperativas, por meio de Recomendações, mais 

especificamente a Recomendação nº 193/2002, denominada de “Promoção das 

Cooperativas”, a qual sustenta, em linhas gerais, que os governos consolidem políticas 

públicas que estimulem as cooperativas conforme seus valores e princípios.  

Ocorre, inclusive, que o Brasil também estimula o sistema cooperativista. Prova disso, 

foi o surgimento da Lei nº 12.690/2012, conhecida como a Nova Lei das Cooperativas de 

Trabalho, que teve origem no Projeto de Lei nº 4.622/2004, cuja justificativa foi a de combater 

a formação das falsas cooperativas de trabalho, em razão das lacunas existentes na Lei nº 

5.764/71 acerca das cooperativas de mão de obra.  

Acerca do tema, salienta-se que há divergência e polêmica existentes, uma vez que 

certas correntes enxergam as cooperativas de trabalho como a saída para o futuro nas 

relações e organizações de produção, enquanto outras mantêm desconfiança em seus 

propósitos e possibilidades.  

Infelizmente, conclui-se que, embora a Lei nº 12.690/12 tenha surgido como 

instrumento para combater as falsas cooperativas de trabalho, não há efetividade, dado que 

seu fundamento não está sendo cumprido, e como resultado, vem ocorrendo a precarização 

do trabalho por meio das chamadas de cooperativas de fachada, as quais fraudam vínculo 

empregatício, distorcendo visivelmente o sentido do cooperativismo. 

 

 

 



37 

 

5. REFERÊNCIAS 

 
ALVARENGA, Rúbia Zanotelli de. Cooperativas de trabalho e direitos trabalhistas: redução 
do trabalho subordinado. Revista Científica Virtual da Escola Superior de Advocacia da 
OAB-SP, São Paulo, Ano V, n. 15, primavera 2013, p.102-113. 
 
BOUCINHAS FILHO, Jorge Cavalcanti. A política de combate às fraudes instituída pela Lei 
12.690/12. Revista Científica Virtual da Escola Superior de Advocacia da OAB-SP, 
São Paulo, Ano V, n. 15, primavera 2013, p. 114-121. 
 
BRASIL. Câmara dos Deputados. Projeto de Lei 4.622, de 10 de dezembro de 2004. 
Altera a Lei nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971, para a fixação do conceito da 
modalidade operacional das cooperativas de trabalho. Disponível em: 
<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=E420ECE6F6
409CAC1EAE38170B60B8F6.proposicoesWeb1?codteor=257778&filename=PL+4622/200
4>.Acesso em: 22 de jun. 2015. 
 
______. Constituição da República Federartiva do Brasil: promulgada em 05 de 
outubro de 1998. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm >. Acesso em: 09 jun. 
2015. 
 
______. Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943. Aprova a Consolidação das Leis do 
Trabalho. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del5452.htm>. 
Acesso em: 08 de jun. 2015. 
 
______. Lei nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971. Define a Política Nacional de 
Cooperativismo, institui o regime jurídico das sociedades cooperativas, e dá outras 
providências.Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/leis/L5764.htm>. 
Acesso em: 01 de jun. 2015. 
 
______. Lei nº 12.690, de 19 de julho de 2012. Dispõe sobre a organização e o 
funcionamento das Cooperativas de Trabalho; institui o Programa Nacional de Fomento às 
Cooperativas de Trabalho - PRONACOOP; e revoga o parágrafo único do art. 442 da 
Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de 
maio de 1943. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-
2014/2012/Lei/L12690.htm>. Acesso em: 29 de jun. 2015. 
   
______. Tribunal Regional do Trabalho (2. Região). Reclamação Trabalhista nº 0000893-
60.2013.5.02.0064. Reclamante: Simoni Aparecida do Nascimento Assis Menezes. 
Reclamadas: Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein e 
Coopserv Sociedade Cooperativa de Profissionais da Área da Saúde, Juíza: Tânia Bedê 
Barbosa. São Paulo, 28 de novembro de 2013. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm#art442p
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm#art442p


38 

 

<http://www.trtsp.jus.br/pesquisa-jurisprodencia-por-palavra-sentenca>. Acesso em: 16 de 
jun. 2015. 
 
______. Tribunal Regional do Trabalho (2. Região).  Reclamação Trabalhista nº 0001648-
70.2013.5.02.0004. Reclamante: Pamela da Silva Holanda de Oliveira. Reclamadas: 
Hospital e Maternidade Jardins LTDA. e MAXICOOP Cooperativa de Trabalho dos 
Profissionais de Infraestrutura Empresarial.  Juíza: Juliana Dejavite dos Santos. São Paulo, 
14 de novembro de 2013. Disponível em: <http://www.trtsp.jus.br/pesquisa-jurisprodencia-
por-palavra-sentenca>. Acesso em: 16 de jun. 2015. 
 
______. Tribunal Regional do Trabalho (2. Região). Reclamação Trabalhista nº 0002526-
22-2012-5-02-0362. Reclamante: Ministério Público do Trabalho da 2ª Região. 
Reclamadas: MAXICOOP Cooperativa dos Profissionais da Saúde, Maria Isabel de Lima, 
Frederico Francisco Barros da Silva e Edina Aparecida Povoa Dantas. Juíza: Patrícia 
Cokeli Seller. Mauá, 22 de março de 2013. Disponível em: 
<http://www.trtsp.jus.br/pesquisa-jurisprodencia-por-palavra-sentenca>. Acesso em: 16 de 
jun. 2015. 
 
______. Tribunal Regional do Trabalho (2. Região). Reclamação Trabalhista nº 000292-
28.2012.5.02.0084. Reclamante: Luciano Nascimento Silva. Reclamadas: Intersaúde 
Cooperativa dos Profissionais Autônomos da Área da Saúde e  Master Nursing 
Gerenciamento e Serviços de Saúde e Assistência Domiciliar Sociedade Simples LTDA. 
Juíza: Juliana Dejavite dos Santos. São Paulo, 19 de dezembro de 2013. Disponível em: 
<http://www.trtsp.jus.br/pesquisa-jurisprodencia-por-palavra-sentenca>. Acesso em: 16 de 
jun. 2015. 

 
______. Tribunal Regional do Trabalho (15. Região). Recurso Ordinário nº 0000608-
38.2010.5.15.0023. Recorrente: Roseli de Siqueira Brito. Recorridas: Cooperativa de 
Trabalho dos Profissionais das Escolas em Geral – COOPERTEG, Cooperativa de 
Trabalho dos Profissionais Auxiliares de Ensino para as Escolas de Ensino Fundamental e 
Ensino Médio do Estado de São Paulo – CONSOCOOP, COOPERLABOR – Cooperativa 
de Trabalho Multiplus e Fazenda Pública do Estado de São Paulo. Relator: Eder Sivers, 
São Paulo, 21 de maio de 2014. Disponível em: <http://portal.trt15.jus.br/decisoes-gsa>. 
Acesso em: 17 de jun. 2015. 
 
______. Tribunal Regional do Trabalho (2. Região). Reclamação Trabalhista nº 0003095-
25.2012.5.02.0038. Reclamante: Gilson Golçalves Viana. Reclamada: Coopercel – 
Cooperativa de Produção dos Trabalhadores. Juiz: Hermano de Oliveira Dantas. São 
Paulo, 13de dezembro de 2013. Disponível em: <http://www.trtsp.jus.br/pesquisa-
jurisprodencia-por-palavra-sentenca>. Acesso em: 16 de jun. 2015. 
 
CANÇADO, Airton Cardoso; IWAMOTO, HelgaMidori; CARVALHO, Elisa Furtado Barreto 
de. Cooperativa dá lucro? Considerações sobre lucros e sobras. In: CANÇADO, Airton 
Cardoso (Org.). Desafios da formação em gestão social. Palmas: Provisão, 2008. Vol. 2, 
p. 283-302. 
 



39 

 

CARELLI, Rodrigo de Lacerda. A nova lei de cooperativas de trabalho. Revista Científica 
Virtual da Escola Superior de Advocacia da OAB-SP, São Paulo, Ano V, n. 15, 
primavera 2013, p.22-31. 
 
 
CASTRO, Maria do Perpetuo Socorro Wanderley de. As relações e a disciplina legal das 
cooperativas de trabalho. Revista Científica Virtual da Escola Superior de Advocacia 
da OAB-SP, São Paulo, Ano V, n. 15, primavera 2013, p.32-53. 
 
COSTA, Pedro de Almeida; CARRION, Rosinha Machado. Economia solidária e cidadania: 
um longo caminho a percorrer. In: CANÇADO, Airton Cardoso (Org.). Desafios da 
formação em gestão social. Palmas: Provisão, 2008. Vol. 2, p. 177- 197. 
 
DELGADO, Maurício Godinho. Curso de direito do trabalho. 8. ed. São Paulo: LTR, 
2009. 1344 p. 
 
FRANKE, Walmor. Direito das sociedades cooperativas: direito cooperativo. 1. ed. São 
Paulo: Saraiva, 1978. 157 p, p. 01. 
 
GARCIA, Gustavo Filipe Barbosa. Cooperativas de trabalho: a Lei nº 12.690/12 e o direito 
do trabalho. Revista TST, Brasília, v. 78, n. 3, p. 76-92, jul/set 2012. 
 
IRON, João Eduardo Oliveira. Cooperativismo e economia social. 1. ed. São Paulo: 
STS, 1997. 344p. 
 
LUDWIG, Guilherme Gumarães. Acertos e desacertos do novo regime das cooperativas de 
trabalho: Lei 12.690/12. Revista síntese trabalhista e previdenciária, São Paulo, v. 24, n. 
282, p. 25-44. dez. 2012. 
 
MAFIOLETTI, Emanuelle Urbano. As sociedades cooperativas no Brasil como forma 
organizativa para empresas e uma insistência na revisão do regime jurídico societário. 
Revista Científica Virtual da Escola Superior de Advocacia da OAB-SP, São Paulo, 
Ano V, n. 15, primavera 2013, p.54-71. 
 
NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Curso de direito do trabalho: história e teoria geral do 
direito do trabalho: relações individuais e coletivas de trabalho. 25. ed. São Paulo: Saraiva, 
2010. 1461 p. 
 
ORGANIZAÇÃO DAS COOPERATIVAS BRASILEIRAS (OCB). OCB: Promoção e defesa 
dos interesses das cooperativas. Disponível em: < http://www.ocb.org.br/site/ocb/>.  
Acesso em: 10 de jun. 2015. 
 
ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO (OIT). Cooperativas. Disponível em: 
<http://www.ilo.org/global/topics/employment-promotion/cooperatives/lang--es/index.htm>. 
Acesso em: 27 de maio de 2015. 
 



40 

 

______. Las cooperativas y los objetivos de desarrollo sostenible: Debate sobre el 
desarrollo después de 2015. Disponível em: 
<http://www.ilo.org/empent/Publications/WCMS_307228/lang--es/index.htm>.  Acesso em: 
27 de maio de 2015. 
 
 
______. Recomendação nº 193, de 03 de junho de 2002. Sobre a Promoção de 
Cooperativas. Disponível em: 
<http://www.ilo.org/brasilia/conven%C3%A7%C3%B5es/WCMS_242764/lang--

pt/index.htm- acesso 23/06/2015>. Acesso em: 02 de jun. 2015. 
 
OLIVEIRA, Paulo de Salles. Economia Solidária: entrevista com Paul Singer. Estudos 
Avançados, São Paulo, v. 22, n.62, p.288-314, Jan./Abril2008, p.289. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-40142008000100020>. 
Acesso em: 16 de Jul. de 2015. 
 
PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Cooperativismo e direito do trabalho. In: PEREIRA, Armand; 
FREIRE, Luciene; LAGANA; Lizzie (Org.). Cooperativas: mudanças, oportunidades e 
desafios. Brasília: OIT, 2001, p. 121-142.  
 
PANZUTTI, Ralph; ZANGHERI, Elaine; HIRIART, Maria Magdalena Matte; SILVA, Paulo 
Florencioda. Gestão Cooperativa: eficiência empresarial x associação de pessoas. In: 
Congresso Virtual Brasileiro de Administração, 8, 2011. Anais eletrônicos... .Disponível 
em: <http://www.convibra.com.br/upload/paper/adm/adm_2883.pdf>. Acesso em: 14 de 
maio de 2015. 

 
PELCÉ, Alain. As normas internacionais do trabalho e as cooperativas. In: PEREIRA, 
Armand; FREIRE, Luciene; LAGANA; Lizzie (Org.). Cooperativas: mudanças, 
oportunidades e desafios. Brasília: OIT, 2001, p. 77-98. 
 
PEREIRA, Armand; FREIRE, Luciene; LAGANA; Lizzie. Cooperativas: mudanças, 
oportunidades e desafios. Brasília: OIT, 2001, p. 01-195. p. 19. 
 
PEREIRA, Clara Marinho; SILVA, Sandro Pereira da. A nova lei de cooperativas de 
trabalho no Brasil: novidades, controvérsias e interrogações. Mercado de Trabalho, 
Basília: Ipea, nº 53, p. 65-74, nov. 2012. 
 
RIOS, Gilvando Sá Leitão. O que é cooperativismo. 1. ed. São Paulo: Brasiliense, 1987. 
69 p. 
 
SANROSA, David Ferreira Lopes; DAMIÃO, Danielle Riegermann Ramos; MOURA, 
Marcos Maciel da Costa. A evolução e limites do cooperativismo. estudo de caso: 
COOPERCAJU. UNOPAR Científica: Ciências Jurídica e Empresariais, Londrina, v.12, 
n. 2, p.65-75, set. 2011. 



41 

 

 
SINGER, Paul. Cooperativas de trabalho. Disponível em: 
<http://portal.mte.gov.br/data/files/FF8080812BCB2790012BCF0F046C68D9/prog_cooper
ativatrabalho2.pdf.> Acesso em: 24 de jun. 2015. 
 
VIEIRA, Arlete Cândido Monteiro. Cooperativismo de trabalho: alternativa de geração de 
trabalho e renda. 2005. 132f.  Dissertação (Mestrado em Gestão e Desenvolvimento 
Regional) – Universidade de Taubaté, Taubaté, 2005. 
 

JOVENS UNIVERSITÁRIOS EM CONDIÇÃO DE 
VULNERABILIDADE NA CIDADE DE SANTOS 

 

Amanda Machado Moraes (Pibic- Cnpq)1 

Prof. Dra. Ivanise Monfredini2 

Universidade Católica de Santos 

Curso: Psicologia 
1amanda_machado_moraes@hotmail.com;  2imonfredini@gmail.com 

 

RESUMO 
 

Esta pesquisa está circunscrita ao estudo da relação entre as condições de vulnerabilidade 
do jovem e o acesso ao ensino superior, na cidade de Santos. Trata-se de um estudo 
relacionado a jovens alunos de cursos de graduação de universidades particulares e 
públicas, situadas na cidade de Santos, que se encontram em condições de vulnerabilidade 
e conseguem, de alguma forma, acessar o ensino superior. O problema da investigação 
decorre do aumento da inserção de jovens ao ensino superior que ocupam posições mais 
baixas na camada social. Para isso muitos têm se utilizado de programas federais de ações 
afirmativas, como o Programa Universidade para Todos (Prouni), Financiamento Estudantil 
(Fies), cotas, além de, obviamente conseguirem o acesso a esse nível de ensino por meio 
da própria excelência escolar. Pretendemos caracterizar a situação desses jovens 
universitários em condições de vulnerabilidade na baixada santista, em especifico, na cidade 
de Santos, inseridos em programas governamentais e/ou que utilizam financiamentos e 
bolsas de estudos oferecidos diretamente pelas instituições de ensino, para acesso e 
permanência no ensino superior público ou privado. A pesquisa, de caráter qualitativo, é 
desenvolvida em duas fases. A primeira consta de levantamento bibliográfico sobre jovens 
universitários, vulnerabilidade social, e ensino superior. A segunda consta de entrevistas 
abertas com jovens universitários em condição de vulnerabilidade. 
 

Palavras-chave: Jovens, Vulnerabilidade, Políticas de Inclusão, Ensino Superior. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Esta pesquisa trata-se de um estudo relacionado a jovens alunos de cursos de 

graduação de universidades particulares e públicas, situadas na cidade de Santos, que se 

encontram em condições de vulnerabilidade e conseguem, de alguma forma, acessar o 

ensino superior. 

O problema da investigação decorre do aumento da inserção de jovens ao ensino 

superior que ocupam posições mais baixas na camada social. Para isso muitos têm utilizado 

da criação de estratégias de programas federais de ações afirmativas, como o Programa 

Universidade para Todos (Prouni), Financiamento Estudantil (Fies), cotas públicas em 

vestibulares, além de, obviamente conseguirem o acesso através da própria excelência 

escolar, a esse nível de ensino, diferenciando-se, sobremaneira, do perfil da camada social 

a que estes estão inseridos.  

Sendo assim, e como decorrência do problema deste trabalho, faz-se relevante 

analisar, no desenvolvimento ao longo da busca e inserção do jovem vulnerável no ensino 

superior: a) sua trajetória escolar até chegar a universidade; b) Estratégias (familiares, 

pessoais, etc.) de aprendizado e apoio durante a formação básica; c) Condição financeira, 

trabalho, emprego, transporte, alimentação e saúde, antes e depois do ingresso na 

universidade; d) Vivências familiares, culturais e de lazer antes e depois de ingressar na 

universidade.  

Este trabalho objetiva pesquisar e caracterizar a situação de jovens universitários em 

condições de vulnerabilidade na baixada santista, em especifico, na cidade de Santos, 

inseridos em programas governamentais e/ou que utilizam financiamentos e bolsas de 

estudos oferecidos diretamente pelas instituições de ensino, para acesso e permanência no 

ensino superior público ou privado (PROUNI, FIES, Cotas, bolsas institucionais, etc.). As 

desigualdades sociais, expressas na posição ocupada pelo aluno no espaço social e nas 

suas relações com o processo de escolarização serão investigadas com vistas a: a) 

Caracterizar os jovens universitários da cidade de Santos, em condição de vulnerabilidade, 

b) como decorreu o acesso ao ensino superior, c) formação escolar anterior, d) condições 
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de estudo, permanência e conclusão do curso, e) socialização no ensino superior, f) situação 

familiar de trabalho e renda, além de acesso a bens culturais e lazer. 

Assim sendo, a parcela desses jovens que utilizam dessas estratégias de programas 

de ações afirmativas, é concebida como causa ou uma das causas pelas quais o país se 

qualifica como nação subdesenvolvida, pois há um esforço do país em recuperar o atraso 

em termos de educação de qualidade, pelo princípio da compensação: recuperar no tempo 

presente o que se perdeu no curso da construção da história social do país pelo fato de os 

governantes anteriores não terem levado em consideração que a escolaridade da população 

seria fator do desenvolvimento nacional. (Silva,2009).  

 

2. PROCEDIMENTOS DE PESQUISA 

2.1. Seção  

Segundo Goldenberg (2004), em princípio, o pesquisador entrevista as pessoas que 

parecem saber mais sobre o tema estudado do que quaisquer outras. Vale ressaltar que, ao 

realizarmos uma entrevista, lidamos com o que o indivíduo deseja revelar, o que deseja 

ocultar e a imagem que quer projetar de si mesmo e de outros, e que a personalidade e as 

atitudes do pesquisador também interferem no tipo de resposta que ele consegue de seus 

entrevistados. 

As entrevistas abertas são consideradas entrevistas de caráter aberto, pois são feitas 

de respostas livres, não limitadas por alternativas apresentadas. O pesquisado fala ou 

escreve livremente sobre o tema que lhe é proposto (GOLDENBERG, 2004).  

Para Goldenberg (2004), as vantagens de se fazer uma entrevista são: poder coletar 

informações de pessoas que não sabem escrever, as pessoas têm maior paciência e 

motivação para falar do que para escrever, há uma maior flexibilidade para garantir a 

resposta desejada, pode-se observar o que diz o entrevistado e como diz, verificando as 

possíveis contradições, permite uma maior profundidade e é um instrumento considerado 

mais adequado para a revelação de informação sobre assuntos complexos, como as 

emoções, e por último, considera também que a entrevista aberta estabelece uma relação 

de confiança e amizade entre pesquisador-pesquisado, o que propicia o surgimento de 

outros dados. 
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Para realização dos objetivos acima apontados a entrevista aberta foi realizada 

conforme o roteiro abaixo, abordado junto aos entrevistados. Não se trata de um questionário 

fechado e sim a lista de temas que a entrevistadora tratou com o entrevistado. 

1- Identificação do entrevistado: nome, naturalidade, idade, residência, estado civil, 
emprego, universidade, curso, semestre/ano que cursa, ano de ingresso, tipo de 
apoio ou financiamento que recebe. 

2- Trajetória escolar até chegar a universidade. 
3- Estratégias (familiares, pessoais, etc.) de aprendizado e apoio durante a formação 

básica. 
4- Condição financeira, trabalho, emprego, transporte, alimentação e saúde, antes e 

depois do ingresso na universidade. 
5- Vivências familiares antes e depois de ingressar na universidade. 
6- Vivências culturais e de lazer antes  e depois de ingressar na universidade. 
7- Percepção sobre a Universidade: inter-relações com colegas, professores, direção, 

associações de alunos, associações profissionais, estrutura física da universidade. 
8- Percepção do curso: se atende as expectativas, as dificuldades, as estratégias de 

estudo, apoio (ou não) de colegas, professores e direção. 
9- Perspectivas de futuro: a realização do curso muda as perspectivas, considerando o 

que ele pretendia antes de acessar a universidade?  
 

Não houve delimitação inicial do número de entrevistados, uma vez que, como se 

sabe, as entrevistas em pesquisas qualitativas na área das ciências sociais e humanas, se 

realizam enquanto o tema não se esgotar nos depoimentos, ou seja, enquanto aparecerem 

abordagens novas nos depoimentos dos entrevistados. Por isso o tempo para realização 

deste estudo se prolongou para a renovação da bolsa, e consequentemente novas 

aplicações e analises das entrevistas.  

O Termo de Consentimento que já foi submetido ao Comitê de Ética da Universidade 

Católica de Santos, assim como cadastrado na Plataforma Brasil. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Em apresentações anteriores deste projeto, foram realizadas pesquisas 

bibliográficas. O que será exposto agora é o trabalho da 2º fase realizado pela aluna 

Amanda. Após ter entrado em contato com as universidades e não ter conseguido ajuda e 

nem obtenção de resposta sobre a indicação de alunos bolsistas para a entrevista, a aluna 

se encarregou de buscar ativamente a partir de amigos, os candidatos que se dispuseram a 

responder ás entrevistas. 
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A seguir, tabulamos os entrevistados e suas características gerais apresentadas, 

como: Com quem reside, Naturalidade, Universidade em que estuda, tipo de bolsa, Curso, 

Cor, Escolaridade dos Pais.  

 
 
 

RELAÇÃO DE 
JOVENS 

ENTREVISTADOS 

Nome  

G.C.A 
 

L.P.O T.S G.E.S T.M.A K.S.R G.F 

Reside com: Pais Pais Pais Pais Sozinha Pais 
Sozinho 

Naturalidade 
São Paulo - 

SP 
Cubatão - 

SP 
Peruíbe – 

SP 
Santos - SP São Paulo - SP Guarujá - SP 

João 
Pessoa-Pb 

Universidade em 
que estuda 

Universidade 
Santa 
Cecília 

(UNISANTA) 

Universidade 
Paulista 
(UNIP) 

Universidade 
Paulista 
(UNIP) 

Universidade 
Santa Cecília 
(UNISANTA) 

UNIFESP UNISANTOS UNILUS  

Tipo de bolsa PROUNI 
Fundação 
Dom Davi  

PROUNI FIES Não tem PROUNI PROUNI 

Curso 
Engenharia 

Civil 
Ciência da 

Computação 
Nutrição 

Educação 
Física 

Ciências do 
Mar 

Psicologia Medicina 

Cor Pardo Branco Pardo Pardo Negra Branco Branco 

Escolaridade 
dos pais 

Pai 
Ens. Fund. 
Incompleto 

Ens. Médio 
Completo 

Ens. Médio 
Completo 

Ens. Médio 
Completo 

Ens. Sup. 
Completo 

Ens. Sup. 
Incompleto 

Ens.Médio 
Completo  

Mãe Ens. Médio 
Incompleto 

Ens. Médio 
Completo 

Ens. Médio 
Completo 

Ens. Sup. 
Completo 

Ens. Sup. 
Completo 

Ens. Sup. 
Completo 

Ens. 
Superior 
Completo 

 
A partir das entrevistas realizadas, algumas considerações sobre os entrevistados:  

Foram levantados os seguintes pontos em comum:  

Todos os entrevistados, com exceção dos entrevistados T.M.A e G.F, residem com 

seus pais na cidade de Santos, e todos estudaram em escolas da rede pública de ensino. O 

que é importante destacar também, é que segundo relatos realizados na entrevista, todos 

os pais, até mesmo aqueles que não concluíram o Ensino Médio, e nem mesmo chegaram 

a cursar o Ensino Superior, sempre incentivaram os filhos a estudar: “Meus pais nunca 

precisaram pegar no meu pé com relação à escola, sempre fui meio nerd e sempre gostei 

de estudar, de ler, de desenhar... Eles sempre me apoiaram quando precisava fazer grandes 

trabalhos em grupo, sediam a casa para meus amigos” (sic). K.S.R, 23 anos, estudante de 

Psicologia na Unisantos; “ Nada muito intenso, algo normal, meus pais sempre procuraram 

controlar minhas frequências, e sempre participavam das reuniões de pais, promovidas pela 

escola. As cobranças eram maiores quando eu estudava na escola, depois que eu entrei na 

universidade e consegui a bolsa pelo Prouni, as cobranças foram reduzidas em casa, pois 
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eles viram que consegui por mérito meu de ter me esforçado para conseguir a bolsa. Mas a 

relação referente à vivência sempre foram perfeitas, eles sempre me ensinaram valores, a 

ter caráter, batalhar e ter humildade”. (sic). G.C.A, 24 anos, estudante de Engenharia na 

Unisanta. “Sentavam comigo quando necessário para ajudar com as matérias, sempre 

frequentavam as reuniões escolares e sempre foram muito presentes.” (sic) T.S, 19 anos, 

estudante de Nutrição na Unip. “Sempre pegou no pé, olhava as lições, estipulava um horário 

para estudo, e ajudava no que podia”. (sic) T.M.A, 20 anos, estudantes de Ciências do Mar 

na Unifesp. “Eles sempre me apoiaram, e me ensinaram que estudo é uma das coisas mais 

importantes na vida de uma pessoa, que o sucesso pode chegar de uma maneira menos 

árdua para quem estuda. Meus pais tem um barzinho e sempre viveram dessa lanchonete. 

Ensinaram-me que tudo o que temos hoje foi graças a esse esforço, mas que se tivessem 

estudado, feito uma faculdade, talvez pudessem ter me dado muito mais do que hoje” (sic). 

G.E.S, 21 anos, estudante de Educação Física pela Unisanta. 

Também é importante destacar que a situação que todos têm em comum é a condição 

financeira. Todos relataram ter condições financeiras baixas, porém sem passar por muitas 

dificuldades, e também trabalhavam para ajudar a familia: “Meu pai era garçom e minha mãe 

dona de casa. Nós morávamos em uma favela em São Paulo. Graças a deus em relação à 

comida nunca faltou nada na mesa, meu pai sempre fez de tudo para que isso não faltasse. 

Mas já teve situações em que não podíamos comprar roupas ou brinquedos, minha mãe 

fazia alguns trabalhos esporádicos em casas de família e eles costumavam fazer doações 

de roupas, calçados e brinquedos para minha mãe. Antes de entrar na faculdade eu 

trabalhava em uma padaria, e recebia um salário mínimo, isso já ajudava os meus pais, por 

que comecei a comprar minhas coisas sem precisar do dinheiro deles, e até mesmo ajudar 

com alguma conta em casa, se fosse necessário” (sic). G.C.A, 24 anos, estudante de 

Engenharia na Unisanta. “Nunca passamos muito aperto não, até por que eu sempre 

trabalhei, e meus pais também sempre trabalharam sempre se viraram, mas na parte de 

transporte, plano de saúde e vale alimentação, eu tinha tudo devido ao meu antigo emprego, 

e agora estou desempregado, então sai tudo do meu bolso, eu que pago a condução até a 

faculdade e a minha alimentação, não recebo mais nenhum auxilio do governo além da bolsa 

de estudos”. (sic) L.P.O, 23 anos, estudante de Ciência da Computação na UNIP. “Eu não 

tinha renda fixa, não trabalhava registrada, somente alguns bicos para poder ajudar em casa. 
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Minha mãe sempre trabalhou e lutou muito para conseguir manter nossas despesas e 

necessidades básicas. Depois do ingresso na universidade, consegui um estágio na 

fundação florestal, e recebo por mês R$ 900,00. além de aprender muito, pois o estagio é 

totalmente voltado para minha área, também consigo ganhar um dinheirinho para me ajudar 

e consequentemente ajudar minha mãe. A universidade não garante mais nada além da 

gratuidade da mensalidade”. (sic). T.M.A, 20 anos, estudante de Ciências do Mar na Unifesp.  

Enfim, uma ultima característica comum a ser destacada e considerada uma das 

informações mais importantes para esse projeto são as estratégias utilizadas por esses 

estudantes para realizar seus estudos, e todos eles associam a ajuda dos outros colegas de 

classe ás estratégias utilizadas: “Todos os alunos tem uma boa relação, todos se ajudam, e 

com isso fica mais fácil de estudar. Além dos alunos, temos uma proximidade com os 

professores e muitas vezes combinamos grupos de estudo, e essa é uma estratégia que eu 

utilizo para conseguir ir bem nas provas. É sempre bom a troca de informações” (sic). T.M.A, 

20 anos estudante de Ciências do Mar na Unifesp. “O colega ao mesmo tempos que te 

ajudará em uma nova oportunidade de emprego ou ir bem em uma prova, será também seu 

concorrente direto em uma vaga. Isso é algo que existe mais que nunca me influenciou nas 

amizades que conquistei, pelo contrário, os amigos que fiz na faculdade só me ajudaram. 

Por eu trabalhar às vezes não tenho muito tempo para estudar e meus colegas me ajudam 

relembrando matérias ou cálculos antes da prova. Não vou mentir para você, as vezes eu 

acabo colando, mas sempre que posso já começo a estudar duas semanas antes, ou estudo 

de madrugada, um dia antes, quando e como eu posso, a estratégia é absorver o máximo 

de conteúdo que eu consigo durante as aulas e passar, pois pegar D.P (dependência de 

matéria) é um atraso de vida, fora que depois tem que pagar e eu corro risco de perder a 

bolsa, tenho um numero mínimo de D.P’s que eu tenho que pegar durante todo o curso” 

(sic). G.C.A, 24 anos, estudante de Engenharia pela Unisanta. “Basicamente o que tenho 

feito foi estudar bastante por fora, além do que o professor passa em sala de aula, reviso a 

matéria de toda a semana nos finais de semana, e quando tenho tempo disponível durante 

a semana me dedico um pouco mais para aquelas matérias que acho mais difíceis e que 

possuo certa dificuldade para entender.  

Uma das minhas estratégias também é estudar com os amigos de classe, pois alguns 

já têm cursos relacionados à área e podem contribuir mais. Às vezes tem um que “manja” 
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mais de física, outro de elétrica, outro de programação, ai um ajuda o outro, a gente se reúne 

na casa dele e estudamos todos juntos, tem umas coisas que eu não lembro mais que foram 

faladas no Ensino Médio, pois já tem dois anos que sai do colegial, e tem alguns colegas 

que acabaram de sair do Ensino Médio e já entraram na faculdade, então lembram mais que 

quem faz tempo que já saiu e ai acaba nos ajudando. E com isso, muitas vezes a gente 

consegue aprender mais do que com o professor explicando. Esse apoio dos amigos 

melhora ainda mais o meu entendimento com o curso”. (sic). L.P.O, 24 anos, estudante de 

Ciência da Computação na Unip. 

Quanto às características incomuns, podemos destacar as observações feitas sobre 

as universidades, em que houve algumas criticas sobre estrutura, equipe de coordenadores, 

e docentes, e também elogios: “Gosto da estrutura da minha faculdade, nossos laboratórios 

atendem nossas necessidades, nossas aulas práticas sempre foram muito boas, as outras 

instalações também são boas. Não tenho do que reclamar. Nunca faltou material para 

realizarmos nossas pesquisas e eles promovem muitos trabalhos e incentivam a participar 

de congressos e atividades extracurriculares. Para mim, o curso foi além das minhas 

expectativas, já gostava da área, mas depois que entrei na universidade me apaixonei ainda 

mais. A dificuldade é bem maior do que eu pensava também, estudo muito mais do que eu 

achei que precisaria. É muito diferente do Ensino Médio. É mais puxado” (sic). T.S, 19 anos, 

estudante de Nutrição pela Unip. “Ótima universidade, excelentes professores, não tenho 

muito contato com a direção para opinar. Porém a estrutura e os subsídios são precários, 

deixam muito a desejar. Mas esse problema tem relação do governo com a educação de 

ensino superior do país, que, a meu ver é muito defasada, assim como qualquer outro órgão 

público. É uma realidade que precisamos encarar, além das greves. O aluno de universidade 

federal tem mais nome, mas não acredito que sejam as melhores formações por que não 

basta só ter um bom ensino, precisa ter condições, estrutura tanto física do prédio quanto 

materiais de laboratórios. Mesmo com todos os impasses, atende as minhas necessidades 

e expectativas, pois temos apoio por parte dos colegas e professores, e é mais difícil do que 

eu esperava, há uma enorme exigência do aluno, muitas vezes além do normal de outras 

universidades públicas”. (sic). T.M.A, 20 anos, estudante de Ciências do Mar na Unifesp; “A 

faculdade que estudo está mais focada para a demanda dos alunos, ou seja, quero dizer 

isso no sentido de que se adapta aos horários dos alunos, não tem estágios que 
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comprometem os horários e podemos trabalhar tranquilamente, e não tem muitas exigências 

que tomam muito tempo dos estudantes, também se preocupa, um pouco com a qualidade 

no ensino, mas nem se compara com a preocupação com os lucros. A universidade por ser 

particular, cobra para realizar qualquer tipo de serviço, além de mensalidade, os protocolos, 

pedidos de declarações, tem taxas adicionais. A estrutura física é moderada, e pela 

quantidade de aluno, eu acho que já esta um pouco defasada, deviam ser feitas melhorias, 

pois já que é uma universidade particular, a estrutura deveria ser melhor do que já é” (sic). 

G.C.A, 24 anos, estudante de Engenharia pela Unisanta.  

Chama a atenção o caso da Jovem Universitária T.M.A, 20 anos, estudante de 

Ciências do Mar pela Unifesp, por ser negra e ter entrado em uma universidade pública sem 

o uso de cotas. Segundo ela: “Eu sempre estudei em escola pública, e queria continuar 

minha graduação sem precisar pagar, mesmo as estruturas sendo ruins, pois sabemos que 

o sistema de educação público no Brasil é defasado, eu queria entrar na universidade por 

méritos meus, sem cotas, e poder provar que independente de cor, todos são capazes de 

chegar aonde querem, só precisam se esforçar!”. (sic). 

 
      

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Enfim, de acordo com relatos já obtidos, notamos que tendo mais informações sobre 

mais jovens, poderemos chegar ao nosso objetivo, que são as estratégias usadas por eles 

para garantirem seu acesso às universidades, seja por bolsa, mérito ou cotas, o que eles 

tem feito e o que o governo tem feito pelos estudantes universitários do Brasil. De acordo 

com o pouco que já realizamos identificamos que além das bolsas, o governo não oferece 

mais nenhum outro benefício como transporte público gratuito, alimentação, alojamentos nas 

universidades entre outros benefícios que facilitariam e garantiriam a maior incidência de 

pessoas com acesso ao ensino superior. 

Agora, com a renovação da bolsa, daremos inicio as analises das entrevistas, 

relacionando-as com as bibliografias pesquisadas, e daremos inicio a conclusão da nossa 

pesquisa. Se necessário, realizaremos mais entrevistas, a fim de dar mais embasamento 

para chegarmos ao nosso objetivo.  
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RESUMO 
 

Objetivou-se neste estudo descrever o perfil das mulheres adultas atendidas no ambulatório 
de Nutrição da Universidade Católica de Santos. Trata-se de um estudo epidemiológico 
quantitativo quase-experimental, no qual as informações foram obtidas a partir dos 
prontuários disponíveis no ambulatório de nutrição da Universidade Católica de Santos. 
Participaram do estudo mulheres na faixa etária entre 18 a 59 anos, participantes do 
Programa de Atendimento Nutricional individual do ambulatório e que retornaram após a 
primeira avaliação. Foram avaliados os prontuários entre os anos de 2001 a 2013 e destes 
foram obtidos os dados sociodemográficos, antropométricos e de saúde das participantes. 
A idade média das mulheres foi de 39,7 anos (DP=11,4 anos), sendo que 29,6% 
completaram o ensino médio, 52,7% possuíam companheiro e 48% trabalhavam. A maioria 
possuía plano de saúde privado (64,95%) e a renda familiar predominante foi entre 3 a 5 
salários mínimos (43,36%). Quase todas procuraram o ambulatório pelo excesso de peso 
(95,9%) e 29,2% estavam na menopausa. A maioria das pacientes afirmou ter feito algum 
tipo de dieta recentemente (68,2%) e 67,4% declararam modificar a dieta aos finais de 
semana. Grande parte se declarou sedentária (57,6%), 22,7% relataram ingerir bebidas 
alcoólicas e 7,4% eram tabagistas. Verificou-se que participar do programa por até 30 dias, 
possuir assistência médica privada e realizar de 1 a 3 refeições/dia fora de casa são fatores 
de risco para a não diminuição do IMC. Conclui-se que a intervenção nutricional foi 
satisfatória, porém, faz-se necessário um novo enfoque nas variáveis verificadas como fator 
de risco. 
 
Palavras-chave: mulheres, intervenção nutricional, ambulatório de nutrição. 

1. INTRODUÇÃO 

A obesidade é um problema de Saúde Pública e, atualmente, atinge grande parte da 

população mundial. De acordo com Bouchard (2003), estudos realizados pela Organização 

Mundial de Saúde - OMS (2002) estimam um total de 250 milhões de adultos obesos em 

todo o mundo, o que equivale a aproximadamente 7% da população mundial adulta.  

No caso específico das mulheres, o climatério e a menopausa são alguns dos fatores 

que podem estar associados ao aumento de peso. Segundo De Lorenzi et al. (2005), no 

climatério, as mulheres podem apresentar ganho de peso de até 0,8 kg/ano, podendo este 

aumento corresponder após a menopausa a 20% da gordura corporal total. Montilla, Marucci 

e Aldrighi (2003) afirmam que os agravos à saúde constatados no climatério, como, por 
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exemplo, o excesso de peso, relacionam-se na maioria das vezes, direta ou indiretamente, 

com a ingestão inadequada de alimentos. 

Além disso, a menopausa está associada também a um maior acúmulo de gordura 

no abdômen (obesidade abdominal) (FRANÇA; ALDRIGHI; MARUCCI, 2008). 

Uma das maiores dificuldades dos profissionais da área da saúde tem sido encontrar 

uma terapia nutricional que proporcione um emagrecimento saudável para seus pacientes 

obesos (MORAES, 2007).  

O objetivo geral do trabalho foi descrever o perfil das mulheres adultas e idosas 

atendidas no ambulatório de nutrição da Universidade Católica de Santos e os objetivos 

específicos foram analisar a associação entre composição corporal e os parâmetros 

sociodemográficos e de saúde; avaliar o tempo de intervenção dietética para alcançar o peso 

meta proposto e comparar a composição corporal antes e após a intervenção dietética. 

 

2. PROCEDIMENTOS DE PESQUISA 

2.1. Tipo de estudo 
Trata-se de um estudo epidemiológico quantitativo quase-experimental. O desenho de 

estudo quase-experimental foi utilizado para examinar a intervenção nutricional 

(KLEINBAUM, et al., 1982). 

 

2.2. População e amostra 
Participaram do estudo mulheres adultas (18 a 59 anos) participantes do Programa de 

Atendimento Nutricional individual do ambulatório de nutrição Santa Paulina da Universidade 

Católica de Santos. Dos 4.678 prontuários avaliados, 2.129 atenderam aos critérios de 

inclusão. 

 

2.3. Critérios de inclusão 
Os critérios utilizados para inclusão foram: sexo feminino; idade entre 18 a 59 anos; não ser 

gestante e ter retornado ao ambulatório para consulta após a primeira avaliação. 

 

2.4. Coleta de dados 
As informações foram obtidas a partir dos prontuários das participantes do Programa de 

Atendimento Nutricional individual do Ambulatório de Nutrição da Universidade Católica de 

Santos. Foram analisados todos os prontuários a partir de 2001 até o ano de 2013. 
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2.5. Variáveis de estudo 
1. Composição corporal: Índice de Massa Corporal (IMC), percentual de gordura, 

circunferências da cintura e do quadril; 2. Dieta: dieta individualizada elaborada para cada 

participante. 3. Sociodemográficos: data de nascimento, estado civil, sexo, escolaridade, tipo 

de assistência médica, renda familiar, número de pessoas no domicílio, tipo de moradia, 

saneamento básico; 4. Ocupacional: profissão, ocupação, horário de trabalho; 5. História 

clínica: motivo da procura pelo ambulatório, se já entrou na menopausa, uso de 

medicamentos e quais, realização de cirurgia, quais e há quanto tempo, antecedentes 

familiares de doenças crônicas; 6. Informações nutricionais: realização de dieta e indicada 

por quem, uso de suplemento/completo alimentar, quais e a frequência, número de refeições 

por dia em casa e fora de casa, modificação do hábito alimentar durante o final de semana 

e qual tipo, ingestão diária de água, alergia/intolerância a alimentos e quais, aversão aos 

alimentos e quais, problemas de mastigação e deglutição, problemas gastrointestinais e 

quais, evacuação e frequência, consistência das fezes; 7. Estilo de vida: prática de atividade 

física, consumo de bebidas alcoólicas e frequência, se fuma e quantos cigarros por dia. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A maioria das mulheres possui um companheiro, ensino médio completo, plano de 

saúde privado e renda familiar de 3 a 5 salários mínimos. (Tabela 1). 

Tabela 1. Dados sociodemográficos das mulheres adultas atendidas no ambulatório de 
nutrição da Universidade Católica de Santos. Santos, 2015. 
 

Dados sociodemográficos Frequência Percentual 

Estado Civil   

Sem companheiro 1000 47,33 

Com companheiro 1113 52,67 

Escolaridade   

> Ensino superior completo 33 1,56 

Ensino superior completo 519 24,47 

Ensino superior incompleto 255 12,02 

Ensino médio completo 627 29,56 

Ensino médio incompleto 464 21,88 

Ensino fundamental completo 99 4,67 

Ensino fundamental incompleto 101 4,76 

Primário/analfabeto 23 1,08 
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Assistência médica   

Plano de saúde 1377 64,95 

SUS 743 35,05 

Renda familiar   

< 1 salário mínimo 21 0,99 

1 a 2 salários mínimos 391 18,47 

3 a 5 salários mínimos 918 43,36 

> 5 salários mínimos 708 33,44 

Não sabe dizer 79 3,73 

 

Os principais motivos da procura do programa foram excesso de peso e reeducação 

alimentar. A maioria das participantes não está na menopausa. (Tabela 2). 

 

Tabela 2. Dados ambulatoriais das mulheres adultas atendidas no ambulatório de nutrição 
da Universidade Católica de Santos. Santos, 2015. 
 

Dados ambulatoriais Frequência Percentual 

Qual o motivo da procura pelo ambulatório?   

Excesso de peso 1533 68,22 

Reeducação alimentar 609 27,10 

Ganho de peso 36 1,60 

Saúde 69 3,07 

Já entrou na menopausa?   

Sim 555 29,20 

Não 1346 70,80 

 
A maioria das mulheres não fez algum tipo de dieta recentemente e respondeu que 

modifica o hábito alimentar no final de semana. (Tabela 3). 

 

Tabela 3. Dados relacionados à dieta das mulheres adultas atendidas no ambulatório de 
Nutrição da Universidade Católica de Santos. Santos, 2015. 

 

Dados relacionados à dieta Frequência Percentual 

Fez algum tipo de dieta recentemente?   

Sim 670 31,84 

Não 1434 68,16 

Modifica o hábito alimentar durante o final de 
semana? 

  

Não 647 32,17 

Sim 1364 67,83 
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Os dados relacionados ao estilo de vida indicam que a maioria não é etilista e 

tabagista e é sedentária. (Tabela 4). 

 

Tabela 4. Estilo de vida das mulheres adultas atendidas no ambulatório de Nutrição da 
Universidade Católica de Santos. Santos, 2015. 

 

Estilo de vida Frequência Percentual 

Etilismo   

Não 1639 77,27 

Sim 482 22,73 

Tabagismo   

Não 1965 92,60 

Sim 157 7,40 

Pratica atividade física?   

Sim 893 42,22 

Não 1222 57,78 
 

A maioria das mulheres teve diminuição no Índice de Massa Corporal (IMC) antes e 

após a intervenção nutricional. (Tabela 5). 

 

Tabela 5. Alteração no IMC após a intervenção nutricional realizada pelo ambulatório de 
Nutrição da Universidade Católica de Santos. Santos, 2015. 

 

Variáveis Frequência Percentual 

Comparação do IMC   

Diminuiu 1132 53,37 

Manteve ou aumentou  989 46,63 

 
Foram fatores de risco para a não diminuição do IMC possuir assistência médica 

privada, realizar de 1 a 3 refeições/dia fora de casa e participar do programa de intervenção 

nutricional por menos de 30 dias. (Tabela 6). 

 

Tabela 6. Regressão logística bivariada e múltipla entre as variáveis associadas a não 
diminuição do IMC das participantes do programa de intervenção nutricional realizado pelo 
ambulatório de Nutrição da Universidade Católica de Santos. Santos, 2015. 

 

Variáveis  OR (IC 95%) 
Bivariada 

OR (IC 95%) 
Múltipla¹ 
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Assistência médica        

SUS  1 1 

Plano de saúde  0,81 (0,68 – 0,97)  1,28 (1,04 – 
1,57)  

Nº de refeições fora de casa    

Nenhuma  1 1 

1 a 3 refeições/dia  1,35 (1,13 – 1,63)  1,22 (1,00 – 
1,48)  

4 a mais refeições/dia 1,17 (0,76 - 1,80) 1,01 (0,64 - 1,58) 

Tempo de programa        

> 180 dias  1 1 

91 a 180 dias  0,96 (0,67 – 1,36)  0,96 (0,66 - 1,39) 

31 a 90 dias 1,13 (0,84 – 1,52)  1,04 (0,77 - 1,42) 

≤ 30 dias  2,74 (2,09 – 3,60)  2,64 (1,99 – 
3,49)  

 

O hábito de realizar refeições fora de casa foi um fator estatisticamente significativo 

na não diminuição do IMC. Estudo realizado por Gorgulho, Fisberg e Marchioni (2014) no 

qual foi caracterizado o consumo alimentar realizado fora do lar de indivíduos do município 

de São Paulo (N=834), observou-se que estes indivíduos que se alimentavam fora do lar 

tinham uma pior alimentação, caracterizada pela presença de alimentos com alto teor 

calórico e baixo valor nutricional.  

No entanto, Carús, França e Barros (2012) ao descrever o local e tipo das refeições 

realizadas por adultos na cidade de Pelotas (n=2.927), encontraram em seus estudos um 

grande percentual de comida caseira, mesmo nos que se alimentavam fora de casa. 

Resultados contrários também foram achados no estudo de Sichieri e Bezerra (2012) 

no qual foi investigada a associação entre comer fora de casa com sobrepeso e obesidade 

em adultos no Brasil (n=56.178) com base na Pesquisa de Orçamentos Familiares 2002-

2003. O estudo foi composto por homens e mulheres, sendo elas a maioria. Para as 

mulheres, comer fora de casa tornou-se fator protetor para a obesidade, sugerindo que estas 

fazem escolhas alimentares mais saudáveis quando fora de casa.   

Ainda na análise do comportamento, o tempo de programa caracterizou-se como fator 

de risco para a não diminuição do IMC. A importância do tempo de participação como forma 

de garantir a eficácia na perda de peso pôde ser vista no estudo de Ferreira et al (2014) no 

qual foi avaliado a efetividade de uma intervenção nutricional individualizada realizada em 
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mulheres com excesso de peso na Atenção Primária à Saúde. O acompanhamento foi 

realizado durante 12 meses e ao final do programa os resultados indicaram diminuição da 

massa corporal, sobretudo entre às mulheres que participaram de mais encontros (n>9). Os 

autores ressaltam, portanto, que um maior número de consultas foi fundamental para 

alcançar resultados mais proeminentes, e, consequentemente a adesão das participantes 

para o controle do excesso de peso, assim como acredita-se no estudo presente. 

A associação entre o tempo de participação em um programa de intervenção 

nutricional e a perda de peso também recebe destaque no estudo de Deus et al (2015) ao 

avaliar o impacto de intervenção nutricional sobre o perfil alimentar e antropométrico de 

usuárias do programa academia da saúde. Os autores observaram que o tempo de duração 

da intervenção possa ter influenciado na redução do peso corporal.  

Quanto aos fatores sociodemográficos estudados, foi dado que ser usuária do 

Sistema Único de Saúde (SUS) facilita a perda de peso. Não foram encontrados estudos na 

literatura que corroborem estes resultados, entretanto, o estudo presente levanta como 

hipótese o fato de as usuárias do SUS terem acesso a outros tipos de programa nutricionais 

e terem, teoricamente, maior consciência da nutrição e o impacto na qualidade de vida, o 

que pode ter resultado em maior adesão no programa por parte dessas participantes. Além 

disso, possuir assistência médica privada pode criar certa comodidade e pouca mobilização 

individual na aderência à intervenção nutricional. 

A análise dessas variáveis pode contribuir para uma melhor orientação do programa, 

bem como garantir melhores resultados pela intervenção nutricional, uma vez que se 

conhece o perfil das mulheres atendidas pelo ambulatório de nutrição.  

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

De um modo geral a intervenção nutricional foi satisfatória, porém, faz-se necessário 

um novo enfoque nas variáveis verificadas como fator de risco, para que assim, aumente a 

efetividade do programa e a satisfação das pacientes. 

A análise dos fatores de risco para a não diminuição do IMC exigem mudanças na 

abordagem do ambulatório, especialmente no que se refere ao tempo de participação e 

orientação para as refeições realizadas fora de casa. 
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RESUMO 
 

A seguinte pesquisa visa estimar a demanda de uma loja de autopeças nos meses seguintes, 
por meio de modelos autorregressivos que utilizam base de dados reais dos meses 
anteriores para realizar esta previsão. Este estudo dispõe de programas computacionais 
como Access e Excel, componentes do Office, além do software SciLab. O plano para o 
desenvolvimento do projeto de iniciação científica consiste em revisar bibliograficamente os 
conceitos de autorregressão, coletar e analisar os dados reais, para então criar e testar tais 
modelos. Por fim, elaborar os relatórios parciais e finais. Devido ao fato do projeto estar no 
começo, por enquanto apenas os dados reais foram coletados, analisados e filtrados no 
Access e os cálculos matemáticos do modelo estatístico em questão foram iniciados no 
Excel e no software e testados, em alguns clientes mais assíduos. 

Palavras-chave: iniciação científica; modelo autorregressivo; previsão de demanda. 

1. INTRODUÇÃO 

Estimar a possibilidade de determinado cliente realizar uma compra futuramente, 

tendo em vista as compras que ele já realizou em um período específico, pode ser uma 

estratégia de grande valia para as empresas, já que, a partir da veracidade destes dados, 

consegue-se implantar uma tática de marketing somente naqueles que têm probabilidade 

alta de voltar a comprar naquele mês, economizando tempo e recurso para com os demais. 

Além disso, ter a previsão de demanda contribui ainda para o bom gerenciamento da 

mailto:acarolina.mmarques@gmail.com
mailto:jfneto@unisantos.br
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produção, visando a gestão de estoques com a quantidade necessária de cada produto, o 

que diminui os custos da empresa. 

Assim, este projeto é relevante pois está relacionado a um assunto atual e de 

interesse, tanto das empresas quanto das pessoas que desejam ingressar neste ramo de 

mercado, pois as empresas desejam crescer e atender cada vez melhor seus clientes, 

gerando lucros e consequentemente, empregos à população qualificada. Outro motivo 

pertinente é o de que a pesquisa está totalmente relacionada ao curso de graduação de 

Engenharia de Produção, colocando os alunos pesquisadores em contato com um problema 

real e com técnicas e softwares de uso típico em engenharia, favorecendo suas formações 

quanto aos aspectos de planejamento organizacional, já que a previsão de demanda serve 

para estimar os valores prováveis para a procura e venda de produtos ou serviços, sendo 

utilizada nas áreas de produção, para estimar a quantidade de estoques de matéria prima e 

a demanda de produtos acabados. 

Desta forma, a pesquisa em questão tem como objetivo analisar o comportamento 

das vendas de produtos e serviços de uma loja de autopeças, através da previsão de 

demanda modelada por autorregressão. 

 

2. PROCEDIMENTOS DE PESQUISA 

2.1. Descrição das etapas do projeto  

Primeiramente, foram feitas revisões sobre o assunto de modelos autorregressivos, 

com o objetivo de relembrar o conteúdo para utilizá-lo no desenvolvimento da previsão de 

demanda. Sites explicativos e livros foram utilizados. 

Depois, os dados reais foram adquiridos, porém, a quantidade era muito alta e nem 

tudo seria utilizado, por isso, com o auxílio da ferramenta computacional Access, os dados 

foram filtrados, deixando apenas o que era necessário para a pesquisa, como o CIC ou CGC 

do cliente e as datas em que ele realizou compras no período de 01/2004 a 10/2006. 

Após isso, o professor orientador explicou como realizar o modelo de autorregressão 

pela ferramenta Excel, no entanto, este procedimento demora muito e há outro método mais 

fácil para realizar esta previsão: a utilização do software SciLab. Neste, basta empregar o 
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toolbox ARfit, colocar o vetor dos valores reais na vertical e estabelecer valores mínimos e 

máximos para os graus dos polinômios. Como resultado, o software calcula a matriz de 

correlação, o valor do ruído, bem como os coeficientes da equação de autorregressão. 

Tais coeficientes deverão ser multiplicados pelo valor real anterior e o resultado desta 

operação deve ser somado ao valor do ruído, gerando o valor estimado. Para verificar a 

veracidade do método tanto pelo Excel quanto pelo SciLab, o professor aconselhou estimar 

os próprios valores reais, por exemplo, como os dados vão até 10/2006, utilizar os dados até 

o mês 06 e realizar a previsão para os meses seguintes, podendo assim, comparar os 

valores estimados dos meses seguintes com valores os reais, verificando a diferença ou a 

semelhança entre ambos. 

Diversos testes devem ser feitos, utilizando intervalos diferentes, com a finalidade de 

analisar o que mais se encaixa. Após descobrir os melhores intervalos e elaborar o modelo, 

os relatórios serão preparados. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Até o momento, os dados reais foram coletados e filtrados. Os testes para modelagem 

autorregressiva pelo Excel e pelo software SciLab foram iniciados, porém, não concluídos. 

Com a finalidade de testar o modelo autorregressivo com o programa computacional 

Excel, um cliente assíduo foi escolhido e o valor de suas compras mensais foram estimadas, 

com o intuito de comparar os valores reais com os previstos pelo cálculo matemático. 

O cliente, representado pelo CGC 60510583002680, realizou diversas compras ao 

longo do período estimado, geralmente mais de uma por mês, assim, para facilitar os 

procedimentos, tais compras foram unidas em um valor total por mês.  

Tendo em mente que este cliente compra todos os meses do ano, a previsão não é 

destinada a saber quando ele vai comprar e sim, o valor da compra. Abaixo, segue a tabela 

1 construída para este cliente. 
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Tabela 1. Compras do cliente CGC 60510583002680. 

 

 

 

 

 

 

CIC/CGC DATA_EMISSAO VR_TOTAL_NOTA 

0510583002680 Jan/04 153,00 

60510583002680 Fev/04 660,00 

60510583002680 Mar/04 825,00 

60510583002680 Abr/04 247,50 

60510583002680 Jun/04 168,00 

60510583002680 Jul/04 300,00 

60510583002680 Ago/04 422,00 

60510583002680 Set/04 516,00 

60510583002680 Out/04 445,00 

60510583002680 Nov/04 178,00 

60510583002680 Dez/04 1055,00 

60510583002680 Fev/05 395,99 

60510583002680 Mar/05 219,00 

60510583002680 Abr/05 535,00 

60510583002680 Mai/05 1065,00 

60510583002680 Jun/05 420,00 

60510583002680 Jul/05 952,00 

60510583002680 Ago/05 210,00 

60510583002680 Set/05 840,00 

60510583002680 Out/05 630,00 

60510583002680 Nov/05 525,00 

60510583002680 Dez/05 315,00 

60510583002680 Jan/06 525,00 

60510583002680 Fev/06 525,00 

60510583002680 Mar/06 945,00 

60510583002680 Abr/06 549,95 

60510583002680 Mai/06 219,98 



63 

 

Após a realização de todos os cálculos matemáticos para a modelagem 

autorregressiva pelo Excel, os valores estimados obtidos foram colocados junto aos reais no 

Gráfico de linha 1, representado logo abaixo. 

 

Gráfico 1: Comparação visual entre valores reais e estimados. 

 

 

A série 1 representa os valores reais, enquanto que a série 2, os valores estimados. 

A partir do gráfico, nota-se que alguns valores previstos são bastante distintos dos reais, 

sendo este fato explicado pela escolha equivocada dos intervalos. Entretanto, há valores 

que se assemelham bastante, como os meses de Julho e Outubro de 2004, Outubro e 

Novembro de 2005 e Fevereiro de 2006.  

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Observa-se que o desenvolvimento do projeto está fluindo de acordo com o 

planejamento e que os objetivos estão sendo alcançados. O próximo passo, que já está em 

andamento, é estudar o software Scilab, bem como as suas ferramentas, para testar a 

modelagem autorregressiva e desenvolver mais testes. 
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RESUMO 
 

A obesidade é uma doença crônica caracterizada pelo excesso de gordura corporal, que 
causa prejuízos à saúde dos indivíduos, tem sido um problema de saúde pública de ordem 
mundial. O tratamento da obesidade pode ser dividido em intervenções não-farmacológicas, 
farmacológicas e cirúrgicas. Dentre os atuais fármacos antiobesidade temos a Sibutramina. 
O objetivo deste artigo é avaliar a eficácia da sibutramina no tratamento da obesidade. Foi 
realizada uma revisão sistemática para avaliação, a seleção inicial, utilizando as palavras 
chave Clinicaltrial, Double blind, Controlled, andRandomized, Efficacy,Obesitytreatment, 
Sibutramine, resultou em 394 artigos, após estudo inicial obteve-se 48 artigos a serem 
enviados para 3 examinadores que de forma independente avaliaram os mesmos. Dos 
artigos enviados, 16 artigos foram selecionados para a revisão, conforme os critérios 
estabelecidos na metodologia. Os artigos apresentados na seleção final mostram a eficácia 
da sibutramina no tratamento da obesidade, embora seja um adjuvante a outras a bordagens 
terapêuticas. Pode-se concluir pela análise dos artigos incluídos neste estudo que a 
sibutramina associada à mudança de estilos de vida com prática de exercícios físicos e baixa 
ingestão de calorias, apresenta eficácia no auxílio da perda de peso e combate a obesidade, 
mas somente tem efeito se o tratamento for associado com mudanças de hábitos. 
 

Palavras-chave: Ensaio clínico; duplo-cego; controlado e randomizado; eficácia; tratamento 
da obesidade; sibutramina. 
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1. INTRODUÇÃO 

A obesidade tem sido um problema de saúde pública de ordem mundial. Tem sido 

associada com risco aumentado de hipertensão arterial, dislipidemia, certos tipos de câncer 

e outras doenças. Essas morbidades reduzem a expectativa de vida e influenciam na 

qualidade de vida (CHEUNG, ET al, 2013). 

O tratamento da obesidade pode ser dividido em intervenções não-farmacológicas, 

farmacológicas e cirúrgicas (GOTTO, 2006). 

Os atuais fármacos antiobesidade agem principalmente sobre o apetite, mas há 

muitos outros sistemas que controlam o peso corporal. Muitas dessas drogas têm efeitos 

colaterais que devem ser avaliados e conhecidos no intuito de auferir segurança na 

terapêutica proposta ao paciente. Dentre estas, o Orlistat e a Sibutramina são drogas 

bastante difundidas no Brasil (FORTES et al, 2006). 

A revisão sistemática é uma técnica científica objetiva, eficiente e reprodutível, que 

permite extrapolar achados de estudos independentes, avaliar a consistência de cada um 

deles e explicar as possíveis inconsistências e conflitos (ROTHMAN, GREENLAND AND 

LASH, 2011).  

Revisão sistemática difere da revisão da literatura comum, uma vez que segue 

critérios metodológicos bem estabelecidos, incluindo uma descrição detalhada dos métodos 

e critérios utilizados para selecionar e avaliar os artigos incluídos (BRASIL, 2014). 

O Cloridrato de sibutramina mono-hidratado foi inicialmente desenvolvido como um 

antidepressivo é um fármaco de primeira escolha para o tratamento da obesidade e age 

como um inibidor da recaptação de aminas promovendo o aumento da saciedade (ELFHAG 

ET al., 2005). Os sacietógenos fazem com que a pessoa sinta fome, entretanto, com uma 

menor quantidade de alimentos fica satisfeita (MALUF, 2008). 

O objetivo desse artigo é avaliar a eficácia da sibutramina no tratamento da 

obesidade. 

 

2. PROCEDIMENTOS DE PESQUISA 

2.1 CASUÍSTICA E MÉTODOS  
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Para realização da revisão sistemática deste estudo inicialmente buscou-se os artigos 

científicos na base de dados do PubMed, Medline, Science Diretc, Web Science. 

A referência usada para a primeira pesquisa se deu pela leitura do resumo sendo 

utilizadas as seguintes buscas por palavras na base de dados do PubMed: Clinicaltrial, 

Double blind, Controlled, andRandomized, Efficacy, Obesitytreatment, Sibutramine. 

Três pesquisadores independentes foram convidados para fazerem parte de um 

grupo responsável pela escolha dos estudos epidemiológicos a partir de experiência própria 

e objetivando responder um dos pontos do estudo em questão, qual seja: EFICÁCIA DA 

DROGA NO TRATAMENTO DA OBESIDADE. Para isso, foi elaborado um protocolo com os 

critérios desejados pelos pesquisadores para a avaliação dos artigos. 

Os três pesquisadores decidiram pela inclusão ou exclusão dos estudos 

separadamente, para que não houvesse viés nos critérios de inclusão/exclusão. A avaliação 

se fez necessária para detecção de semelhanças – homogeneidade e de diferenças – 

heterogeneidade entre eles. Foram analisados os métodos, resultados e variáveis medidas. 

Os conhecimentos analisados são indissociáveis e só poderiam ter sido analisados por 

pesquisadores na área da saúde e afetos aos temas da epidemiologia. 

Os estudos selecionados ao final foram aqueles em que pelo menos dois dos 

pesquisadores opinaram pela sua inclusão na revisão sistemática.  

A partir dessa seleção, os estudos foram lidos na sua íntegra para confecção das 

tabelas contendo como dados dos artigos: autores do estudo, objetivos, tempo do estudo, 

efeitos adversos, o tipo de estudo, o desenho do estudo, os efeitos adversos, número de 

participantes, faixa etária, tipo de análise, resultados, outras patologias e conclusões. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A seleção inicial, utilizando os descritores relatados no tópico casuística e métodos, 

foi de 394 artigos. Essa seleção inicial resultou em 48 artigos a serem enviados para os 

examinadores que de forma independente avaliaram os mesmos, no final analisamos 16 

artigos. 
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Figura 1 - Estratégia de busca realizada. 

 

 

 Dos 16 artigos que compõem a seleção final (Tabela 1), todos são ensaios clínicos 

randomizados e duplo-cegos.  O número de participantes em cada estudo variou de 24 a 

235 participantes, com 12 a 65 anos de idade. Apenas 4 estudos não relataram com detalhes 

a análise estatística feita.  Oito estudos avaliaram outras comorbidades, como diabetes 

melitus, ovários policísticos, hipertensão arterial e transtorno alimentar. Todos os estudos 

selecionados evidenciam a eficácia no tratamento da obesidade, com uma perda média de 

7 Kg em períodos de tempo que variam entre 3 meses a 12 meses. 

Tabela 1. Título da tabela 

 

Nove artigos relatam a importância de uma dieta hipocalórica, reeducação alimentar como 

necessários para a eficácia do tratamento medicamentoso. 
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DISCUSSÃO 

 

Os artigos apresentados na seleção final mostram a eficácia da sibutramina 

no tratamento da obesidade. É interessante que mesmo com a alta eficácia 

apresentada em estudos de ensaios clínicos realizados com rigor científico e 

publicados em periódicos de alto impacto, a incidência de obesidade vem 

aumentando no mundo, inclusive em países com índice de desenvolvimento 

humano médio e baixo. A etiologia da obesidade é um processo multifatorial que 

envolve aspectos ambientais e genéticos. A obesidade é um problema de saúde 

pública mundial, tanto os países desenvolvidos como os em desenvolvimento 

apresentam elevação de sua prevalência. O aumento da prevalência da obesidade 

no Brasil é relevante e proporcionalmente mais elevado nas famílias de baixa 

renda. (PINHEIRO, 2015). 

A presente revisão de literatura teve como objetivo enfatizar os aspectos 

epidemiológicos do sobrepeso e da obesidade em adultos, como importante agravo 

no âmbito da saúde pública.  

Outro ponto interessante do estudo, foi que a segurança terapêutica 

encontrada nos estudos avaliados confere um baixo risco à saúde, identificando 

poucos efeitos adversos relatados. Viner e colaboradores (2009) conclui que a 

sibutramina aufere uma boa segurança e confirma a sua eficácia, embora o 

esquema terapêutico tenha que ser de longa duração. 

Cughe,Sharma (2012) em extenso artigo de revisão aponta o uso eficaz da 

sibutramina no tratamento da obesidade, defendendo uso da sua associação com 

outras drogas. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O nosso papel como farmacêutico é de proteção à saúde promovendo não 

somente o uso de medicamentos, assim como o uso racional destes, para que não 

cause dependência e que evite o efeito sanfona apresentado pela maioria dos 

usuários. 

A indústria farmacêutica vem lançando novo medicamento com promessas 

de melhor eficácia terapêutica, investindo em várias modalidades de promoção 
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comercial, gera uma demanda de consumo influindo sobre a prescrição e uso de 

medicamento (RIBEIRO, 2006). 

É de responsabilidade dos profissionais de saúde envolvidos no manuseio e 

gerência dos medicamentos encontrarem ferramenta cientifica apropriada para 

oferecer produtos com eficácia, efetividade e custo compatíveis com as 

necessidades da sua população, esses atributos determinam o avanço terapêutico 

de um medicamento em relação a outro (BRASIL, 2006). 

A grande quantidade e complexidade de informações nas áreas da saúde e 

especialmente em relação a novas terapêuticas têm gerado a necessidade de se 

buscar recursos metodológicos que permita coletar, categorizar, avaliar e sintetizar 

as pesquisas disponíveis, assim a revisão sistemática é um recurso importante na 

síntese da informação disponível através de pesquisas clínicas (RIBEIRO, 2006). 

 

5. REFERÊNCIAS 

BRASIL, Ministério da Saúde. Obesidade e desnutrição. BRASIL, 2015. 
Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br Acesso em: 05 de junho de 2015. 
 
CHEUNG, BMY; CHEUNG TT, SAMARANAYAKENR. Safetyofantiobesitydrugs. 
Ther Adv Drug Saf; v.4, n.4, p.171–181, 2013. 
 
CHUGH PK, SHARMA S. Recent advances in the pathophysiology and 
pharmacological treatment of obesit. 2012. Disponível em: 
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22462645> 
Acesso em: 06 de julho 2015. 
 
ELFHAG, K. et al. Sibutramine treatment in obesity: initial eating behaviour in 
relation to weight loss results and changes in mood. Pharmacological Research, 
v. 51, p. 159-163, 2005. 
 
FORTES, CR; GUIMARÃES, NG; HAACK, A; TORRES, AAL; CARVALHO, KMB. 
Orlistat e sibutramina: bons coadjuvantes para perda e manutenção de peso? Rev 
Bras Nutr Clin; v.21, n.3, p.244-51, 2006. 
 
GOTTO, A.; Diseasedex – General medicine. London: Pharmaceutical Press. 
Greenwood Village, Colorado, 2006. 
 
MALUF, D.F. Desenvolvimento e validação de métodos analíticos para 
determinação de sibutramina em forma farmacêutica e estudo de dissolução 
in vitro. Curitiba, 2008. 
 

http://bvsms.saude.gov.br/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22462645


74 

 

PINHEIRO, Anelise Rízzolo de Oliveira; FREITAS, Sérgio Fernando Torres de; 
CORSO, Arlete Catarina Tittoni. Uma abordagem epidemiológica da obesidade. 
Revista de Nutrição, Campinas, v. 17, n. 4, p. 523-533, 2004. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S1415-
52732004000400012&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt>.  
Acesso em: 03 de julho 2015.  

 
ROTHMAN KJ, GREENLAND S, LASH TL. Modern Epidemiology. 3rdEdition. 
Philadelphia: Lippincot Williams & Wilkins; 2008. 
 
RIBEIRO, Marlyse Selma de Oliveira. SANTOS, BRASIL. Dissertação de 
Mestrado em Saúde Coletiva.UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SANTOS. 2006. 
 

VINER, R. M.; HSIA, Y.; TOMSIC, T., WONG, I. C. K.. Obesity Management 
Efficacy and safety of anti-obesity drugs in children and adolescents: 
systematic review and meta-analysis. 2009. Disponível 
em:<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19922432>. 
Acesso em: 01 de julho 2015. 

 

CRESCIMENTO DE Peurotus ostreatus EM DIFERENTES 
MEIOS DE CULTURA UTILIZANDO PLÁSTICO COMO 
ÚNICA FONTE DE CARBONO 

 

Ana Carolina Pereira Mattos (Voluntária) 

Kátia Maria Gomes Machado (orientadora) 

Instituição: Universidade Católica de Santos 

Curso: Ciências Biológicas 

 

RESUMO 
 

O uso de polímeros sintéticos, como o poli (tereftalato) de etileno (PET) vem 
crescendo na sociedade e causado problemas ambientais Este polímero possui 
alta resistência a degradação. A biodegradação através de microrganismos que 
metabolizam polímeros, em especial os fungos ligninolíticos apresenta-se como 
alternativa ambientalmente correta para o destino final destes resíduos. O objetivo 
do presente trabalho foi verificar o crescimento deP. ostreatus em plástico, através 
da observação do crescimento micelial e da produção das atividades enzimáticas 
de lacase e RBBRoxidase em meios contendo PET como única fonte de carbono. 
Em meio sólido com PET o crescimento micelial do fungo foi menor em comparação 
ao meio adicionado de glicose como fonte de carbono. O corante RBBR parece ter 
contribuído para suportar o crescimento fúngico na presença do PET. Observou-se 
que, após exaustão das reservas internas, o fungo não conseguiu crescer usando 
o plástico como única fonte de carbono. Pelas atividades enzimáticas determinadas 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19922432


75 

 

na ausência e presença de fonte de carbono assimilável pelo fungo também foi 
possível evidenciar que o plástico não suportou o desenvolvimento do fungo. 
Assim, foi possível evidenciar que o fungo P. ostreatus não assimila o carbono do 
plástico PET. 
 

Palavras-chave: P. ostreatus, biodegradação, PET. 

 

1. INTRODUÇÃO 

O uso de polímeros sintéticos vem crescendo cada vez mais na sociedade. 

Porém, este composto tem provocado problemas ambientais devido ao longo do 

tempo para sua degradação e ao seu descarte incorreto (FARIA; MARTINS-

FRANCHETTI, 2010). 

O polímero poli (tereftalato) de etileno chamado popularmente de PET está 

entre as principais resinas consumidas pela população brasileira e é um dos 

resíduos sólidos urbanos mais encontrados no território nacional (ABIPLAST, 

2012).  

Este polímero possui alta resistência a degradação, pois é um termoplástico 

com temperatura de transição vítrea de 81ºC (DAMBROS et al, 2014 apud ZANIN 

e MANCINI, 2004). 

A biodegradação apresenta-se como uma forma ambientalmente correta 

para o destino final destes resíduos. Microrganismos que metabolizam polímeros, 

em especial os fungos ligninolíticos possuem a capacidade de transformar 

contaminantes ambientais pela ação de suas enzimas (SOARES, 2012a). 

O gênero Pleurotus, vem sendo estudado para a degradação de polímeros 

sintéticos por possuir capacidadede degradar resíduos agroindustriais (DAMBRÓS, 

2014) 

A habilidade de degradação deste gênero foi observada por Costa (2001) ao 

relatar a produção das enzimas celulolíticas e ligninolíticas: lignina peroxidade, 

mangenêsperoxidase, xilanase, carboximetilcelulase, lacase, entre outras, 

mostrando a capacidade desses microrganismos de serem utilizados em processos 

de biodegradação. Além disso, Loredo-Treviño et al (2011), Faria (2010), Dambrós 

(2014), Peixoto (2013) observaram que varias espécies de Pleorutus possuem 

potencial de degradação de PET. 
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2. PROCEDIMENTOS DE PESQUISA 

2.1. Esterilização do plástico em luz UV  

Foram empregados pedaços de plástico Politereftalato de etila (PET) de 1 

cm x 1 cm. Os plásticos foram expostos à luz UV por 15, 30 e 60 minutos e foram 

transferidos para o centro de placas de petri contendo meio de cultura constituído 

de (g/L): Tartarato de amônio (0,23), Ágar Agar (20), CuSO4 (0,049), MgSO4 x 7 

H2O (0,05) e MnSO4 x H2O (0,016), previamente esterilizado por autoclavação a 

121°C, 15 min. 

O experimento foi feito em triplicata. As placas foram colocadas na estufa a 

28ºC. Com 4 e 7 dias foi feita a observação visual para detectar aparecimento de 

contaminação. 

2.2 Crescimento do fungo em plástico PET empregando meio sólido  
Disco de 7 mm do crescimento do fungo em meio sólido (7 dias) foram 

transferidos para placas de petri, contendo: meio de cultura e 1 quadrado de 1 cm 

x 1 cm de plástico PET esterilizado por luz UV por 30 minutos. A determinação do 

diâmetro de halo de crescimento foi realizada com o auxílio de uma régua, pela 

medida (centímetros) em dois sentidos perpendiculares da placa, considerando o 

centro do inóculo como ponto de cruzamento. O experimento foi feito em 

quadruplicata. Para verificar o uso do plástico pelo fungo, foram feitos três testes 

sequenciais usando como inóculo discos provenientes do meio de cultura sem 

glicose.  

2.3 Crescimento do fungo em PET empregando meio líquido 

Foram avaliadas as atividades enzimáticas de lacase e RBBR-oxidase por 

espectrofotômetria. O extrato, para a leitura das enzimas foi obtido através de 

retiradas de alíquotas de forma asséptica. A atividade da lacase foi avaliada na 

seguinte mistura de reação (em 1mL): 600 µL de extrato enzimático, 200 µL do 

tampão citrato-fosfato (pH: 4,6), 100 µL de água destilada e 100 µL de substrato 

ABTS (2,2`-azino-di-[3-etil-benzotiazolino- (6) -ácido sulfônico) 5 mM. A leitura foi 

feita a 420 nm, durante 5 minutos. Para cálculo da atividade, foi considerado є420 

= 3600 0 mols/cm (MACHADO; MATHEUS, 2006), sendo expressa em U/L. A 

atividade da RBBR-oxidase foi avaliada na seguinte mistura de reação (em 1 mL): 
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600 µl de extrato enzimático, 200 µl do tampão citrato-fosfato (pH: 4,5), 100 µl de 

água destilada e 100 µl do corante RBBR 2%. A leitura foi feita a 592 nm no tempo 

0 e após 60 minutos. (MACHADO; MATHEUS, 2006). 

 

3. RESULTADOSE DISCUSSÃO 

3.1 Teste de esterilização do plástico em luz UV  

A luz UV esterilizou os plásticos nos tempos de exposição de 30 e 60 

minutos, não sendo observado nenhum crescimento de microrganismos em 

nenhuma das placas submetidas aos tratamentos.  

A aplicação de luz radiante em um alvo é denominada irradiação, 

processomuito usado para esterilização de embalagens de materiais plásticos 

(ALEXANDRE et al, 2008 apud WILLHOFT, 1993).  

 

3.2 Teste de crescimento do fungo em PET empregando meio sólido  

Foi possível observar o crescimento miceial do fungo de 3,24 cm na 

superfície do plástico PET colocado sobre meio sólido sem RBBR (7º dia). Com 14 

dias, o crescimento foi de 5,23 cm. No meio controle, o crescimento do fungo foi de 

3,45 cm no 7º dia e de 7,55 cm no 14º dia de incubação (Figura 1).  

No meio adicionado do corante RBBR, o crescimento micelial do meio 

controle foi de 5,23 cm no 7º dia e de 7,79 no 14º dia. Verificou-se crescimento do 

fungo de 4,62 no 7º dia de incubação na superfície do PET sob o meio sólido com 

RBBR e 7,69 centímetrosno 14º dia.  

 

Figura 1: Crescimento micelial de Pleurotus 
ostreatus na superfície de plástico PET 
colocado sob meio sólido sintético sem 
adição de fonte de carbono, e adicionado 
ou não do corante Azul Brilhante de 
Remazol R (RBBR) no 7º e 14º dias de 
incubação. Como controle foi empregado o 
mesmo meio contendo glicose (5,0 g/L) 
como fonte de carbono. As barras indicam 
a média ± desvio médio. 
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De acordo com os resultados obtidos no primeiro ensaio (Figura 1), foi 

observado que o fungo Pleurotus ostreatus descoloriu o corante RBBR durante o 

crescimento e consegue-se constatar que o fungo se desenvolveu melhor neste 

meio. 

O crescimento do fungo possui relação direta com o meio de cultivose 

tornando mais notório a eficiência de basidiomicetos na degradação de compostos 

recalcitrantes proveniente do sistema enzimático ligninolítico produzido 

(YAMANAKA; MACHADO, 2008). 

Segundo Machado et al (2005) os fungos de podridão branca são 

microrganismos que possuem a capacidade de degradar poluentes orgânicos 

extremamente tóxicos. Essa degradação se dá pelo sistema enzimático não 

específico produzido por estes fungos, por eles conseguirem degradar lignina, 

podendo justificar, assim, seu maior crescimento em meio adicionado do corante 

RBBR. 

 
Figura 2: crescimento micelial de Pleurotus 
ostreatus na superfície de politereftalato de 
etileno em meio sólido sintético com adição 
do corante Azul Brilhante de Remazol R 
(RBBR), apresentando três passagens 
sequenciais, usando como inóculo discos 
provenientes do meio de cultura sem glicose 
em diferentes dias. Como controle foi 
empregado o mesmo meio com glicose (5,0 
g/L) como fonte de carbono. As barras 
indicam a média ± desvio médio. 
 

 

 

Nas sucessivas passagens do fungo em meio sem fonte de carbono 

facilmente assimilável (glicose), observou-se redução do desenvolvimento micelial 

(figura 2). A partir da segunda passagem do fungo em meio sem fonte de carbono 

facilmente assimilável, verificou-se redução do crescimento micelial de 53,47% em 

relação ao crescimento obtido na 1ª passagem com 7 dias e de 62,55% com 14 

dias de crescimento. No meio utilizado como controle, o crescimento micelial 

reduziu 60,23% com 7 dias e de 46,35% com 14 dias.Apesar do decréscimo de 

crescimento micelial ocorrer também no meio controle, ainda assim o fungo 

apresentou maior desenvolvimento do que o meio teste, mostrando que este déficit 

é causado pela falta de fonte carbono facilmente assimilável pelo fungo.Em 
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comparação com a segunda passagem, na terceira passagem houve uma redução 

do crescimento de 9,31% no teste com tempo de incubação de 7 dias e de 11,98% 

no teste com 14 dias. No meio utilizado como controle observou-se uma redução 

de 3,85% com 7 dias e de 37,8% com tempo de incubação de 14 dias.  

Soares (2012a) estudou a ação degradativa do polímero sintético Polietileno 

Tereftalato - PET por três linhagens fúngicas (P. sanguineus, FBL, FV12), em meio 

de cultivo líquido, utilizando como substrato a farinha da casa de tucumã. Como 

resultado, foi observado o desenvolvimento de todas as linhagens e perda de 

massa do PET.  

Dambrós et al (2014) avaliaram a bidegradação de PET e de polipropileno 

(PP) por Pleurotus djamor em meio sólido contendo farelo de trigo e dextrose. Os 

autores verificaram o crescimento micelial e degradação de apenas 0,90% da 

massa de PET. 

Os estudos citados utilizaram no meio de cultivo outras fontes de carbono, 

além de PET, isto evidencia que o meio de cultivo não deve conter apenas o plástico 

como única fonte de carbono o que fundamenta o decréscimo do crescimento do 

P. ostreatus nas passagens sucessivas, pois a única fonte de carbono era o PET. 

 

3.3 Teste enzimático e degradação do plástico PET empregando meio líquido  

 

Foi possível observar o estado fisiológico de P. Ostreatus através por meio 

da produção das atividades enzimáticas de lacase e pelo complexo enzimático 

RBBRoxidase. Nas figuras 3 e 4, encontram-se os resultados da leitura das 

enzimas analisadas em dois ensaios diferentes em 7, 14, 21, 28 e 35 dias. 

Na figura 3, é possível observar uma diferença de 12,5 (u/L) da atividade de 

lacase do meio com semente de uva para o meio sem semente de uva, com 7 dias. 

Com 21 dias de incubação a diferença foi de 54 (u/L). E essa redução brusca pode 

ter acontecido pela morte do fungo no meio sem semente uva, pois a atividade 

enzimática foi muito baixa. Com 28 dias houve uma redução de 72,2 (u/L) e de 2,9 

(u/L) com 35 dias. 
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Figura 1 - Atividade de lacase produzida por 
Pleurotus ostreatus em meio líquido 
contendo PET, e adicionado ou não 
semente de uva, em 7, 14, 21, 28 e 35 dias. 
As barras  

 

 

 

 

 
 

                                                                                     
Figura 2 - Atividade de RBBR oxidase 
produzida por Pleurotus ostreatus em meio 
líquido contendo PET, e adicionado ou não, 
semente de uva em 7, 14, 21, 28 e 35 dias. 
As barras indicam a média ± desvio médio. 

 

 

 

 

Nos resultados de atividade RBBRoxidase apresentou-se uma diferença de 

98,9 (u/L) com 7 dias. Para os períodos de incubação de 21, 28 e 35 dias as 

diferenças foram 65,4 (u/L); 63,3 (u/L); 55,8 (u/L) respectivamente. A enzima lacase 

possui uma baixa especificidade de substrato, isso proporciona sua aplicação na 

de alimentos, indústria têxtil, e na biorremediação (SILVA et al., 2012). 

No trabalho de realizado por Soares (2012b), na avaliação da fermentação 

semissólida de diferentes resíduos do processamento do suco de uva, verificou-se 

que quando a semente de uva foi empregada no meio de cultura, houve uma maior 

produção de lacase, comparada aos demais resíduos que o autor utilizou. Em 

Oliveira (2010), no estudo do crescimento de P. ostreatus em fermentação 

submersa utilizando bagaço, engaço e semente de uva para compor o sistema de 

cultivo, apontou os melhores resultados para a atividade de lacase no meio com 

semente de uva. 

A capacidade de degradação do corante é, em parte, causada por um 

sistema enzimático não específico produzido, em geral, por fungos de podridão 

branca, na degradação da lignina. Este complexo enzimático envolvido na 

degradação de RBBR ainda não está completamente conhecido (MACHADO et al, 

2005). 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Foi possível evidenciar que Pleurotus ostreatus não assimilao carbono do 

plástico PET. Para continuidade do trabalho sugere-se o uso de outros substratos 

que suportem o crescimento inicial do fungo. 
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RESUMO  

Os estudos epidemiológicos realizados com prisioneiros em vários países têm 
demonstrado uma prevalência de morbidade psiquiátrica significativamente maior 
do que na população em geral. Objetivo: Verificar a associação entre a presença 
de transtorno mental grave e o tipo de crime cometido em uma amostra 
representativa de presidiários no Estado de São Paulo. Método: Estudo 
transversal, com 1.192 prisioneiros do sexo masculino e 617 do sexo feminino, 
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provenientes de 105 penitenciarias e centros de detenção provisórios do Estado. 
Analisaram-se os dados utilizando o pacote estatístico Statistical Package for the 
Social Sciences (SPSS), versão 20.0 e a associação entre o diagnóstico de 
transtorno mental grave e o tipo de crime foram investigadas por meio da análise 
de regressão logística multinomial. Resultados: A prevalência de transtorno mental 
grave foi de 9,2% entre os homens e 15,1% entre as mulheres. Não foi encontrado 
associação entre o transtorno mental grave e o tipo de crime. Os homens 
apresentaram mais propensão a ter registro criminal como adolescente (OR 3,15) 
e reincidência criminal (OR 2,50) e as mulheres a serem reincidentes (OR 2,54)  
Conclusão: Não foi encontrado associação entre o transtorno mental grave e o tipo 
de crime cometido nessa amostra, porem foi encontrado uma associação com a 
reincidência criminal.  Compreender a complexidade dessa população virá ser útil 
para implementação de políticas públicas que visa auxiliar na redução da 
reincidência e da reinserção social.  

Palavras-chave: Epidemiologia; Transtorno Mental Grave; Perfil Criminal. 

 

1. INTRODUÇÃO 

Existem mais de 10 milhões de pessoas em presídios em todo o mundo e, 

nos últimos 15 anos, houve um crescimento em torno de 25% a 30% desse número 

(WALMSLEY R., 2013). Em paralelo, nessas últimas décadas, tem se tornado 

crescente o interesse na saúde mental dessa população (FAZEL S, DANESH J., 

2002). Os estudos epidemiológicos realizados com prisioneiros em vários países 

têm demonstrado uma alta prevalência de morbidade psiquiátrica nessa população. 

A prevalência de transtornos mentais graves pode ser entre 5 a 10 vezes maior na 

população carcerária do que na população em geral (FALISSARD ET AL, 2006). 

Sendo assim, embora seja uma tarefa complexa investigar a possível associação 

entre transtornos mentais e a violência, tal tarefa é fundamental para avaliar a 

gravidade desses transtornos e as premissas a respeito da sua periculosidade, já 

que eles têm sido foco de estudos há muito tempo (BINDER, 1999). 

Existem poucos estudos realizados no Brasil que abordem a relação entre o 

transtorno mental e a violência na população carcerária. Ponde et al (2014) 

investigou essa relação com 462 presos em Salvador, concluindo que os 

transtornos mentais graves não apresentavam nenhuma prevalência nos crimes 

cometidos, ao contrário de estudos feitos em casas de custódia. Teixeira e 

Dalgalarrondo (2006), analisaram 269 pacientes na casa de custódia de São Paulo, 

onde houve um predomínio do transtorno psicótico (58%), com o homicídio sendo 

o mais prevalente dentre esse transtorno (68,3%). Outros transtornos mentais 
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graves não foram avaliados neste estudo e no Rio (GARBAYO; ARGOLO, 2008), 

foi realizado um estudo com 177 pacientes no ano de 2007, no qual o transtorno 

psicótico foi o mais prevalente (67%) e o homicídio também presente como o crime 

mais comum (47,5%). O transtorno bipolar, presente em 1,69% da amostra, não foi 

analisado em termos de sua relação com o crime cometido.  

O presente estudo teve por objetivo verificar a possível relação entre o 

transtorno mental grave e o perfil criminal em uma amostra representativa de 

presidiários em regime fechado no Estado de São Paulo.  

 

2. PROCEDIMENTOS DE PESQUISA 

2.1. Metodologia  

O estudo teve como metodologia de pesquisa uma análise quantitativa, 

realizando um estudo transversal que fora baseado em uma análise de dados de 

um estudo epidemiológico anterior feito com 1.192 prisioneiros do sexo masculino 

e 617 do sexo feminino, provenientes de 105 penitenciarias e centros de detenção 

provisórias do estado de São Paulo. Para analisar a presença de transtorno mental 

grave, o estudo anterior verificou por meio de entrevistas utilizando o Composite 

International Diagnostic Interview (CIDI) 2.1, com base nos critérios diagnósticos 

da Classificação Internacional de Doenças (CID-10).  

Para analisar o perfil demográfico dessa população e da população do 

transtorno mental grave, esse estudo fez um levantamento das seguintes variáveis 

dependente: idade; estado civil; número de filhos; trabalho anterior à prisão; salario 

anterior à prisão; região; local de nascimento; etnia; religião e escolaridade anterior 

à prisão. Para o perfil clinico, foram as variáveis dependentes: problemas de saúde 

e históricos de doença mental na família e para o perfil criminal, as variáveis 

dependentes foram: registro criminal como adolescente, reincidência e motivo da 

prisão. Os tipos de crimes cometidos que constituíram a análise que buscou 

investigar possíveis associações se deram a partir da seguinte classificação: crimes 

violentos (crimes contra a vida e crimes sexuais) e não violentos (crimes contra o 

patrimônio e tráfico de drogas).  

Os dados foram analisados utilizando o pacote estatístico Statistical 

Package for the Social Sciences (SPSS), versão 20.0 for Windows. A associação 

entre o transtorno mental grave e o tipo de crime foi investigada por meio de uma 
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análise de regressão logística, usando o Chi-Square as variáveis dependentes que 

apresentaram significante para p < 0,05, utilizando três modelos de comparações 

e separadas por gênero masculino e feminino. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A seguinte amostra foi composta por 1809 presos, sendo 617 mulheres e 

1192 homens.  

Primeiramente, podemos constatar elevados índices de transtorno dentro 

dessa população. Dois terços (66,4%) sofrem de algum tipo de transtorno, sendo o 

transtorno relacionado a álcool e drogas o mais prevalente, seguido por outros 

transtornos (fóbicos, ansiedade e stress pós-traumático) e os transtornos mentais 

graves (transtornos psicóticos, bipolar e depressão severa). Nos homens, a maior 

prevalência é dos transtornos relacionados a álcool e outras drogas, enquanto que 

nas mulheres, a taxa de transtorno mental grave e de outros transtornos foram 

maiores.  

O perfil dessa população é composto por indivíduos brancos, na faixa etária 

dos 18 aos 27 anos, solteiros, sem filhos, nascidos no estado de São Paulo e 

residentes na capital, possuíam escolaridade até o ensino fundamental, 

trabalhavam antes de serem presos, de religião católica e sem histórico de doença 

mental na família e sem problemas de saúde.  As mulheres têm mais filhos do que 

os homens, elas recebiam menos quando trabalhavam antes de serem presas e 

tinham mais problemas de saúde.  

Com relação ao tipo de crime, os crimes violentos (contra a vida e sexual) 

foram a maior causa do encarceramento, representando 77% dessas prisões. As 

mulheres cometeram mais crimes contra o patrimônio do que os homens e 4 vezes 

mais crimes de drogas (crimes relacionados ao uso e ao tráfico) do que eles. Os 

homens possuem uma maior taxa de reincidência e histórico criminal na 

adolescência do que as mulheres, embora a predominância dessa população seja 

de não serem reincidente e nem ter passagens como adolescente. 

As características demográficas do grupo que possui transtorno mental 

grave dentro dessa amostra não se diferem significativamente em relação à 

amostra em geral e até mesmo na comparação entre os gêneros desse mesmo 

grupo, elas também possuem mais filhos e têm mais históricos com problemas de 
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saúde, além de receberem salários menores quando trabalhavam, mas os homens 

desse grupo possuem menos escolaridade do que as mulheres. 

Na regressão logística, os homens com transtorno mental grave são mais 

propensos a doenças clinicas/infecciosas (OR 1,98) e outros tipos de doenças (OR 

3,45), ter registro criminal como adolescente (OR 3,15) e reincidência criminal (OR 

2,50) em comparação com a população que não tem transtorno. Não há diferenças 

estatísticas com o tipo de crime cometido entre esses grupos, o que leva a entender 

que não há nenhuma associação entre eles. Em comparação a homens com outros 

transtornos, são mais propensos a serem reincidentes (OR 2,47) e ter registro 

criminal como adolescentes (OR 2,89) e mais propensos a terem problemas de 

saúde do que os com transtornos relacionados a drogas (OR 2,18). Mulheres com 

transtorno mental grave são mais propensas que as mulheres sem transtorno 

mental a serem reincidentes (OR 2,54), terem doenças clinicas/infecciosas (OR 

3,67) e outros tipos de doenças (OR 4,76). Também não houve diferenças 

estatísticas entre o tipo de crime cometido entre os dois grupos da amostra, o que 

leva a entender que também não há alguma associação entre eles. Em comparação 

com mulheres que possuem outros transtornos, mulheres com transtorno mental 

grave também possuem mais chances de terem doenças clinicas/infecciosas (OR 

2,96) e outras doenças (OR 3,86) e possuem mais chances de terem registros 

criminais como adolescentes (OR 0,25) do que mulheres com transtornos 

relacionados a drogas.  

 

DISCUSSÃO 

O presente estudo não encontrou nenhuma associação entre o transtorno 

mental grave e o tipo de crime, contradizendo estudos de alguns autores como o 

de Hodgins (1992 apud PONDÉ ET AL 2014), que apontava que homens com 

esquizofrenia e transtorno afetivo maior tinham 2,5 vezes mais chances de terem 

cometido uma infração penal e quatro vezes mais chances de terem cometido um 

crime violento do que os homens sem transtornos mentais, os de Swanson et. al 

(2006) que constatou associação entre violência grave á sintomas psicóticos e 

depressivos e alguns outros autores que encontraram associações (ERONEN 

1995; WOODWARD ET AL 2000; RICHARD-DEVANTOY;OLIÉ; GOUREVITCH 

2009,  FAZEL ET AL 2009).  
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O presente estudo encontrou uma associação entre o transtorno mental 

grave e a reincidência criminal, constatando que em comparação com as pessoas 

que não possuem transtornos, esse grupo tende a ter 2,5 vezes mais chances de 

reincidirem criminalmente quando cometem um crime. Outros estudos confirmam 

essa associação. Em uma revisão sistemática realizada por Fazel e Yu (2011) 

houve uma associação entre os transtornos psicóticos e a reincidência quando os 

indivíduos com transtornos psicóticos foram comparados com a população que não 

tinham quaisquer transtornos mentais, assim como nos estudos de Elbong e 

Johnson (2009) no qual os dados da análise indicaram que a incidência de 

comportamento violento entre as pessoas com doença mental grave é maior em 

comparação do que para aqueles que não possuem. Um estudo conduzido por 

Baillargeon et al (2009) com presidiário no estado do Texas, também concluiu que 

os presos que pertencem a esse grupo de transtornos mentais eram muito mais 

propensos a reincidirem do que os outros presos que não tinham essa categoria de 

transtorno, sendo o transtorno bipolar o mais propenso a reincidir. 

Para Teixeira et al (2006) e para Valença e Moraes (2006) apesar de 

existirem pesquisas que possam indicar uma relação entre o crime violento e o 

transtorno psicótico (que faz parte dentro da categoria dos transtornos mentais 

graves), isto é apenas uma pequena parte da violência, já que em países como o 

Brasil, além da escassez de estudos, a violência e a criminalidade possui intensa 

associação com as condições socioeconômicas, portanto os percentuais dos 

crimes associados a transtornos mentais graves podem ser menores do que em 

outros países. Logo, podemos compreender que somente o transtorno em si não é 

o fator principal para o cometimento do crime. Elbong (2009) acentuava em seu 

estudo que essa população havia histórico de vulnerabilidade social e era mais 

exposta a estressores ambientais que elevavam o risco de violência, logo eram 

mais propensos a um histórico de violência em comparação com as pessoas sem 

doença mental grave. Em uma amostra no estudo de Hall et al (2012) aqueles que 

tinham transtornos mentais graves eram mais propensos a reincidirem quando 

havia um histórico de abuso de substâncias, reforçando a importância do 

tratamento do abuso de drogas para essa população. Sendo assim, é possível que 

essa associação esteja interligada com fatores clínicos, sociodemográficos, 

histórico criminal e outros fatores no qual alguns autores também abordam uma 

possível associação entre esses transtornos e os relacionados à álcool e outras 
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drogas (MENEZES ET AL. 1996; ROSENBERG ET AL. 2001; SWARTZ ET AL 

2014). 

Para Baillargeon et al (2009) além dos resultados em si acentuarem uma 

possibilidade significativamente elevada de reincidência, uma das possíveis causas 

de acordo com os autores, seja o resultado da limitada disponibilidade de serviços 

de saúde mental na comunidade e um sistema jurídico com uma capacidade 

limitada para avaliar os problemas de saúde mental subjacentes, além de muitos 

indivíduos com transtornos mentais transitarem entre as internações, a situação de 

rua e o sistema judiciário 

Para Simpsons, McMaster e Cohen (2013) as pessoas com transtorno 

mental grave dentro do sistema de justiça criminal são alguns dos pacientes que 

mais sofrem com a marginalização, sendo privados de direitos e que carecem de 

cuidados relativos à saúde mental, pois a falta de um tratamento adequado e 

continuado pode levar a problemas de deficiência, instabilidade social, abuso de 

substâncias, doença e criminalidade, Swartz (1998) discorre que uma 

psicopatologia não tratada e a angústia podem levar ao uso do álcool e outras 

drogas ocasionando um aumento no comportamento violento devido ao uso das 

substancias e a exacerbação dos sintomas psiquiátricos, prejudicando as relações 

sociais e terapêuticas.  

Além disso, para os prisioneiros com transtornos mentais graves, baseando-

se em Santos et. al (2014) ter o estigma de ser um criminoso, junto com o de possuir 

uma patologia, compromete a sua reabilitação profissional, a sua reintegração na 

comunidade e a qualidade das relações familiares, dessa forma, a falta de um 

tratamento psiquiátrico adequado durante e após o encarceramento poderá 

aumentar as chances de reincidência. 

  

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O foco inicial do estudo, que era encontrar uma possível associação entre o 

transtorno mental grave e o tipo de crime cometido nessa amostra, não foi 

encontrado, concluindo que não há uma correlação dentro dessa pesquisa. Apesar 

disso, esse estudo encontrou uma associação com a reincidência criminal, levando 

a entender que, quando o individuo com transtorno mental comete um crime, as 

chances de eles reincidirem são maiores em comparação com quem não possui 

nenhum transtorno.  
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O transtorno em si não é o fator principal para reincidir criminalmente ou até 

mesmo a pratica de um crime, mas sim os diversos fatores que os estudos 

apontaram como o contexto social, a precariedade da comunidade e do sistema 

carcerário em propiciar tratamentos adequados, tanto de prevenção como a 

intervenção, a possível comorbidade com transtorno relacionado ao alcoolismo e a 

drogadição, que acentuam uma maior situação de vulnerabilidade. Compreender 

toda a complexidade que envolve essa população poderá ser útil para uma 

contribuição de implementação de politicas publicas que possa auxiliar na redução 

da reincidência e da reinserção social. 

5. REFERÊNCIAS 

BAILLARGEON, Jacques et al. Psychiatric disorders and repeat incarcerations: the 
revolving prison door. American Journal of Psychiatry, v. 166, n. 1, p. 103-109, 
2009.. 
 
BINDER, Renee L. Are the mentally ill dangerous?. Journal of the American 
Academy of Psychiatry and the Law Online, v. 27, n. 2, p. 189-201, 1999. 
 
ELBOGEN, Eric B.; JOHNSON, Sally C. The intricate link between violence and 
mental disorder: results from the National Epidemiologic Survey on Alcohol and 
Related Conditions. Archives of general Psychiatry, v. 66, n. 2, p. 152-161, 2009. 
 
ERONEN, Markku. Mental disorders and homicidal behavior in female subjects. The 
American journal of psychiatry, v. 152, n. 8, p. 1216, 1995.  
 
FALISSARD, Bruno et al. Prevalence of mental disorders in French prisons for men. 
BMC psychiatry, v. 6, n. 1, p. 33, 2006.  
 
FAZEL, Seena et al. Schizophrenia and violence: systematic review and meta-
analysis. PLoS medicine, v. 6, n. 8, p. 929, 2009. 
 
FAZEL, Seena; DANESH, John. Serious mental disorder in 23 000 prisoners: a 
systematic review of 62 surveys. The lancet, v. 359, n. 9306, p. 545-550, 2002. 
 
FAZEL, Seena; YU, Rongqin. Psychotic disorders and repeat offending: systematic 
review and meta-analysis. Schizophrenia bulletin, v. 37, n. 4, p. 800-810, 2011. 
 
GARBAYO, Juliana; ARGÔLO, Marcos José Relvas. Crime and mental disorders: 
profile of a group of inmates in a custody hospital in Rio de Janeiro. Jornal 
Brasileiro de Psiquiatria, v. 57, n. 4, p. 247-252, 2008. 
 
HALL, Donna L. et al. Predictors of general and violent recidivism among SMI 
prisoners returning to communities in New York State. Journal of the American 
Academy of Psychiatry and the Law Online, v. 40, n. 2, p. 221-231, 2012. 
 



90 

 

MENEZES, Paulo R. et al. Drug and alcohol problems among individuals with 
severe mental illness in south London. The British Journal of Psychiatry, v. 168, 
n. 5, p. 612-619, 1996. 
 
PONDÉ, Milena P. et al. The relationship between mental disorders and types of 
crime in inmates in a Brazilian prison. Journal of forensic sciences, v. 59, n. 5, p. 
1307-1314, 2014.  
 
RICHARD-DEVANTOY, S.; OLIE, J. P.; GOUREVITCH, R. [Risk of homicide and 
major mental disorders: a critical review]. L'Encephale, v. 35, n. 6, p. 521-530, 
2009.  
SANTOS, M. M.; Inoue, SRV; Quintana, Maria Ines ; Mari, JJ ; Blay, Sergio Luiz ; 
Andreoli, Sergio Baxter . Prison is not the right place for people with mental 
disorders: the Brazilian case. International Psychiatry (Print), v.11, p.59, 2014. 
 
SIMPSON, Alexander IF; MCMASTER, Jeffry J.; COHEN, Steven N. Challenges for 
Canada in meeting the needs of persons with serious mental illness in prison. 
Journal of the American Academy of Psychiatry and the Law Online, v.41, n.4, 
p.501-509, 2013. 
 
SWANSON, Jeffrey W. et al. A national study of violent behavior in persons with 
schizophrenia. Archives of general psychiatry, v.63, n.5, p.490-499, 2006. 
 
SWARTZ, Marvin S. et al. Violence and severe mental illness: the effects of 
substance abuse and nonadherence to medication. American journal of 
psychiatry, 2014. 
 
TEIXEIRA, Eduardo Henrique; DALGALARRONDO, Paulo. Crime, psychiatric 
diagnosis and victims' profiles: a study with the sample of a criminal-psychiatric ward 
in São Paulo. Jornal Brasileiro de Psiquiatria, v.55, n.3, p.192-194, 2006. 
 
VALENÇA, Alexandre Martins; DE MORAES, Talvane Marins. Relação entre 
homicídio e transtornos mentais Relationship between homicide and mental 
disorders. Rev Bras Psiquiatr, v.28, n. Supl II, p. S62-8, 2006. 
 
WALMSLEY R. World Prison Population List (10th edn). King’s College London 
International Center for Prison Studies, 2013. 
 
WOODWARD, Mark et al. Mental disorder and homicide: a review of 
epidemiological research. Epidemiologia e psichiatria sociale, v.9, n.3, p.171-
189, 2000. 
 

 

 

ANÁLISE DE RISCO Á SAÚDE DIANTE DA EXPOSIÇÃO A 
POLUENTES LIBERADOS DURANTE O PROCESSO DE COCÇÃO 
DE ALIMENTOS. 



91 

 

 

Aurilene Marques Da Silva (bolsista PROIN)1 

Profa. Me. Michele Leiko Uemura (orientadora)2 

Universidade Católica De Santos 

Curso Superior de Tecnologia em Gastronomia 

1lenemarques1767@icloud.com; 2professoramichele@unisantos.br  

 

RESUMO 
 

Introdução: Segundo a Pesquisa de Orçamento Familiar de 2008-2009, o percentual de 
despesas com alimentação fora do domicílio entre a população residente em áreas 
caracterizada como um processo que utiliza intensivamente sua mão de obra, por períodos 
prolongados e em condições inadequadas. A avaliação dos níveis de umidade e 
temperatura nos restaurantes tipo Buffet tanto na cozinha quanto no salão é relevante para 
o levantamento do risco para indivíduos vulneráveis. Metodologia: Estudo transversal, 
sendo a coleta de dados realizada de julho a agosto de 2015, em dez restaurantes 
comerciais tipo Buffet, verificando a umidade e temperatura no interior da cozinha e no 
serviço de salão, na cidade de Santos. Os valores mínimos e máximos de temperatura e 
umidade foram verificados através de coletores (dataloggers) da linha DHT 1120. Esses 
registradores de dados são portáteis, capazes de monitorar e armazenar continuadamente 
dados de temperatura e umidade relativa dos ambientes nos quais estão instalados, 
transferindo estes dados para um computador através do sistema DHT2000 que é um 
software desenvolvido pela Perceptec Soluções e Tecnologia. Resultados e discussão: 
Observou-se uma pequena variabilidade na temperatura da cozinha e do salão na maioria 
dos restaurantes investigados. Segundo JUNIOR, (2007) a temperatura ideal indoor deve 
permanecer entre 22°C e 26°C. O que vai ao encontro dos achados nesse estudo onde a 
temperatura média ficou entre 21,75°C a 26°C No que se refere a umidade a mesma 
permaneceu acima dos valores preditos pela Organização mundial da Saúde chegando a 
82,39%. Conclusão: Ao término do estudo pudemos concluir que no que se refere à 
temperatura tanto na cozinha como no salão os valores se encontram-se próximos dos 
valores da normalidade. Já sobre a umidade nota-se que na cozinha os valores estão bem 
acima dos preditos logo estaremos aplicando os formulários investigativos junto aos 
funcionários desses estabelecimentos com intuito de se verificar os relatos referente a 
sintomas apresentados pelos mesmos que possam caracterizar a presença de afecções 
ocasionadas pelo ambiente de trabalho. 
 
Palavras-chave: umidade; temperatura; cocção; cozinhas comerciais. 
 
 
1. INTRODUÇÃO 

A descoberta do fogo foi fator fundamental na diferenciação do homem dos 

outros animais. Ao longo da história a alimentação tornou-se notável não só por 

sua função vital aos seres humanos, mas também pela criação e crescimento de 

novos setores de serviços ligados a ela.  

Com a urbanização e principalmente com a profissionalização feminina, uma 

tendência na prática alimentar nos últimos é o crescimento da frequência no 
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consumo de refeições realizadas fora do domicílio (STEWART; BLISARD; 

JOLLIFFE, 2006).  

De acordo com a Associação Brasileira de Indústrias de alimentação (ABIA 

2010), dentre os canais operadores desse tipo de serviço, existem os canais 

comerciais. Estes têm como objetivo principal a obtenção de lucratividade com a 

comercialização de refeições.  

Os restaurantes comerciais compreendem a maior fatia da receita anual dos 

canais integrantes desse tipo de serviço, sendo o faturamento do setor em 2009 de 

23%, seguido pelas padarias (15%) e bares (14%). Onde o restaurante tipo self-

service ou Buffet ocupa um lugar de destaque dentre os restaurantes comerciais 

na atualidade. 

Este comportamento não se restringe apenas aos países desenvolvidos, no 

Brasil pesquisas realizadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), apontam um crescimento constante nos gastos dos brasileiros com 

alimentação fora do lar desde 1995.Deste modo, a pesquisa dos níveis de umidade 

e temperatura em ambientes, como cozinhas comerciais são relevantes para o 

levantamento do risco para indivíduos vulneráveis, contribuindo com informações 

provenientes da monitorização da exposição ambiental ou ocupacional o que pode 

possibilitar a implementação de medidas preventivas e controle com intuito de se 

evitar danos à saúde, quer sejam locais ou sistêmicos a curto, médio ou longo prazo 

(DELLA ROSA et al., 2003), 

A preocupação sobre a exposição humana aos poluentes está focada no ar 

atmosférico ou proveniente de instalações industriais. No entanto, as pessoas no 

desempenho de suas atividades permanecem a maior parte do tempo em 

ambientes fechados, deste modo a qualidade do ar nesses ambientes vem sendo 

objeto de estudo (SEAMAN, BENNETT, CAHILL, 2007). 

A ação térmica durante a cocção dos alimentos provoca emissão de calor, 

de gordura vaporizada, fumaça, gases e odores que muitas vezes podem ser 

prejudiciais à saúde FAO, (1995). 

Em se tratando de ambientes internos, a cozinha durante a cocção dos 

alimentos torna-se uma fonte de umidade e calor em níveis elevados. Para IIDA, 

(2005), o excesso de umidade e calor são condições ambientais desfavoráveis que 

aumentam os danos à saúde trazendo mais riscos de acidentes. 
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No Brasil, a legislação do trabalho possui Normas Regulamentadoras de 

saúde e segurança no trabalho, sendo que a NR 15 estabelece os limites máximos 

de exposição ao calor, considerando cada tipo de atividade desenvolvida. Todavia, 

sabe-se que grande parte dos serviços de alimentação não possuem condições 

arquitetônicas que evitem a formação excessiva de calor e umidade e consequente 

stress térmico. 

Logo, a avaliação dos níveis de umidade e calor em ambientes como 

cozinhas são relevantes para o levantamento do risco para indivíduos vulneráveis. 

 

2. PROCEDIMENTOS DE PESQUISA 

2.1. TIPO DE ESTUDO 
  

Estudo transversal, sendo o período amostrado de agosto a setembro de 2015.Os 

estudos transversais são relativamente baratos, fáceis de conduzir e úteis na investigação 

das exposições que são características individuais fixas. Os dados obtidos através dos 

estudos transversais são úteis para avaliar as necessidades em saúde da população. 

Dados provenientes de pesquisas transversais repetidas, com amostragem aleatória e 

definições padronizadas, fornecem indicadores úteis de tendências. Essas pesquisas 

enfatizam características pessoais e demográficas, doenças e hábitos relativos à saúde. 

Pesquisas transversais sobre fatores de risco para doenças crônicas têm sido conduzidas 

em um grande número de países (BONITA et al,2010). 

 
2.2. LOCAL DO ESTUDO 

 

A coleta de dados foi realizada em dez restaurantes comerciais tipo Buffet, 

dentro da cozinha e no serviço de salão, de estabelecimentos localizados na cidade 

de Santos. Sendo a seleção realizada em função do número de refeições servidas 

mínimo de 100 e utilização de diferentes métodos de cocção (assado, braseado, 

guisado, fritura entre outros), sendo a escolha feita por sorteio simples. 

Quanto à escolha do número de restaurantes a serem investigados para o 

estudo a mesma se deu por conveniência. 

Inicialmente os restaurantes foram selecionados utilizando informações 

obtidas no catálogo telefônico e junto ao Sindicato de Bares e restaurantes e ao 

Conselho Regional de Nutrição da cidade de Santos totalizando 30 

estabelecimentos. Esses foram numerados de forma aleatória para o sorteio. 
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Uma vez sorteados, foi realizada uma visita e contatado o responsável pelo 

estabelecimento a fim de verificar o interesse de participação na pesquisa. 

 
2.3.PESQUISA DA UMIDADE E TEMPERATURA 

 
Os valores de temperatura e umidade mínimos e máximos serão verificados através 

de coletores (dataloggers) da linha DHT 1120. Esses registradores de dados são portáteis, 

capazes de monitorar e armazenar continuadamente dados de temperatura e umidade 

relativa dos ambientes nos quais estão instalados, transferindo estes dados para um 

computador através do sistema DHT2000 que é um software desenvolvido pela Perceptec 

Soluções e Tecnologia. Serão programadas medidas do ambiente interno e externo 

durante dias consecutivos. 

 
2.4. ANÁLISES ESTATÍSTICAS 

 
Os bancos de dados foram preparados utilizando-se o programa Statistical Package 

for Social Science (SPSS) para Windows, versão 13.0 (SPSS Inc., Chicago, Estados 

Unidos) para posterior confecção dos resultados. 

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Foram registradas, cento e oitenta e umas observações válidas e 0 (zero) ausente 

referente à umidade e temperatura na cozinha e no salão nos 10 restaurantes investigados 

no intervalo de tempo pré-determinado referente ao período de cocção dos alimentos.                    

Nota-se na Tabela 1 pequena variabilidade no que se refere à temperatura da 

cozinha com exceção do restaurante 9, onde a temperatura média foi de 52,81 º C. quando 

comparada as demais cozinhas.  
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Na Tabela 2, que representa a temperatura no salão tivermos também uma 

pequena variabilidade. Sendo a mínima de 21,16°C no restaurante 9 e a máxima 

de 24,13 º C no restaurante 1.  

 
  

Tabela 2 – Distribuição das temperaturas do ambiente “salão ” dos restaurantes 

comerciais na cidade de Santos.  

Restaurantes 

Referências 
Temperatura 

Salão 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Média 24,13 23,56 23,22 21,59 22,81 21,32 21,81 21,85 21,16 22,90 

Mediana 24,96 24,37 24,01 22,33 23,60 21,16 21,65 21,70 21,00 22,73 
Desvio 
Padrão 1,53 1,49 1,47 1,37 1,44 1,05 1,08 1,08 1,04 1,13 

Min. 21,0 20,6 20,3 18,8 19,9 20,0 20,5 20,5 19,8 21,5 

Máx. 25,5 24,9 24,5 22,8 24,1 23,7 24,2 24,3 23,5 25,5 

Perc 25 23,11 22,56 22,23 20,68 21,85 20,48 20,95 21,00 20,32 22,00 

50 24,96 24,37 24,01 22,33 23,60 21,16 21,65 21,70 21,00 22,73 

75 25,38 24,79 24,42 22,71 24,00 21,70 22,20 22,25 21,53 23,31 

Tabela 1 – Distribuição das temperaturas do ambiente “cozinha” dos restaurantes comerciais na 
cidade de Santos. 

Referências 
Temperatura 

Cozinha 

Restaurantes 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Média 22,33 26,51 21,75 26,20 26,05 24,00 22,44 25,69 52,81 31,36 

Mediana 22,30 26,20 21,80 26,10 26,40 24,30 22,70 26,00 53,53 31,40 

Desvio 
Padrão 

0,39 1,06 0,24 0,61 2,85 0,98 0,46 0,99 2,86 0,92 

Min. 21,5 25,1 21,4 25,1 20,3 21,7 21,3 22,1 43,8 29,0 

Máx. 23,0 28,8 22,1 27,6 30,4 25,2 22,8 26,9 58,3 32,9 

Perc 25 22,10 25,60 21,50 25,80 25,00 23,80 22,45 25,60 50,82 30,85 

50 22,30 26,20 21,80 26,10 26,40 24,30 22,70 26,00 53,53 31,40 

75 22,70 27,20 22,00 26,65 28,40 24,70 22,70 26,20 54,74 32,00 
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Quanto a umidade no salão na tabela 3, pode-se observar que nos dez 

restaurantes investigados todos tiveram valores acima de 52,81% no restaurante 9 

a 69,41% no restaurante 1 

 
Tabela 3 – Distribuição das umidades do ambiente “cozinha” dos restaurantes 
comerciais na cidade de Santos. 

Restaurantes 
Referências 

Umidade 
Salão 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Média 69,41 67,79 66,79 62,11 65,63 53,22 54,45 54,56 52,81 57,17 

Mediana 69,80 68,17 67,16 62,46 66,00 53,94 55,18 55,30 53,53 57,94 
Desvio 
Padrão 5,36 5,23 5,15 4,79 5,06 2,88 2,95 2,95 2,86 3,10 

Min. 58,6 57,2 56,4 52,4 55,4 44,1 45,1 45,2 43,8 47,4 

Máx. 80,4 78,5 77,3 71,9 76,0 58,7 60,1 60,2 58,3 63,1 

Perc 25 64,83 63,31 62,38 58,01 61,30 51,21 52,39 52,50 50,82 55,01 

50 69,80 68,17 67,16 62,46 66,00 53,94 55,18 55,30 53,53 57,94 

75 70,81 69,15 68,13 63,36 66,95 55,16 56,43 56,55 54,74 59,25 
 

Na cozinha a umidade permanece alta como descreve na tabela 4 onde 

ficam a média 61,78 % e o restaurante 8 e 82,39% no restaurante 4. 

Tabela 4 – Distribuição das umidades do ambiente “salão ” dos restaurantes comerciais 

na cidade de Santos.  

Restaurantes 
Referências 

Umidade 
Cozinha 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Média 80,59 66,30 80,49 82,39 68,19 62,19 79,02 61,78 73,32 69,04 

Mediana 80,50 66,20 80,40 84,00 66,30 61,90 79,70 61,10 72,50 68,90 
Desvio 
Padrão 0,79 2,34 1,18 4,11 5,88 3,32 2,04 5,21 5,03 4,43 

Min. 79,1 60,5 77,8 74,3 57,8 57,0 74,0 52,0 60,3 55,1 

Máx. 83,8 72,0 82,2 88,9 81,0 68,4 81,1 76,9 86,5 78,9 

Perc 25 80,00 65,10 80,10 78,00 63,95 59,20 78,80 58,15 70,05 65,80 

50 80,50 66,20 80,40 84,00 66,30 61,90 79,70 61,10 72,50 
68,90 

 

75 81,10 67,80 81,60 85,60 73,25 64,80 80,35 64,55 75,35 71,45 

 

Diante dos dados coletados e apresentados acima a temperatura nas cozinhas 

apresentou pequena variabilidade, segundo JUNIOR, (2007) a temperatura ideal indoor 
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deve permanecer entre 22°C e 26°C. O que vai ao encontro dos achados nesse estudo 

onde a temperatura média ficou entre 21,75°C a 26°C apresentando temperatura superior 

ao preconizado somente em duas cozinhas.  

Já para CARNEIRO, (2009) conforme relatado em sua dissertação “Ambiente 

Térmico e Qualidade do Ar em Cozinhas Profissionais” a temperatura ideal na cozinha deve 

permanecer entre os 20°C e 24°C, esse afirma ainda que a temperatura acima dos 24°C 

pode comprometer a produtividade em uma escala de 4% para cada grau acima desse 

valor predito prejudicando assim o funcionamento da cozinha. 

Segundo SILVA (2000); a temperatura acima de 30°C aumenta os riscos de erros 

e acidentes. O mesmo pode ser consideração no salão. Onde a temperatura encontrada 

teve uma média de 21,16°C no a 24,13°C. Para JUNIOR, (2007); a temperatura do salão 

deve-se encontrar amena, pois trata-se de um ambiente mais arejado e embora fechado 

possua na sua maioria um sistema de refrigeração ou ventilação. 

 No que se refere à umidade na cozinha, no presente estudo permaneceram entre 

52,81% a 69, 41%. Segundo a organização mundial de saúde (OMS), o nível ideal de 

umidade relativa ao ar para os seres humano deve ser aproximadamente de 40% e 70%. 

Acima desses valores, o ar fica saturado de vapor d’água, pode interferir no mecanismo de 

controle da temperatura corpórea exercida pela transpiração, que ajuda a dissipar o calor 

e resfriar o corpo. Sobre a umidade no salão foram encontrados valores bem acima do 

predito chegando a 82,39%.       

                                       
 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Ao término do estudo pudemos concluir que no que se refere à temperatura tanto 

na cozinha como no salão os valores se encontram-se próximos dos valores da 

normalidade. Já sobre a umidade nota-se que na cozinha os valores estão bem acima dos 

preditos logo estaremos aplicando os formulários investigativos junto aos funcionários 

desses estabelecimentos com intuito de se verificar os relatos referente a sintomas 

apresentados pelos mesmos que possam caracterizar a presença de afecções 

ocasionadas pelo ambiente de trabalho.                            
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RESUMO 
 

O presente trabalho busca demonstrar o que são os serviços de saneamento básico 
e suas funções, e como a falta de planejamento e tratamento dos resíduos 
provenientes da limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos, do esgotamento 
sanitário e do manejo das águas pluviais urbanas afeta diretamente os corpos 
hídricos, causando sua contaminação e consequentemente a dificuldade em seu 
aproveitamento. 
 

Palavras-chave: Saneamento Básico; Recursos Hídricos; Poluição; Efetividade 
das Normas Ambientais. 

 

1. INTRODUÇÃO 

O presente trabalho busca mostrar a influência dos serviços de saneamento 

básico nos corpos hídricos, afetando, consequentemente, o abastecimento de água 

potável à população. 

 Os corpos hídricos encontrados nos grandes centros urbanos estão cada 

dia mais poluídos em virtude do tratamento incorreto dos resíduos neles 

despejados, colocando a população em risco sanitário e eliminando a possibilidade 

de novas fontes de abastecimento, tendo em vista que devido à situação crítica 

deverão passar por longo tratamento até poderem se tornar viáveis para o consumo 

humano. 

A pesquisa tem como objetivo elucidar de que maneira a ausência ou a 

ineficácia dos serviços prestados deterioram a qualidade da água disponível, 

principalmente daqueles corpos hídricos presentes nos grandes centros urbanos, 

os quais sofrem com a quantidade de resíduos ali despejados, e mostra, ainda, 

como a Lei 11.445 de 2007 que trata das Diretrizes Nacionais do Saneamento 

Básico está ligada diretamente com a Lei 9.433 de 1997, que versa sobre a Política 

Nacional de Recursos Hídricos. 

O tema abordado foi escolhido uma vez que em nosso país muitas pessoas 

não têm acesso aos serviços básicos de saneamento, e, desta maneira ficam 

sujeitas a doenças e outras mazelas, as quais deterioram a qualidade de vida da 

população. Por outro lado, há aqueles que possuem acesso a tais serviços mas 
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são atingidos com a falta de abastecimento de água potável, como acontece em 

épocas de baixa nos reservatórios de água.  

Através da análise da Lei 11.445 de 2007, que dispõe sobre as diretrizes 

nacionais para o saneamento básico, bem como de outras normas legais e da 

doutrina acerca do assunto, serão analisados os aspectos mais relevantes quanto 

ao saneamento básico e como a correta prestação desses serviços influi nas águas. 

Caberá demonstrar que a escassez de água poderia ser amenizada caso houvesse 

o correto planejamento e a integração por parte dos Governos municipais e 

estaduais, e o como cada serviço, sendo esses o esgotamento sanitário, a limpeza 

urbana e o manejo dos resíduos sólidos e, por fim a drenagem e o manejo das 

águas pluviais urbanas, influem na qualidade e quantidade das águas disponíveis. 

 

2. PROCEDIMENTOS DE PESQUISA 

Inicialmente foi realizada pesquisa doutrinária a respeito dos conceitos 

envolvendo o saneamento básico, seus serviços, características e princípios. 

Em sequência realizou a análise de dados obtidos juntamente Agência 

Nacional de Águas- ANA, para que fosse possível entender de forma quantitativa a 

atual situação do nosso país no que diz respeito à prestação de serviços de 

saneamento básico. 

Em relação à titularidade da prestação dos serviços de saneamento básico, 

houve a necessidade de análise jurisprudencial, vez que a Constituição Federal 

apresenta de maneira dúbia a quem confere tal titularidade. 

Após, foram utilizadas legislações acerca do assunto, observando como o 

tema inerente ao saneamento básico estava inserido não somente na Lei nº 

11.445/07, que trata das diretrizes nacionais para o saneamento básico, como 

também dentro de outras políticas nacionais, bem como a de Resíduos Sólidos e a 

do Meio Ambiente. 

Por fim, deu-se a observação de como os serviços de saneamento básico, 

ou a falta dele, exerce influência na qualidade e quantidade dos recursos hídricos 

existentes e disponíveis para a utilização do homem. 
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3. RESULTADO SE DISCUSSÃO 

Após a análise doutrinária e de legislação, pode ser compreendido que o 

abastecimento de água potável, o esgotamento sanitário, a drenagem e manejo 

das águas pluviais urbanas e a limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, que 

são os serviços inerentes ao saneamento básico, possuem sua parcela de 

influência nos corpos hídricos. 

O abastecimento de água sofre com a má qualidade dos outros serviços 

inerentes ao saneamento básico, visto que a não realização destes, ou a realização 

fora dos padrões aceitáveis, acarreta na contaminação de corpo hídrico que, por 

ventura, poderia ser utilizado no abastecimento de água à população distribuição. 

Essa contaminação decorre de precárias instalações de redes de esgoto 

sanitário ou pluvial, e afeta todo o sistema de saneamento básico, bem como as 

fontes de abastecimento. Esse ciclo de contaminação envolve o despejo do esgoto 

nos rios sem a realização de um prévio tratamento, o transbordo dos esgotos 

pluviais em virtude da quantidade grande de poluição orgânica e metais os quais 

acabam nos rios em dias chuvosos. Outra ação integrante desse chamado “ciclo 

de contaminação” é degradação das águas subterrâneas em virtude dos despejos 

comerciais e domésticos, podendo ocorrer por meio da contaminação de fossas 

sépticas, vazamento dos sistemas de esgoto sanitário e pluvial e percolação de 

chorume em lixões a céu aberto. 

O esgotamento sanitário, ainda é um grave problema em nosso país, haja 

vista ainda não ser realizado de maneira correta em muitas regiões. Sabe-se que a 

correta destinação final dada ao esgoto proveniente de casas e edifícios é de suma 

importância para a alteração da atual situação sanitária e conseqüentemente do 

estado de nossos recursos hídricos, principalmente em relação aos rios que cortam 

os grandes centros urbanos. Estes perdem seu enorme potencial de prover água 

para essas regiões, em virtude da baixíssima qualidade. A Resolução CONAMA 

430/2011 dispõe justamente sobre as condições e padrões dos efluentes nos 

corpos hídricos. Ela veio para alterar e complementar a resolução anterior, nº 

357/2005, que também versava sobre o mesmo assunto. 

O tratamento do esgoto, apesar de exigir um grande dispêndio de recursos 

financeiros e de tempo, é de suma importância na garantia de água limpa e que 

não contenha riscos à população.  
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No que se refere a drenagem e ao manejo das águas pluviais urbanas, é 

recorrente a incidências de enchentes em grandes centros urbanos em épocas de 

chuvas torrenciais. A drenagem se faz, então, necessária, pois a grande quantidade 

de água poderá causar, além de danos materiais, danos sanitários, visto que com 

o nível elevado da água a ocorrência de doenças transmitidas pela impureza desse 

recurso atinge milhares de pessoas. 

Esse serviço possui ligação com os demais tendo em vista que todo o lixo 

espalhado nas ruas causa o bloqueio da passagem da água para as redes de 

esgoto, fazendo com que toda aquela água não tenha para onde escoar e causando 

transtorno às cidades. A rede de esgotamento pode ser combinada ou separada. A 

primeira une o esgoto sanitário e pluvial, e a segunda tem a separação do esgoto 

sanitário das águas provenientes das chuvas. 

A legislação prevê que poderão ser aplicadas penalidades em caso de 

lançamento de águas pluviais nos esgotos sanitários (BRASIL, 2010, art. 9º, §2º). O 

lançamento de águas pluviais muitas vezes ocorre em virtude da existência de 

ligações clandestinas, o que dificulta essa separação. 

Por fim, a limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos também são 

enquadrados como um dos quesitos que influem na qualidade e quantidade de 

corpos hídricos disponíveis para utilização, visto que o descarte incorreto ainda é 

realizado em 60% dos municípios brasileiros (ABRELPE, 2013), afetando 

diretamente os lençóis freáticos que acabar por condenar mais um corpo de água. 

No que se refere a titularidade desses serviços o impasse se dá uma vez 

que os serviços de saneamento básico englobam o uso dos recursos hídricos que 

são de domínio da União e dos Estados. Sendo os Municípios responsáveis pelos 

serviços inerentes ao saneamento básico os três entes estão ligados, não podendo 

um agir sem levar em consideração o outro. 

Neste sentido, julgou o STF parcialmente procedente a ADI 1.842-RJ, a qual 

questiona a criação de uma região metropolitana do Rio de Janeiro e Região dos 

Lagos, a fim de que fosse julgada procedente quanto a inconstitucionalidade das 

disposições normativas. 

Na ADI 1.842/RJ, proposta pelo Partido Democrático Trabalhista, é 

questionada a aprovação do Decreto nº 24.631/1998 que trata sobre as condições 

de alienação das ações representativas do capital social da Companhia Estadual 

de Águas e Esgotos (CEDAE), de propriedade do Estado do Rio de Janeiro, e de 
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outorga da concessão dos serviços públicos de saneamento básico na região 

metropolitana do Rio de Janeiro. 

O ponto a ser discutido na ADI é exatamente a legitimidade das normas a 

partir da criação da região metropolitana, pois, desta maneira, competências que 

antes cabiam ao Município passaram a ser de competência do Estado no que se 

refere ao saneamento básico. 

 

4.CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao final deste trabalho de pesquisa, pode ser constatada a real interligação 

dos serviços básicos de saneamento junto aos recursos hídricos disponíveis 

atualmente. 

Ficou constatado que a integração dos planos nacionais de recursos hídricos 

e das diretrizes nacionais de saneamento básico faz-se extremamente necessária 

para que ambos tenham a sua eficiência garantida. 

A integração de infraestruturas e de planejamento têm sua importância 

quanto à preservação dos corpos hídricos, haja vista que em todos os serviços 

ligados ao saneamento básico há a influência de recursos hídricos, seja no 

processo de tratamento, pela outorga do uso da água, ou pela disposição final dada 

aos resíduos descartados. Ambas as atividades fazem uso do recurso hídrico e o 

seu correto manejo é necessário visando sempre prover água de qualidade à 

população e, também, assegurar os níveis corretos de potabilidade dos recursos 

hídricos. 

Ficou demonstrada, então, qual a ligação de ambos e de que maneira um 

vem a influenciar a qualidade do outro, e que para atingir um resultado 

minimamente aceitável para que a qualidade e quantidade de água disponível não 

seja afetada, deve haver uma coordenação de todas as políticas já mencionadas. 
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RESUMO 
 

Alagados construídos são sistemas que mimetizam os processos de degradação e 
retenção de contaminantes de sistemas alagados naturais, através de processos 
geohidroquímicos condicionados na rizosfera e no perifiton. Neste projeto, foram 
realizadas a montagem e operação de um sistema de alagados construídos 
sequenciais, em escala de bancada, com quatro estágios, para avaliação da 
formação de biossurfactantes a partir de cargas oleosas adicionadas ao sistema. A 
geração de biossurfactantesfoi avaliada pelo ensaio de colapso de gota. Foi 
observada uma maior produção de biossurfactantes no tambor inicial do sistema. 
À medida que a carga oleosa atravessa em direção aos tambores vegetados dos 
estágios dois e três, a produção de biossurfactante sofreu intensa diminuição. 

 

Palavras-chave: biossurfactante, hidrocarboneto, alagado construído. 

1. INTRODUÇÃO 

Considerando a aplicabilidade de alagados construídos no tratamento de 

efluentes industriais, entre os pontos que necessitam maior compreensão destaca-

se o conhecimento de limites funcionais dos sistemas. Em um processo industrial, 

http://www.santos.sp.gov.br/?q=noticia/20926/n-meros-mostram-crescimento-da-coleta-seletiva-na-cidade
http://www.santos.sp.gov.br/?q=noticia/20926/n-meros-mostram-crescimento-da-coleta-seletiva-na-cidade
http://planetasustentavel.abril.com.br/noticia/lixo/producao-destinacao-residuos-solidos-brasil-panorama-2010-abrelpe-625938.shtml
http://planetasustentavel.abril.com.br/noticia/lixo/producao-destinacao-residuos-solidos-brasil-panorama-2010-abrelpe-625938.shtml
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uma operação inadequada ou a perda momentânea de um controle na produção, 

podem significar uma carga excessiva no efluente produzido, suficiente para 

desestabilizar um sistema biológico. Efluentes industriais caracterizam-se, em 

grosso modo, pela presença de cargas oleosas e de metais. Este projeto objetiva a 

montagem em bancada e operação de um sistema de alagados construídos 

sequenciais para avaliação de biossurfactantes pelo ensaio de colapso de gota. 

 

2. PROCEDIMENTOS DE PESQUISA 

2.1. Montagem do sistema de alagados construídos 

O sistema de alagados construídos foi instalado em um conjunto de 4 

tambores plásticos de 5L conectados por tubos de PVC de ½ polegada, a partir de 

aberturas perfuras a uma altura equivalente a 90% do volume útil dos tambores. 

Para a circulação de água, foi considerado um sistema de bombeamento para 

aquários, com utilização de bombas elétricas submersas de baixa vazão. O estoque 

de macrófitas e de comunidades microbianas foram construídos a partir de 

tambores plásticos de 20 L e de 5 L, respectivamente.  

Após a montagem dos tambores e conexões hidráulicas, as comunidades 

foram instaladas. A composição das comunidades se baseou na distribuição de 

macrófitas aquáticas e de comunidades microbiológicas associadas. Para a 

instalação das macrófitas, foram utilizados espécimes de capim vetiver e de 

Salviniaauriculata, ocupando tambores específicos. Para a instalação das 

comunidades microbiológicas, foram utilizados inóculos mantidos em tambores sob 

aeração, coletados em áreas alagadas regionais. 

Um período de cinco semanas foi considerado para a aclimatação das 

macrófitas e comunidades associadas, incluindo o incremento da biomassa e o 

estabelecimento de homeostase. A aclimatação foi avaliada através do porte e 

número dos espécimes vegetais e da densidade de seu sistema radicular, da 

presença de microinvertebrados aquáticos e da deposição de biomassa no fundo 

de cada compartimento. A partir do momento considerado para a aclimatação, os 

efluentes sintéticos de óleo comestível emulsionado mecanicamente foram 

gradativamente adicionados até a estabilização dos processos de geração de 

biossurfactantes. 
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2.2. Ensaios do espalhamento de óleo 

A produção de biossurfactantes foi avaliada pelo método do colapso da gota 

(BODOUR & MILLER-MAIER, 1998). Neste método, dois microlitros de óleo 

lubrificante ou comestível são adicionados a cada um dos 96 poços da tampa de 

uma microplaca. A tampa permanece em repouso por 24 horas e então 5 µl da 

solução teste são adicionadas à superfície do óleo. A forma da gota na superfície 

do óleo é então avaliada com o auxílio de uma lupa, após 1 minuto. O resultado foi 

considerado positivo para a produção de biossurfactantes quando o diâmetro da 

gota adicionada sobre o óleo foi maior do que a produzida pela adição de água 

destilada (controle negativo). As análises foram realizadas semanalmente, em 

triplicata para cada tambor do sistema modelo. 

 

2.3. Montagem da carga de óleo 

Para a realização dos ensaios para avaliação da presença de 

biossurfactantes nos sistemas de alagados construídos, foi montada uma carga de 

óleo. Um volume de 5mL de óleo de soja e 100 ml de água destilada foram 

adicionados ao copo de um e liquidificador por cinco minutos, até ser obtida uma 

emulsão mecânica homogênea. A emulsão resultante foi adicionada aos alagados 

piloto aclimatados no tambor inicial de fluxo. Esse processo foi repetido três vezes 

(segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira) durante três semanas, com objetivo de 

permitir a produção de biossurfactantes pela comunidade microbiana presente nos 

alagados modelo.  

 

3. RESULTADOSE DISCUSSÃO 

Foram realizadas duas baterias de avaliação, acompanhando as duas 

montagens e aclimatações consecutivas dos sistemas de alagados modelo, 

respectivamente, entre o final de novembro e o inicio de dezembro de 2014, e em 

maio de 2015.  

Os resultados globais da avaliação pelo ensaio do colapso de gota são 

apresentados na Tabela 1. Pode ser notado que a produção de biossurfactantes é 

observada na maioria das amostras do tambor inicial, em uma parte minoritária dos 

tambores vegetados e quase ausente no tambor final. 
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Tabela 1. Resultados dos ensaios de colapso de gota  

 

Ponto de coleta de água 
para verificação de 
biossurfactantes: 

Número de amostras  
positivas / negativas para 

biossurfactantes: 

Tambor inicial 19 / 7 

Tambor com vetiver 6 / 20 

Tambor com salvínia 4 / 22 

Tambor final 1 / 25 

 

4.CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os resultados obtidos indicam que a produção de biossurfactantes, dentro 

dos sistemas de alagados modelo, é mais intensa no tambor inicial do sistema. Este 

comportamento mostra estar relacionado à atividade metabólica iniciada pela 

presença de carga oleosa em uma situação de menor difusão de oxigênio na coluna 

de água. À medida que esta carga atravessa em direção aos tambores vegetados, 

a produção de biossurfactante sofreu intensa diminuição. Considera-se que a 

capacidade de transferência de oxigênio através das raízes das macrófitas pode 

permitir uma aceleração metabólica da comunidade bacteriana por vias aeróbias, 

diminuindo a demanda pela função exercida pelos biossurfactantes. Um possível 

prosseguimento desta pesquisa seria a comparação deste comportamento entre 

diferentes desenhos de alagados modelo. 
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RESUMO 
 

 

O projeto consistiu na discussão e análise acerca do Programa Produtor de Água 
da Agência Nacional de Águas (ANA), inserido na categoria de Pagamento por 
Serviços Ambientais (PSA), verificando aspectos operacionais, natureza jurídica, 
objetivos sociais, econômicos e ambientais, sob o enfoque de sua eficiência no 
plano prático no que tange a minimizar a escassez hídrica. 
 
Palavras-chave: Direito Ambiental. Política Nacional do Meio Ambiente. Agência 
Nacional de Água. Programa Produtor de Água. Pagamento por Serviços 
Ambientais. Escassez Hídrica. 
 

1. INTRODUÇÃO 

É sabido que o Pagamento por Serviços Ambientais (PSA) é um instrumento 

econômico que pode ser desenvolvido no âmbito da Política Nacional de Recursos 

Hídricos, Lei nº 9.433/1997. Embora não previsto especificamente na norma, como 

os demais instrumentos, de controle e de planejamento, sua a finalidade é de 

melhorar e recuperar os aspectos de qualidade e quantidade dos recursos hídricos. 

Nessa linha, transfere recursos, monetários ou não monetários, para aqueles que 

ajudam a conservar ou produzir tais serviços mediante a adoção de práticas 

agrícolas ou no meio urbano. Cabe destacar, como PSA relativo à proteção dos 

recursos hídricos, o “Programa Produtor de Água”.  

Diante disso, a presente pesquisa tem como objetivo proceder a uma análise 

do Programa Produtor da Água da Agência Nacional de Águas, inserido na 

categoria de Pagamento por Serviços Ambientais (PSA), verificando seus aspectos 

operacionais, sua natureza jurídica e seus objetivos ambientais, sociais e 

econômicos. 

A análise também consistiu em demonstrar como que a integração desses 

instrumentos, em especial a do PSA, pode influenciar na redução da escassez 
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hídrica e consequentemente no aumento da produção de água, tendo em vista a 

sua essencialidade à vida humana. 

A crise hídrica tem sido uma realidade constante no Sudeste do país nesses 

últimos anos, o que deixa clara a necessidade de implantação de políticas públicas 

para protegerem os recursos naturais, inclusive a água. No entanto, os atuais 

instrumentos existentes são subutilizados, ou seja, por vezes não atingem a 

finalidade e os objetivos específicos, comprometendo sua eficiência a que foram 

destinados, influenciando direta ou indiretamente nos planos econômicos, sociais 

e ambientais. 

Para isso, aspectos importantes, como a Política do Meio Ambiente, a 

Agência Nacional de Águas, Política Nacional de Recursos Hídricos, o Programa 

Produtor de Águas, o Pagamento por Serviços Ambientais e o importante papel 

social-ambiental que o Município de Extrema/MG exerce na sua região, serão 

abordados de maneira a compreender que a integração e a articulação dos 

instrumentos ambientais são o caminho para a proteção dos recursos hídricos e 

diminuição dessa crise no país. 

 

2. PROCEDIMENTOS DE PESQUISA 

A princípio foram levantadas as ideias gerais sobre o terma abordado, 

levando em consideração todo o funcionamento procedimental do Programa 

Produtor de Água, pelo menos no que diz respeito aos aspectos formais, dando 

ênfase para o Pagamento por Serviços Ambientais, sejam eles monetários ou não. 

Nessa mesma linha, preocupou-se em realizar um estudo sobre a eficiência 

do Programa no plano prático, em relação ao aumento ou não de água nas regiões 

beneficiadas pelo convênio realizado entre o Produtor Rural interessado e o 

Município. 

Em consequência desse estudo acima, com o objetivo de obter resultados 

concretos, procedeu-se pesquisa por meio de levantamento bibliográfico, online e 

doutrinário, inclusive sobre o Programa em questão ter sido adotado pelo Município 

de Extrema/MG e seus reflexos. 

Para chegar ao desenvolvimento acima exposto, bem como, nos resultados, 

que serãoabordados no tópico a seguir, utilizou-se, quanto ao método de 
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abordagem, a pesquisa qualitativa. De outro lado, noque diz respeito aos aspectos 

procedimentais, foram utilizadas as pesquisas bibliográfica, online e documental. 

 

3. RESULTADOSE DISCUSSÃO 

O Produtor de água é uma iniciativa da Agência Nacional de Água (ANA) 

que tem como objetivo a redução da erosão e assoreamento dos mananciais das 

áreas rurais. O programa, de adesão voluntária, prevê o apoio técnico e financeiro 

à execução de ações de conservação da água e do solo, como, por exemplo, a 

construção de terraços e bacias de infiltração, a readequação de estradas vicinais, 

a recuperação e proteção de nascentes, o reflorestamento de áreas de proteção 

permanente e reserva legal, o saneamento ambiental, etc. Prevê também o 

pagamento de incentivos  aos produtores rurais que comprovadamente contribuem 

para a proteção e recuperação de mananciais, gerando benefícios para a bacia e a 

população (AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS). 

Esses incentivos pagos aos produtores rurais são chamados de Pagamento 

por Serviços Ambientais (PSA), que homenageia o princípio do protetor-recebedor, 

buscando conferir maior efetividade ao desenvolvimento sustentável. 

Essa remuneração aos produtores rurais será sempre proporcional ao 

serviço ambiental prestado e dependerá de prévia inspeção na propriedade. Além 

disso, para serem contemplados com a marca “Produtor de Água”, todos os 

projetos PSA devem obedecer a uma série de condicionantes e diretrizes 

estabelecidas pela ANA (Agência Nacional de Águas), tais como, como, por 

exemplo, sistema de monitoramento de resultados e práticas sustentáveis de 

produção (BRASIL, s/d). 

No entanto, alguns autores (TEJEIRO & STANTON, 2014. p.128) criticam 

que em razão dos Produtores Rurais serem os destinatários do convênio em 

questão, muitas vezes ficam impossibilitados de aderirem a tal Projeto, diante das 

exigências e condicionantes serem difíceis de serem cumpridas, para somente 

assim, estarem aptos a exercer esse papel importante naquela região. 

Em outras palavras, argumentam que deve se buscar pela facilitação do 

manejo, implementação e adesão pelos interessados, quais sejam, a simplificação 

da documentação exigida dos beneficiários, dos contratos, do recebimento de 
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benefícios, da construção de indicadores de avaliação, devendo ser levada em 

consideração a mudança de paradigma no papel dos envolvidos, a insuficiência de 

recursos e mercados. 

Todo esse contexto acima se relaciona intimamente com o objetivo final 

deste trabalho, que é quanto a escassez hídrica que atinge o Sudeste do País 

desde 2014, pelo menos foi o ano em que se deu de maneira tão crítica. 

Ademais, é claro que o problema de abastecimento de água está muito longe 

ter uma só causa. No entanto, se ao menos utilizarem outros meios que não seja a 

simples cobrança pelo seu uso e programas de conscientização social, será 

possível minimizar sua incidência e seus impactos no meio ambiente. 

Ademais, vale dizer que com a integração de outras Políticas Ambientais já 

existentes no nosso País, seria possível cobrir eventual deficiência de uma ou de 

outra, isso significa que, infelizmente, ainda não há Política Ambiental capaz, por si 

só, de atingir seus objetivos com total eficiência, como é o caso do Programa 

Produtor de Água. 

Isso porque, o objetivo desse trabalho se pauta em demonstrar que o 

Programa é capaz de minimizar, mas não de sanar a escassez hídrica e seus 

impactos, para isso, seria necessário o que foi argumentando acima, principalmente 

pela carência de regulamentação específica no que tange as fontes de 

financiamento Federal do Programa, apesar de existir um Projeto de Lei(Lei nº 

5.487/2009)nesse sentido em trâmite na Câmara dos Deputados. 

Apesar disso, não significa dizer que não é possível obter resultados 

satisfatórios com o Programa, vai depender de, por exemplo, esforço local, boa-fé 

do Produtor Rural, vontade social da região em contribuir para a melhoria 

pretendida, ou seja, não basta existir a norma para se alcançar os objetivos 

pretendidos. 

Em contrapartida a indagação exposta nos parágrafos anteriores, 

corroborando com o último, observa-se que no tange ao Programa Produtor de 

Água em conjunto com a natureza assistencialista do Pagamento por Serviços 

Ambientais, o Município de Extrema/MG ao aderi-lo obteve resultados incríveis a 

ponto de serem considerados referência no que diz respeito a desenvolvimento 

sustentável e protetores do meio ambiente, principalmente no campo hídrico. 
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Com isso, não se pode olvidar que os benefícios e resultados obtidos foram 

de grande importância, uma vez que suas águas constituem um dos principais 

mananciais de abastecimento do Brasil chamado Sistema Cantareira, construído 

com o objetivo de abastecer a região metropolitana de São Paulo, além de uma 

série de outros municípios pertencentes à bacia do Rio Piracicaba. 

Como pode se observar pelo Folder (AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS. 

Folder) disponibilizado no site do projeto em questão, houveram avanços bastantes 

significativos, como a construção de 1.000 bacias de contenção de águas pluviais, 

40.000 metros de construção de terraços em 100 hc, instalação de 30 

biodigestores, 50 caixas d’água e caçambas para a coletiva seletiva voltados ao 

saneamento ambiental, 504.153 mudas plantadas nas sub-bacias das Posses e do 

Salto, sendo muitas mudas plantadas já viraram árvores, que estão dando frutos, 

servindo de abrigo e sustento para a biodiversidade e para a produção de água, 

bem como, 187.529 metros de cerca construídas para proteção de áreas de 

preservação permanente e reserva legal. Além disso, foram adquiridas 900.000 m² 

de áreas para a criação do Parque Natural Municipal. 

Portanto, é fundamental que se tenha em mente da necessidade proteger 

todo o ecossistema, pois, como ele funciona em ciclo, se uma de suas fases ficar 

comprometida, o restante também será afetado. 

Nessa mesma linha, a autora do livro “A Última Gota”, Vanessa Barbosa 

(BARBOSA, 2014, p.170), afirma que a água é o principal meio através do qual a 

mudança climática influencia os ecossistemas da Terra e, portanto, o modo de vida 

e o bem-estar das sociedades. 

Em razão disso, temperaturas mais altas e mudanças extremas nas 

condições meteorológicas podem afetar a disponibilidade e a distribuição das 

chuvas, da neve que derrete, o fluxo dos rios e das águas subterrâneas, e deteriorar 

a qualidade da água de modo geral, principalmente os recursos de água doce, que 

são altamente vulneráveis aos impactos da mudança climática. 

Cada região do globo enfrenta os mais variados desafios quando o problema 

se refere à água, como precipitação alterada (frequência e intensidade), mudanças 

nos padrões e taxas de escoamento e de recarga das reservas subterrâneas, secas 

e inundações avassaladoras que alteram a qualidade da água, o que aumenta o 
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estresse hídrico, colocando em risco o suprimento para várias atividades humanas, 

como é o caso da agricultura. Qualquer variação no clima afeta o ciclo hidrológico. 

Por fim, sob a ótica da Política Nacional de Recursos Hídricos que procurou 

regulamentar o art. 21 da Constituição Federal, instituindo objetivos, diretrizes, 

instrumentos e planos capazes de cooperar para o uso sustentável da água, uma 

vez que é um bem jurídico limitado e escasso, conclui-se que o Programa Produtor 

de Água, em conjunto com o Pagamento por Serviços Ambientais, tem a 

capacidade de minimizar a escassez hídrica e seus impactos ao meio ambiente, 

desde que haja interesse, cooperação entre os Entes Federados e integração das 

Políticas Ambientais, para o fim de melhorar sua eficiência no plano prático, 

contribuir para a não ocorrência de eventuais desvios de finalidade e fiscalização 

constantes sobre a evolução do Programa na respectiva região, inclusive sobre os 

resultados obtidos em benefício dos interessados direta ou indiretamente. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante o exposto, conclui-se que, levando em consideração a necessidade 

de integração das Políticas Ambientais já existentes no nosso País, o que falta para 

a efetividade do Programa Produtor de Água é basicamente o interesse político, 

somado aos problemas causados pela má-gestão pública, no que diz respeito ao 

seu desenvolvimento para dar mais efetividade ao respectivo Programa. Interesse 

esse que deveria partir também da sociedade, além de participar de ações sociais 

ambientais de incentivo a preservação do meio ambiente, bem como, em 

contrapartida, o desinteresse de determinadas regiões em fiscalizar aqueles que o 

aderiram e cobrar melhorias, sejam daqueles que utilizam do dinheiro público para 

participarem de projetos com esse objetivo ou daqueles que deveriam representar 

os seus interesses, inclusive das gerações futuras, tendo em vista que também 

necessitarão desses recursos. 

Essa preocupação em questão, refletiria também na melhoria dos setores da 

saúde, por exemplo, beneficiando não só toda uma coletividade, mas também 

aqueles que mais sofrem com a falta do devido saneamento básico. A cooperação 

é necessária para solucionar um problema que é coletivo e não individual. 
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Seria possível reverter essa situação para resolver inúmeros problemas 

ambientais relacionados com a escassez hídrica, desmatamento, poluição da 

atmosfera, tudo isso contribui para a piora do ecossistema, uma vez que ele 

“trabalha” em ciclo, portanto, como já dito anteriormente, se um dos elementos 

desse ciclo deixa de funcionar como deveria, o restante fica comprometido. Sendo 

assim, esse trabalho procurou demonstrar que um dos meios para se atingir essa 

solução é o Programa Produtor de Água, já que seus objetivos são promissores e 

de grande relevância nos dias atuais, até porque, a água é um dos bens naturais 

mais preciosos que possuímos. 

Ademais, pode-se levar em conta também que uma das razões dessa 

importância é o fato do corpo humano ser constituído em grande parte de água. A 

sua ausência já causa impactos e impactará mais ainda em qualquer região, pois é 

errônea a ideia de que apenas o Nordeste semiárido sofre desse problema, é claro 

que em maior incidência, mas se não forem tomadas as medidas necessárias o 

mais rápido possível, o Sudeste também poderá chegar nessa mesma situação, já 

que utilizar qualquer recurso natural de forma desenfreada, considerando que a sua 

recomposição depende de outros fatores, é antecipar esse evento que poderia 

apenas ocorrer no futuro.  

O Pagamento por Serviços Ambientais que serve para gerir o Programa aqui 

discutido procura viabilizar a conservação dos habitats e da biodiversidade, a 

filtragem natural, a regulação hídrica e mais um número expressivo de serviços 

ecossistêmicos providos por aqueles, garantindo assim, o seu bom funcionamento 

e o seu desenvolvimento, desde que haja esforço por parte daqueles que o 

adotaram e sejam compatíveis com o Programa, bem como, que não ocorra o 

desvio de finalidade do projeto, para assim reduzir a erosão e o assoreamento dos 

mananciais nas áreas rurais, refletindo diretamente na abundância do recurso 

natural em questão, minimizando a sua escassez e os seus impactos. 
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RESUMO 
 

Este trabalho apresenta os resultados de ensaios ecotoxicológicos de germinação 
de sementes de alface, Lactuca sativa, para avaliação da água presente em dois 
sistemas modelo de alagados construídos para tratamento de cargas de óleo 
comestível emulsionado.Os sistemas de alagados construídos foram estabelecidos 
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em quatro tambores de 5 L de capacidade, com instalação de capim vetiver em 
regime de flutuaçãoe salvínia nos tambores intermediários. Em um dos sistemas, 
um dos tambores foi preenchido por brita, permitindo a instalação de comunidades 
bacterianas associadas a biofilmes. Os resultados indicaram que a geração de 
metabólitos e biossurfactantes associados a cargas de óleo emulsionado 
apresentaram um impacto negativo no crescimento das raízes de alface. 

Palavras-chave: ecotoxicologia, biossurfactantes, alagado construído. 

1. INTRODUÇÃO 

Alagados construídos apresentam vantagens sobre processos tradicionais 

de tratamento de água, conjugando baixos custos de instalação e simplicidade 

operacional. Sua aplicação para o tratamento de águas residuárias industriais não 

tem acompanhado, entretanto, a maior utilização destes sistemas para efluentes 

domésticos, ocorrida nas últimas décadas. Alagados construídos podem ser 

considerados biorreatores abertos e apresentam diversas vantagens sobre 

processos tradicionais de tratamento de água:simplicidade e baixo custo de 

instalação, operação e manutenção, tolerância a flutuações de volume de fluxo, 

capacidade de tratamento simultâneo de águas com diversas composições ou 

concentrações de contaminantes e facilidade na reutilização da água 

processada.Efluentes industriais caracterizam-se, em grosso modo, pela presença 

de cargas oleosas e de metais. 

Este projeto teve por objetivo o desenvolvimento de modelos de alagados 

construídos para a avaliação dos efeitos ecotoxicológicos de cargas de óleo 

emulsionado e biossurfactantes, sobre a germinação de sementes de alface, 

Lactuca sativa. 

 

2. PROCEDIMENTOS DE PESQUISA 

2.1. Montagem do sistema de alagados construídos 

O sistema de alagados construídos foi instalado em dois conjuntos 

independentes de 4 tambores plásticos de  5 L conectados por tubos de PVC de ½ 

polegada, a partir de aberturas perfuradas a uma altura equivalente a 90% do 

volume útil dos tambores. Para a circulação de água, foi considerado um sistema 

de bombeamento para aquários, com utilização de bombas elétricas submersas de 

baixa vazão. O estoque de macrófitas e de comunidades microbianas foram 
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construídos a partir de tambores plásticos de 20 L e galões de água mineral de 5 

L, respectivamente.  

Após a montagem dos tambores e conexões hidráulicas, as comunidades 

foram instaladas. A composição das comunidades se baseou na distribuição de 

macrófitas aquáticas e de comunidades microbiológicas associadas. Para a 

instalação das macrófitas, foram utilizados espécies de Salviniaauriculata, e de 

capim vetiver, ocupando respectivamente os tambores 2 e 3. Os tambores 1 e 4 

foram deixados sem ocupação por macrófitas para permitir o bombeamento, a 

adição de substâncias de interesse e a amostragem.  

Um período de duas semanas foi considerado para a aclimatação das 

macrófitas e comunidades associadas. A avaliação da aclimatação se baseou no 

aumento de biomassa e estabilidade de comunidades planctônicas e de micro 

invertebrados presentes. 

Uma carga de óleo comestível emulsionado foi gerada para a realização dos 

ensaios. Para isto, um volume de 5mL de óleo de soja e 100 ml de água destilada 

foram adicionados ao copo de um e liquidificador e batido por cinco minutos, até 

ser obtida uma emulsão mecânica homogênea. A emulsão resultante foi adicionada 

aos alagados-modelo, no tambor inicial de fluxo (tambor 1). Esse processo foi 

repetido três vezes (segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira) durante um mês, com 

objetivo de permitir a produção de biossurfactantes e uma alteração na comunidade 

microbiana presente nos alagados-modelo.  

Para cada ensaio, 10 sementes de alface foram posicionadas em uma placa 

de Petri, sobre papel filtro. Cada conjunto recebeu 5 mililitros de água originada dos 

sistemas de alagados após um mês de adição de cargas de óloe emulsionado. 

Foram montados 3 conjuntos para cada sistema-modelo, com e sem a presença de 

um tambor preenchido com brita. Cada ensaio foi realizado em triplicata. O controle 

negativo foi realizado com água mineral.  

Os ensaios permaneceram sob abrigo da luz durante três dias. Após este 

período, quando ocorreu a germinação, as sementes foram avaliadas no parâmetro 

comprimento de raíz com auxílio de um paquímetro digital. Os dados foram 

tabelados em planilha eletrônica. 

 

3. RESULTADOSE DISCUSSÃO 
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A Figura 1 e a Tabela 1 apresentam os valores médios e discriminados do 

comprimento das raízes obtidos nos ensaios de germinação.  

 

 
 
 
 
 
 

Figura 1 – Médias do comprimento em milímetros das sementes de alface germinadas sob 
influência da água obtida nos sistemas de alagado modelo e no controle. 

 

 
 
Tabela 1 – Comprimento em milímetros das sementes de alface germinadas sob influência 

da água obtida nos sistemas de alagado modelo e no controle. 

 

Semente 
Controle 

(mm) 
Alagados sem brita 

(mm) 
Alagados com brita 

(mm) 

1 7,14 9.95 9.43 

2 6,69 9.57 11.46 

3 8,07 0,00 6.72 

4 4,49 11,00 14,96 

5 0,00 10.02 9.71 

6 4,32 11.31 12,73 

7 6,23 13.67 10.13 

8 7,77 11.09 11.74 

9 4,49 5.74 5.65 

10 6,27 0,00 0,00 

11 6,01 11.8 3.96 

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

controle sem brita com brita(mm) 
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12 7,89 11.2 19.02 

13 6,56 0,00 8.79 

14 5,30 9.08 10.5 

15 7,30 10.43 5.7 

16 6,69 5.33 6.57 

17 6,03 9.12 7.6 

18 7,83 11.25 10.24 

19 6,29 10.93 11.9 

20 6,24 11.3 0,00 

21 8,42 12.6 12.33 

22 5,90 7.42 9.23 

23 6,47 13.64 12.36 

24 6,14 9.38 7.55 

25 4,62 0,00 0,00 

26 6,13 8.83 11.3 

27 6,61 10.5 9.46 

28 8,13 11.14 5.96 

29 6,72 10.85 10,00 

30 0,00 0,00 0,00 

Média 6,03 1,83 5,38 
 

 

 

Pode ser notado que os comprimentos associados às sementes germinadas 

sob influência da água originada do alagado com brita (média de 5,38 mm) se 

aproximaram do controle (média de 6,03 mm). Por outro lado, as raízes do alagado 

sem a presença de brita apresentaram comprimentos significativamente menores 

(média de 1,83 mm). 

Os resultados obtidos nos experimentos indicaram a presença de 

substâncias capazes de inibir o crescimento de raízes de alface de modo 

significativo. Estas substâncias podem incluir metabólitos gerados pela degradação 

da carga de óleo adicionada aos alagados e biossurfactantes. Estes últimos foram 

associados a efeitos ecotoxicológicos para germinação de alface por MILLIOLI et 

al (2009), ao adicionar rhamnolipídios em solos submetidos a contaminação por 

petróleo. 

 

 

4.CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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Diversos contaminantes podem estar atuando conjuntamente em matrizes 

como os lixiviados de aterros de resíduos, lodos de estações de tratamento de 

efluentes ou o lançamento direto de efluentes em cursos fluviais localizados em 

áreas com forte industrialização.  

Ensaios de germinação de sementes podem ser utilizados para a avaliação 

não-específica de agentes tóxicos presentes em matrizes ambientais 

(ARCHAMBAULT e WINTERHALDER, 2004; BRITO et al, 2010; MAILA & 

CLOETE, 2002; RODRIGUES et al, 2013). 

A ausência do leito de brita no primeiro alagado não permitiu a instalação 

suficiente de biofilmes nem a efetiva degradação da carga oleosa, o que 

representou uma maior demanda por oxigênio dissolvido ao longo dos tambores e 

a maior produção de biossurfactantes e metabólitos. A incluir um tambor com 

preenchimento de brita, possibilitando a instalação efetiva de uma comunidade de 

biofilme, foi possível a mais efetiva degradação das cargas de óleo e a diminuição 

dos seus efeitos tóxicos. 
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RESUMO 
 

O objetivo geral desta pesquisa consiste em analisar os conflitos entre pais e 
filhos/as adolescentes, suas discrepâncias na compreensão dos mesmos, a 
atribuição de valor à incidência e frequências destes conflitos e as possíveis 
alterações nas diferentes faixas etárias no período da adolescência. A amostra é 
composta de 100 adolescentes, meninos e meninas, na faixa etária de 12 a 19 anos 
e seus pais, com instrumentos de coleta elaborados especialmente para esta 
pesquisa. Este estudo pretende ser uma investigação comparativa, entre os 
resultados dos pais e dos adolescentes. Seguindo a linha da Psicologia Moral e 
Psicologia do Desenvolvimento, este estudo problematiza, primeiramente, a 
constatação de pais e filhos/as adolescentes sobre a incidência de conflitos nas 
suas relações e como julgam a si próprios quando estão envolvidos em situações 
conflituosas. Palavras-chave: conflitos, adolescentes, relacionamento interpessoal, 
família.  
 
Palavras-chave: conflito; adolescente; família. 

1. INTRODUÇÃO 

A adolescência é uma etapa de transição na qual, geralmente, se produzem 

importantes mudanças físicas, cognitivas e emocionais que afetam as relações dos 

adolescentes com seus pais e com os pares. Estas mudanças não se originam de 

forma brusca e rápida, mas sim, de maneira progressiva e continuada, o que 

permite que tanto pais como filhos possam ir se adaptando à nova situação. Neste 

sentido, parece mais adequado falar em transformações nas relações familiares 

durante a adolescência, mesmo que inúmeros estudos e pesquisas tenham 
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apontado que estas transformações possam ceder lugar a conflitos nas relações 

familiares. Nesta perspectiva, convém pontuar que a análise dos conflitos que 

acontecem entre pais e filhos/as durante a adolescência, assim como aprofundar 

os motivos que os originam, sua incidência, sua evolução e a resolução dos 

mesmos, não é para problematizar ou polemizar as relações familiares nesta etapa 

da vida, mas sim procurar entender a existência de conflitos como algo que ocorre 

em qualquer tipo de relacionamento humano. Se antes, a existência de conflitos 

entre pais e filhos/as era considerada como índice de disfunção familiar, queremos 

trazer neste estudo, uma concepção de que este contexto cumpre um papel 

adaptativo no desenvolvimento adolescente e no funcionamento familiar geral, já 

que contribui para que os membros da família tolerem melhor as diferenças de 

opinião e que aprendam habilidades sociomorais para resolver os próprios conflitos, 

mantendo relações sólidas.  

O objetivo geral desta investigação consiste em analisar os conflitos entre 

pais e filhos/as adolescentes, suas discrepâncias na compreensão dos conflitos, a 

atribuição de valor à incidência e frequências dos conflitos e as possíveis alterações 

nas diferentes faixas etárias no período da adolescência.  

Pretende-se verificar se há coincidência ou não entre pais e filhos/as na 

quantidade e natureza dos temas que produzem conflitos e se estes conflitos 

referem-se basicamente às temáticas da vida cotidiana. Em relação às 

manifestações das compreensões dos conflitos, pretende-se verificar se são mais 

precisas na perspectiva dos pais, levando-se em consideração o nível moral de 

desenvolvimento, em relação aos filhos/as, ainda adolescentes, em que se supõe 

ainda em fase de construção de seus planos éticos. Analisar as concepções de 

todos os envolvidos em relação ao que consideram conflitos, ao grau de influência 

que acreditam que os conflitos trazem às suas vidas e relacionamentos familiares 

e como compreendem o próprio sentido de família, no que se refere ao aspecto das 

relações interpessoais. E ainda, efetuar um estudo comparativo entre as respostas 

de adolescentes e de seus pais. 

 

 

 



126 

 

2. PROCEDIMENTOS DE PESQUISA 

Como a base da pesquisa é o relacionamento entre pais e adolescentes, 

deveríamos antes de elaborar o questionário, entender como se estabelecia essa 

relação. Portanto, optamos por fazer um pré-teste para coletar dados, antes do 

questionário final. Visitei a escola, e apliquei uma pergunta em uma amostra de 30 

adolescentes, para entender quais são os principais conflitos que permeiam a 

dinâmica familiar, cada um listou, de um a três conflitos entre eles e seus 

responsáveis. Feito isso, conseguimos identificar 9 conflitos listados pelos 

indivíduos que participaram da amostra, além da ausência de conflito, são eles: 

“Pai/ Mãe controlador(a)/ superprotetor(a)”, “Pai/ Mãe ausente”, “Divergência de 

opinião com o(a) Pai/Mãe”, “Reclamação do uso de celular/ internet/ videogame”, 

“Brigas para sair”, “Brigas para chegar em casa (horário)”, “Reclamação com notas/ 

tarefas escolares”, “Conflito com o horário de dormir”, “Falta de confiança no(a) 

filho(a)” e “Não tem conflito”.  

Com os dados em mãos, elaboramos um questionário contendo esses 10 

itens citados acima, com níveis de frequência em que ocorriam esses conflitos, são 

eles: “Nunca”, “Poucas vezes”, “Algumas vezes”, “Frequentemente” e “Sempre”.  

A orientadora sugeriu que esse questionário deveria atingir 100 

adolescentes entre 12 a 19 anos de uma escola pública na cidade de Santos, e 100 

responsáveis por adolescentes na mesma faixa etária.  

 

3. RESULTADOSE DISCUSSÃO 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS) adolescência, em um 

referencial cronológico, vai de 10 a 19 anos de idade. Período do desenvolvimento 

marcado por mudanças físicas decorrentes do amadurecimento sexual, 

caracterizadas como puberdade e transição social, pela passagem da infância à 

idade adulta, em que o adolescente assume papéis e adquire autonomia em 

relação os pais. E transformações psicológicas com a construção da identidade, 

que é determinada pelos valores subjetivos e culturais inseridos no período infantil. 

Nessa fase do desenvolvimento, o indivíduo carrega consigo muitas interrogações, 

dúvidas, contrariedades, e essa transição pode acarretar uma crise, se o jovem não 

tiver o apoio familiar. 
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A família tem um papel fundamental nesse momento, pois o sujeito 

apresenta nível alto de vulnerabilidade, é facilmente influenciável, e com o apoio de 

seus responsáveis, que podem ser orientados por professores, psicólogos e 

psicopedagogos, é menos provável que tenham prejuízos graves. 

Segundo Piaget (2000),”se toda pessoa tem direito à educação, é evidente 

que os pais também possuem o direito de serem senão educados, ao menos 

informados e mesmo formados no tocante à melhor educação proporcionada aos 

seus filhos” (p. 50). 

De acordo com os resultados dos questionários preenchidos pelos 

adolescentes, ficou explícita a liberdade de escolha vivenciada por eles, autonomia. 

A sistematização dos dados relativos às maiores e menores porcentagens do 

resultado de cada item do questionário é apresentada no quadro 1. 

 

Quadro 1 – Resultados dos questionários 

Pai/ Mãe controlador (a) / 
superprotetor (a) 

42% poucas vezes 23% nunca 

Pai/ Mãe ausente 72% nunca 15% frequentemente 

Divergência de opinião com o 
(a) Pai/Mãe 

47% poucas vezes 20% sempre 

Reclamação do uso de 
celular/ internet/ videogame 

58% nunca 15% frequentemente 

Brigas para sair 78% nunca 13% sempre 

Brigas para chegar em casa 
(horário) 

70% nunca 10% sempre 

Reclamação com notas/ 
tarefas escolares 

59% nunca 10% frequentemente 

Conflito com o horário de 
dormir 

68% nunca 19% algumas vezes 

Falta de confiança no (a) filho 
(a) 

92% nunca 6% frequentemente 

Não tem conflito 57% nunca 13% algumas vezes 

 
 

O quadro aponta que os pais se mostram poucas vezes controladores/ 

superprotetores nessa fase, pois 58% fazem uso indiscriminado de celular/ internet/ 

videogame, 78% afirmam nunca ter conflitos para sair, 70% nunca tem horário para 

chegar em casa, 59% não recebem cobranças em relação às tarefas escolares e 

68% dizem que nunca têm conflito com horário para dormir.  

Se por um lado é bom que tenham certa liberdade, por outro, o adolescente 

com a sua identidade em construção, necessita limites e regras para sua 

organização interna, ainda que os responsáveis encontrem dificuldades em 

estabelecer esses limites. 
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A autoridade do adulto para a criação e a educação das crianças é um 
aspecto extremamente pertinente à reflexão. Uma das principais queixas 
dos professores é que precisam lidar com a indisciplina dos alunos na 
escola, porque os pais não colocam mais limites na educação dos filhos 
e têm dificuldades de assumir a relação de autoridade com eles, ou seja, 
poucos são os que atuam como os adultos da relação. (CAETANO, 2008 
apud TARDELI, 2014, p.68 ). 
 
 

Conforme os resultados da pesquisa, os responsáveis agem de maneira 

mais liberal, esperando que a escola, ou melhor, os professores, desempenhem o 

papel de educar seus filhos, quando na verdade, isso é responsabilidade da família, 

que tem a função de orientar os jovens, e não somente cobrar ou impor obrigações 

e tarefas. 

 
Afirmar o direito da pessoa humana à educação é pois assumir uma 
responsabilidade muito mais pesada que a de assegurar a cada um a 
possibilidade de leitura, da escrita e do cálculo: significa, a rigor; garantir 
para toda criança o pleno desenvolvimento de suas funções mentais e a 
aquisição de conhecimentos, bem como dos valores morais que 
correspondam ao exercício dessas funções, até a adaptação à vida social 
(PIAGET, 1978, p. 34). 
 

Relacionando com esta citação, pode-se dizer que o conceito de 

autonomia descrito por Piaget favorece o amadurecimento social, desde que haja 

participação e orientação dos responsáveis. Os resultados do questionário 

realizado com os familiares são apresentados no quadro 2. 

 
Quadro 2 – Resultados dos questionários aplicados com familiares 
 
Pai/Mãe controlador (a) 
/superprotetor (a) 

30% poucas vezes 20% frequentemente 

Pai/Mãe ausente 50% nunca 10% algumas vezes 

Divergência de opinião com 
o (a) pai/mãe 

40% poucas vezes 10% sempre 

Reclamação do uso do 
celular / internet / 
videogame 

60% nunca 5% frequentemente 

Brigas para sair 60% nunca 2% frequentemente 

Brigas para chegar em 
casa (horário) 

60% nunca 10% sempre 

Reclamação com notas/ 
tarefas da escola 

40% poucas vezes 10% frequentemente 

Conflito com o horário de 
dormir 

50% nunca 10% algumas vezes 

Falta de confiança no (a) 
filho (a) 

80% nunca 2% algumas vezes 

Não tem conflito 40% nunca 2% algumas vezes 
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As respostas dos pais confirmam o que foi dito pelos adolescentes, que a 

família participa pouco da educação e do desenvolvimento moral dos jovens, 

esperando que outros se responsabilizem por fazê-lo. Segundo Yves de La Taille 

(2007), o conceito de moral está assimilado ao da razão. 

 

Consideramos moralmente não responsáveis pessoas que, por alguma 
falha, ou imaturidade intelectual, não puderam escolher suas ações, ou 
seja, que não tiveram a liberdade de escolha sobre o que fazer ou deixar 
de fazer. E quando se tem liberdade de escolha, deve-se pensar, eleger 
critérios para a decisão, em uma palavra, deve-se empregar a razão. Em 
resumo, ser moralmente responsável implica ter liberdade de escolha, a 
qual implica fazer uso da inteligência (2007, p.73). 
 

Com isso, concluímos que os jovens percebem o cenário familiar como 

espaço de extrema liberdade para que tomem suas decisões e escolhas. Quando 

esta percepção é comparada com as respostas dos pais essa percepção se 

confirma, com relação à falta de limites e regras para os adolescentes envolvidos 

na pesquisa. Isso levanta reflexões, a serem posteriormente investigadas: Será que 

os adolescentes têm maturidade suficiente para decidir, eleger critérios ou fazer 

uso da razão sozinhos? O que essa liberdade pode acarretar quanto ao 

desenvolvimento da moral desses indivíduos na vida adulta?  

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente projeto de pesquisa auxiliou para minha graduação, 

proporcionando o conhecimento de como se desenvolve desde um projeto de 

pesquisa, questionários, termos de consentimento, até resultados e discussões. 

Além da aproximação com funcionários da Seduc, da escola, pais e adolescentes 

que colaboraram para que esse trabalho fosse realizado com sucesso.  

Acredito que os resultados obtidos atingiram os objetivos da pesquisa, 

descobrir quais e com que intensidade se apresentam os conflitos familiares entre 

pais e adolescente, podendo também favorecer novas pesquisas que podem ser 

realizadas acerca dos dados coletados. 
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RESUMO 
 

 

O objetivodessa pesquisa éinvestigar os fatores de risco alimentar associados ao 
câncer de mama em mulheres da cidade de Santos. Este é um estudo de caso e 
controle de base hospitalar. Os casos são mulheres com câncer de 
mama,atendidas no centro oncológico da Santa Casa de Santos. Os controles são 
mulheres não portadoras desta doença e pareadas aos casos pela idade. As 
mulheres participantes deste estudo foram selecionadas por prontuário.O grupo 
caso é composto por 43 participantes e o grupo controle por 46. Foi utilizado um 
questionário de frequência alimentar para avaliar o consumo de 
determinadosalimentos nas fases da infância, adolescência e vida adulta das 
entrevistadas, somando 72 variáveis classificadas em diariamente, semanalmente 
e nunca.Foi utilizado modelo de regressão logística para a identificação de 
possíveis fatores de risco ou de proteção associados ao câncer de mama. Todas 
as variáveis foram tratadas em modelos univariados e aquelas que apresentaram 
significância estatística de até vinte por cento foram incluídas nos modelos múltiplos 
por módulos e no modelo final.O consumo diário demanteiga na infância se mostrou 
um fator de proteção para câncer de mama (RC 0,24; IC 0,07 – 0,81), enquanto 
que o consumo diário de chá na infância (RC 6,31; IC 1,86 – 21,42) e na 
adolescência (RC 4,75; IC 1,31 – 17,14) se mostram fatores de risco. Somente o 
consumo de chá na adolescência se consolidou fator de risco em modelo múltiplo. 
Identificamos neste estudo um fator de risco robusto relacionado ao câncer de 
mama. 
 
Palavras-chave: Câncer de Mama. Fatores de Risco. Fator de Risco Alimentar. 
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1. INTRODUÇÃO 

O câncer consiste em uma enfermidade crônica, caracterizada pelo 

crescimento celular desordenado, o qual é resultante de alterações no código 

genético. Entre 5% a 10% das neoplasias são resultados diretos da herança de 

genes relacionados ao câncer, mas grande parte envolve danos ao material 

genético, de origem física, química ou biológica, que se acumulam ao longo da vida 

(INUMARU; SILVEIRA; NAVES, 2011).  

O câncer de mama é o segundo tipo de câncer mais frequente no mundo e 

o mais comum entre as mulheres e sua incidência vêm aumentando ao longo do 

tempo, concomitantemente ao aumento da industrialização e da urbanização. A 

neoplasia maligna de mama é responsável por cerca de 20% da incidência de 

câncer e por 14% do total de mortes associadas às neoplasias, entre as mulheres 

(INUMARU; SILVEIRA; NAVES, 2011).   

Mesmo considerando a importância da genética no surgimentodo câncer de 

mama, fatores relativos ao estilo devida também são relevantes (FORSHEE et al., 

2003).  Dentre os fatores relacionados ao estilo de vida, está a dieta, cujo interesse 

da associação com o câncer emergiu na década de 70 (WILLET, 2001) e, a partir 

daí, nas três décadas seguintes, estudos têm investigado essa relação (WHO, 

2003). As modificações do risco por fatores dietéticos podem ocorrer em diferentes 

estágios da neoplasia, reduzindo o efeito de carcinógenos ambientais, protegendo 

contra danos no DNA e promovendo ou inibindo a progressão da doença (WORLD 

CANCER RESEARCH FUND-WCRF, 1997). 

Com relação ao câncer de mama, Gerberet al. (2003) relatam que o 

desenvolvimento do câncer de mama pode ser causado ou facilitado por fatores 

dietéticos. Uma dieta inadequada pode atuar como fator de risco (MC PHERSON 

et al., 2000; PARKIN et al., 2005). Assim, a partir de um melhor conhecimento da 

relação dos alimentos e nutrientes com a neoplasia, modificações dietéticas podem 

atuar na prevenção da doença (KEY et al., 2004). 

Assim, o presente estudo tem como objetivoinvestigar os fatores de risco 

alimentar associados ao câncer de mama em mulheres da cidade de Santos. 

 

2. PROCEDIMENTOS DE PESQUISA 
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Trata-se de um estudo caso-controle, no qual os casos(n=43) são 

mulheres portadoras de neoplasia maligna da mama, moradoras da cidade de 

Santos e atendidas no centro oncológico da Santa Casa de Santos. Os controles 

(n=46), selecionados no mesmo hospital foram pareados aos casos pela variável 

idade, são mulheres não portadoras desta doença e moradoras da cidade de 

Santos. 

Para a realização do estudo foram utilizados apenas os dados sobre 

frequência alimentar obtidos através de perguntas direcionadas a avaliar a 

frequência de consumo de determinados alimentos nas fases da infância, 

adolescência e vida adulta das entrevistadas, somando 72 variáveis (24 alimentos) 

classificadas em diariamente, semanalmente e nunca. 

Os dados obtidos foram inseridos e organizados inicialmente em um 

programa Microsoft Office World Excell 2007. Posteriormente estes dados foram 

trabalhados no programa StatisticalPackage for the Social Science (SPSS) versão 

20. 

Foram realizadas as análises descritivas univariadas de todos os dados com 

a finalidade de identificar o padrão de distribuição das variáveis testadas dentro dos 

grupos (caso e controle). Para as variáveis contínuas os resultados obtidos foram 

apresentados em função dos valores de medidade tendência central e das medidas 

de dispersão. Para as variáveis categóricas foram utilizados os valores absolutos e 

relativos. Sempre que observado ser mais apropriado, todas as variáveis contínuas 

foram categorizadas.Com as variáveis explicativas foram utilizados modelos de 

regressão logística binária univariada. Para estas análises os resultados obtidos 

foram apresentados em função da Razão Chances - RC e do Intervalo de Confiança 

– IC de 95%.As variáveis que apresentaram significância estatística de até 20% 

foram incluídas no modelo múltiplo. 

Esta inclusão foi realizada em diferentes etapas. Inicialmente as análises 

foram estratificadas através dos módulos constantes no questionário e comparadas 

entre si e posteriormente foi realizada uma análise final entre as variáveis que se 

apresentaram, dentro de seus módulos, estatisticamente significativas. 

Permaneceram então neste último modelo as variáveis cujo nível de significância 

foi menor que 0,05. 

 

3. RESULTADOSE DISCUSSÃO 
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Dentre as variáveis testadas, asseguintes obtiveram resultados 

estatisticamente significativos relacionados ao câncer de mama.  

A Tabela 1 apresenta a análise do consumo de manteigana infância e sua 

relação com o câncer de mama. 

 
Tabela 1. Razões de chance e respectivos intervalos de confiança de 95% para câncer de 
mama em relação ao consumo de manteiga na infância em modelos univariados e múltiplo. 

 
Variável   RC1 IC 95% RC2 IC 95% 

Manteiga      

 Nunca 1 - 1 - 

 Semanalmente 0,71 0,10 – 3,45 0,16 0,02 – 1,29 

 Diariamente 0,40 0,15 – 1,11 0,24 0,07 – 0,81 

1 Modelos univariados. 2 Modelos múltiplos com as seguintes covariáveis: Laticínios, Manteiga, 
Margarina, Óleo de milho e girassol, Leguminosas, Café e Chá mate. 
 

O consumo diário de manteiga na infância se mostrou um fator de proteção 

para câncer de mama em um nível de significância menor que 20%. Sendo assim 

foi colocado em um modelo múltiplo. No modelo múltiplo a manteiga se consolidou 

como fator de proteção.  

A Tabela 2 apresenta a análise do consumo de manteigana adolescência e 

sua relação com o câncer de mama. 

 
Tabela 2. Razões de chance e respectivos intervalos de confiança de 95% para câncer de 
mama em relação ao consumo de manteiga na adolescência em modelos univariados e 
múltiplo. 
 

Variável   RC1 IC 95% RC2 IC 95% 

Manteiga      

 Nunca 1 - 1 - 

 Semanalmente 0,71 0,18 – 2,78 0,63 0,09 – 4,50 

 Diariamente 0,33 0,12 – 0,93 0,38 0,10 – 1,38 

1 Modelos univariados. 2 Modelos múltiplos com as seguintes covariáveis: Laticínios, Manteiga, 
Margarina, Óleo de milho e girassol, Leguminosas, Café e Chá mate. 

 

O consumo diário de manteiga na adolescência se mostrou um fator de 

proteçãoestatisticamente significativo para câncer de mama em um modelo 

univariado. No modelo múltiplo amanteiga perdeu a sua significância. 

Diferente do resultado encontrado no nosso estudo, sobre o consumo de 

gorduras, Hebertet al, (1998) demonstraram que a ingestão de manteiga, 
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margarina, banha de porco, foi associada com um aumento risco de recorrência do 

câncer de mama. 

Contudo, em dados obtidos por dois outros estudos de coorte (CHO et al., 

2003; SIERI et al., 2008) e um de caso-controle (KALLIANPUR et al., 2008), o 

consumo de gorduras totais não foi associado ao câncer de mama. Sierietal. (2008) 

também não encontraram associação para gordura saturada ou monoinsaturada 

ou poli-insaturada.Apesar de todas essas evidências, o consumo de manteiga na 

adolescência se mostrou um fator de proteção no modelo univariado e não 

conseguimos identificar em relação asgorduras nenhum fator de risco importante. 

A Tabela 3 apresenta a análise do consumo de Chá Matena infância e sua 

relação com o câncer de mama. 

 
Tabela 3. Razões de chance e respectivos intervalos de confiança de 95% para câncer de 
mama em relação ao consumo de Chá Mate na infância em modelos univariados e múltiplo. 
 

Variável   RC1 IC 95% RC2 IC 95% 

Chá Mate      

 Nunca 1 - 1 - 

 Semanalmente 2,02 0,55 – 7,40 1,75 0,35 – 8,72 

 Diariamente 6,31 1,68 – 

21,42 

10,26  2,27 – 

46,29 

1 Modelos univariados. 2 Modelos múltiplos com as seguintes covariáveis: Laticínios, Manteiga, 
Margarina, Óleo de milho e girassol, Leguminosas, Café e Chá mate. 

 

 

 

O consumo diário de chá na infância se mostrou um fator de risco para 

câncer de mama.No modelo múltiplo o chá se consolidou como fator de risco 

estatisticamente significativo. 

A Tabela 4 apresenta a análise do consumo de Chá Matena adolescência e 

sua relação com o câncer de mama. 

 Tabela 4. Razões de chance e respectivos intervalos de confiança de 95% para câncer 
de mama em relação ao consumo de Chá Mate na adolescência em modelos univariados e 
múltiplo. 
 

Variável   RC1 IC 95% RC2 IC 95% 

Chá Mate      

 Nunca 1 - 1 - 

 Semanalmente 4,10 1,34 – 

12,53 

3,27 0,90 – 

11,92 
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 Diariamente 4,75 1,31 – 

17,14 

5,03  1,11 – 

22,80 

1 Modelos univariados. 2 Modelos múltiplos com as seguintes covariáveis: Laticínios, Manteiga, 
Margarina, Óleo de milho e girassol, Leguminosas, Café e Chá mate. 

 

 O consumo diário de chá na adolescência se mostrou um fator de risco para 

câncer de mama. No modelo múltiplo o chá se consolidou como fator de risco 

estatisticamente significativo. 

 Não existe na literatura menção ao consumo de chá como fator de risco para 

câncer de mama. 

 Nesta etapa foram incluídos em um único modelo, todos aqueles fatores que 

em cada uma das etapas da vida se mostraram estatisticamente significativos em 

modelos múltiplos, é o que se mostra na Tabela 5. 

 Tabela 5. Razões de chance e respectivos intervalos de confiança de 95% para câncer 
de mama em relação fatores de risco mais importantes na infância, na adolescência nos 
modelos múltiplos de cada período da vida. 
 

Variável   RC IC 95% 

Consumo de manteiga na infância    

 Nunca 1 - 

 Semanalmente  0,39 0,06 – 2,60 

 Diariamente  0,40 0,13 – 1,25 

Consumo de chá mate na adolescência    

 Nunca 1 - 

 Semanalmente  4,85 1,43 – 16,44 

 Diariamente  5,95 1,40 – 25,29 

1Modelos múltiplos com as seguintes covariáveis: Manteiga, chá mate e legumes. 

 

Nesse modelo, a única variável que se manteve estatisticamente significativa 

foi o consumo de chá na adolescência. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir das informações encontradas neste estudo foi possível identificar 

fatores de risco estatisticamente significativos para câncer de mama como o 

consumo diário de chá na infância e na adolescência. Entretanto, o consumo de 

chá na adolescência foi o único fator de risco que se consolidou em modelo múltiplo. 

Essa relação pode ser explicada pelo modo de processo de torrefação do 

chá em que há a produção de hidrocarbonetos aromáticos policíclicos que são 



136 

 

substâncias amplamente distribuídas no ambiente, formados principalmente em 

processos de combustão e pirólise de matérias orgânicas, constituindo um grupo 

considerado altamente carcinogênico ou genotóxico (MARQUES et al, 2009). 
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Dentro do projeto mais amplo do Grupo Interdisciplinar de Estudos Culturais, que 
se propõe estudar “Representações sociais e educação: relações entre cultura e as 
concepções de infância e juventude no século XX”, este projeto procurou identificar, 
no primeiro livro da Série de Leituras Graduadas Pedrinho, de Lourenço Filho, de 
1953, as representações de infância. Os manuais escolares trazem, no seu bojo, 
as representações dos autores sobre os temas tratados. Usando a metodologia de 
análise de conteúdo, proposta por Bardin, foram dentificadas, nos textos, oito 
categorias: família, moradia, hábitos, criança, escola, religião, gênero e pátria. 
Posteriormente foram analisadas as representações do autor a respeito. A família 
apresentada é a nuclear, composta por pai, mãe e dois filhos. Com relação à 
moradia, a concepção é de que as pessoas residem em casas. Hábitos valorizados 
são os de higiene, repeito aos mais velhos, disciplina, trabalho e estudo, 
solidariedade. Ser criança é brincar dentro e fora de casa, com brinquedos como 
bola, peão, boneca, muitos improvisados com rolha, palitos de fósforo ou feitos de 
madeira, e estudar. Na escola professores e alunos têm papeis distintos: a 
professora ensina e os alunos aprendem. A religião é responsável pelo nome de 
batismo das pessoas e é trazida como uma coisa desejável. Mulheres cuidam da 
casa e homens sustentam a família. As brincadeiras das crianças refletem a 
distinção de gênero. A Pátria é representada pelos soldados, a bandeira e a 
disciplina. As pessoas devem amar e defender o Brasil. 

Palavras-chave: representações, manual escolar, Lourenço Filho. 

1. INTRODUÇÃO 

Assumindo a visão sócio-histórica, acreditamos que a infância varia de 

acordo com o momento histórico e as diferentes culturas. Philippes Ariès, em sua 

obra História Social da Criança e da Família (1981), descreveu práticas ocorridas 

na França, na Alta Idade Média, e concluiu que o sentimento de infância só surgiu 

na modernidade. Seus trabalhos levaram a pensar que infância é um construto 

social que atribui certas características a determinada faixa etária e cuja 

durabilidade e atributos variam social e historicamente. 

Para Wartofsky (1999, p.97)  “não havia a coisa chamada “criança” até ela 

ser culturalmente “inventada”. Havia, é claro, a progênie de pais humanos no 

sentido biológico do termo e continua a haver.  Kramer (1995) relata que a idéia de 

infância não existiu sempre e de uma mesma maneira. Ela apareceu com a 

sociedade capitalista, quando mudou o papel social e a inserção da criança na 

sociedade. Assim, para esta autora, o conceito de infância também é determinado 

historicamente, de acordo com as modificações sofridas pela sociedade. Isto 

implica que a concepção de infância, como uma categoria única e permanente, não 

é possível. Está sempre relacionada ao momento, local e atores sociais. 
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A obra de Ariès obra foi ponto de partida para muitos estudos sobre a 

infância. Hoje a tendência é atribuir o surgimento de uma concepção de infância, 

acentuadamente à modernidade, em função das mudanças sociais ocorridas neste 

período. 

Para Elias (1990) os costumes mudaram muito no período estudado por Ariès. Se 

antes adultos e crianças eram bastante semelhantes, o processo civilizador as 

tornou bastante diferentes. Através de mudanças nos costumes, os adultos foram 

reprimindo seus impulsos, se diferenciando da criança. 

Estudar a concepção de infância implica, portanto, estudar a relação 

estabelecida entre adultos e crianças, vinculando-a a determinada época e lugar, 

como forma de entender a sociedade. A forma como é entendida a infância se 

reflete nestes relacionamentos e nos possibilita conhecer melhor a cultura vigente.  

A forma como a infância é entendida pelos adultos contribui para a produção 

da infância. As concepções do adulto se refletem na arquitetura escolar, nos textos 

dirigidos a elas, nos métodos de ensino, nos brinquedos e demais fatores 

componentes do meio em que a criança vive. A própria cultura infantil, ou seja, a 

forma como as crianças vêem e entendem as crianças, contribui para a forma como 

a infância aparece. Por outro lado, a criança não é um ser passivo. Ela interage 

com estes fatores e reage a eles, os interpretando a sua maneira.  

Como aponta Lopes (2005, p. 27) “o tornar-se criança em um determinado 

grupo social faz parte do processo de endoculturação”. Por endoculturação o autor 

entende o processo de humanização dos sujeitos dentro dos grupos sociais em que 

estão inseridos. 

Uma forma de conhecer as representações sociais sobre a infância, em uma 

determinada época e local, é através de textos dirigidos a elas. Os textos dirigidos 

à infância carregam consigo o entendimento que se tem em determinada época 

desta fase da vida. 

A adoção ou a produção de textos dirigidos às crianças são uma forma de 

mostrar a elas o que se espera das mesmas. Através dos textos poderemos 

entender o que era considerado desejável ou indesejável, quais espectativas com 

relação à forma de ocuparem seu tempo, ao relacionamento que deveriam ter com 

adultos e com outras crianças, à forma como as consideravam ou não capazes de 

assumir responsabilidades ou tomar decisões.  
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Tais expectativas também são também uma forma de educá-las. Aqui 

podemos recorrer a Norbert Elias (1994) quando fala do sentimento de vergonha 

por não se atender ao que é socialmente esperado. 

O objetivo deste trabalho foi conhecer as representações sociais sobre a 

infância contidas no primeiro livro da Série de Leituras Graduadas Pedrinho, de 

Lourenço Filho (1953). Para isto nos reportamos à forma como com Chartier 

conceitua os livros: “objetos cujas formas comandam, se não a imposição de um 

sentido ao texto que carregam, ao menos os usos de que podem ser investidos e 

as apropriações às quais são susceptíveis”. (1999, p.8).  

 

2. PROCEDIMENTOS DE PESQUISA 

O trabalho começou com a leitura geral dos textos contidos no livro. A partir 

da leitura, foram escolhidas as categorias de análise e identificados e transcritos os 

trechos que se referiam a cada categoria, assim como a localização destes no livro. 

A partir da categorização, foram analisadas as representações sobre cada uma 

delas. Durante estes procedimentos foram lidos textos que puderam dar subsídios 

para a compreensão do autor e de sua obra, assim como identificados trabalhos 

que pudessem dialogar com o que estava sendo feito, como os de Fernandes 

(2011), Nicareta (2010) e Oliveira (2013). 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O texto final, resultante do trabalho, está em fase de elaboração. Concluiu-

se que a família representada é condizente com o modelo de família predominante 

na época da produção do livro, ou seja, aquela composta por pai, mãe e filhos, 

todos residentes na mesma casa, diferentemente das famílias de hoje que 

assumiram modelos diversos. 

Com relação à forma de moradia, as famílias moram em casas com quintal. As 

casas são de tijolos, de pedra ou de pau-a-pique e os telhados poderiam ser de 

sapé, telhas, zinco ou madeira. A residência poderia abrigar horta, jardim, aves e 

outros animais domésticos . Os moradores deveriam cuidar das plantas.   

Com relação aos hábitos, a ordem e a higiene aparecem relacionadas à 

residência e ao cuidado pessoal. São valorizados o exercício e as atividade ao ar 

livre, como condições para uma boa saúde. O mesmo com relação à água e à 

alimentação. As pessoas mostram respeito chamando os mais velhas de “dona”, 
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“seu” e “Senhor”. Deve-se cumprimentar as pessoas  ao encontrá-las As pessoas 

devem trabalhar, “é muito triste ser vadio” (sic). Mesmo os animais trabalham, como 

as abelhas e o bicho-da-seda. Outros ajudam as pessoas em seu trabalho. Existem 

pessoas que trabalham nas ruas e outras em escritórios. Trabalhar traz dinheiro. A 

rotina é importante. É feio mentir.  

Com relação a ser criança, estas brincam no quintal, sozinhos ou por vezes 

com outra criança. Brincam com brinquedos diversos, fora e dentro de casa e 

guardam seus brinquedos. As brincadeiras são diferentes para meninos e meninas. 

Com relação à escola, as crianças aprendem muitas coisas nelas: a ler, a 

escrever com letra bonita, a fazer contas e muitas outras coisas. Na hora do recreio 

os alunos podem brincar. A professora dá bons conselhos. A professora usa giz e 

apagador e os alunos cadernos. Os alunos devem prestar atenção à professora ou 

ela fica triste.  

Com relação á religião, o texto traz a presença da igreja e do ao sino que 

toca ao meio dia e à possibilidade de a torre servir de referência para os pontos 

cardeais. O prenome é o nome de batismo. A religião é importante. Faltava aos 

índios religião e os padres vieram lhes ensinar, com fé e coragem.  

Com relação aos papéis, a mãe cuida da casa, do jardim enquanto o pai 

constroi um banco com tijolos. Meninos e meninas vão para a escola, moços e 

velhos vão para o trabalho e as donas de casa saem para fazer compras. Mulheres 

são donas de casa. A mãe ensina a filha a costurar. 

Com relação à Pátria, meninos brincam de soldado e aprendem com isso a 

marchar e serem disciplinados. Os meninos desejam ser soldados e defender o 

Brasil. A bandeira possui um dizer “Ordem e progresso” o que significa que todos 

os brasileiros devem ser ordeiros, disciplinados, trabalhar e estudar para que o 

Brasil seja cada vez mais adiantado. 

Estes resultados nos trazem as representações sociais vigentes na época em que 

o livro foi escrito, muito provavelmente compartilhadas pelo autor. Se estas ideias 

foram apropriadas pelos leitores mirins, não temos como saber.  

A presença de vários textos que se referem a soldados e à pátria refletem a 

proximidade entre a escrita dos textos e o final da Segunda Guerra Mundial. Os 

valores que o texto tenta passar às crianças, assim como algumas das passagens, 

nos mostram a idealização da infância como a possibilidade de uma nação melhor. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com relação ao que se pretendeu com este trabalho, os objetivos foram 

atingidos. Pudemos conhecer as representações sociais da época e poderemos 

confrontá-las com as vigentes na atualidade. Poderemos também compreender 

melhor as práticas de então, considerando as representações que deram sentido a 

estas práticas. 
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RESUMO 
 

 

Na primeira metade do século XIX no Brasil, especialmente na cidade do Rio de 
Janeiro, dezenas de periódicos que se propuseram a vulgarizar o conhecimento 
científico e suas técnicas foram publicados com um objetivo comum: o 
melhoramento das técnicas produtivas brasileiras e, em última instância, um projeto 
civilizatório para a recém-nascida nação. Entre esses periódicos, foi fundado, no 
ano de 1833, um jornal oriundo dessa tradição que se destaca em sua época por 
sua longevidade, O Auxiliador da Industria Nacional. Criado como órgão de 
divulgação da Sociedade Auxiliadora da Indústria Nacional, o jornal existiu durante 
sessenta anos, sendo extinto apenas em 1896. Responsáveis pelo periódico 
estavam um redator e uma comissão normalmente composta por três membros, 
todos associados da Sociedade. Buscou-se no presente trabalho pesquisar e 
compreender a biografia dos redatores e de outros homens que auxiliariam na 
feitura do segundo periódico mais duradouro do período. E, a partir das informações 
biográficas pesquisadas no próprio periódico da Sociedade Auxiliadora, demais 
publicações do período, dicionários biográficos e publicações acadêmicas mais 
recentes, traçar um perfil prosopográfico desses homens. Os engenheiros, 
médicos, matemáticos, advogados, professores e, com destaque, aqueles que 
compunham a administração estatal e que foram os auxiliadores d’O Auxiliador da 
Indústria Nacional. 

Palavras-chave: história da imprensa, homens de letras, Rio de Janeiro. 

1. INTRODUÇÃO 

Em 1827 foi inaugurada, pelo deputado do tribunal do comércio Ignácio 

Álvares Pinto de Almeida, a Sociedade Auxiliadora da Indústria Nacional (SAIN). 

Após conseguir que o próprio imperador Dom Pedro I aprovasse os Estatutos da 
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dita sociedade e dela se tornasse protetor.14 Seu proclamado objetivo era o de 

acelerar a introdução de técnicas modernas na agricultura brasileira e a introdução 

de maquinários nas plantações brasileiras, por onde o Brasil era conhecido de, à 

época, por práticas rudimentares a despeito de seu imenso potencial.15 Entre suas 

iniciativas para atingir seus objetivos estiveram a criação de Escola Noturna para 

Adultos, a instalação de uma Fazenda Normal, a realização de concursos com 

premiações em dinheiro para os melhores produtos agrícolas e uma publicação 

periódica. 

O confessado instrumento mais importante utilizado pela Sociedade 

Auxiliadora para atingir seu objetivo foi a criação de um órgão de divulgação 

periódico, O Auxiliador da Indústria Nacional: “Quando a Sociedade Auxiliadora 

mais nada tivesse feito, bastava só a impressão deste seu periódico para ter 

rendido ao país relevantes serviços”, comentado por um dos redatores (O 

AUXILIADOR DA INDÚSTRIA NACIONAL, Nova Série, n. 7, 1846, v. I, p.7). Criado 

em 1833, permaneceu sendo publicado initerruptamente até 1892, quando o 

Congresso Nacional decidiu suspender a verba destinada a SAIN; e apesar do 

restabelecimento da verba em 1894, o jornal só foi publicado uma última vez em 

1896. A sociedade também não perduraria muito tempo, terminando suas 

atividades em 1904. 

Dentre as centenas de periódicos que foram criados no século XIX no 

Brasil,16 o periódico da Sociedade Auxiliadora da Indústria Nacional pertence a 

categoria daqueles que pouco foi estudado, e mesmo a própria sociedade só se 

tornou objeto mais frequente de estudo apenas na última década. Com uma 

duração de sessenta anos, O Auxiliador da Indústria Nacional (1833 - 1892;1896), 

uma das mais longevas publicações do período, não recebeu, até agora, nenhum 

trabalho exclusivamente dedicado a ele. 

                                                 
14 A SAIN funcionava como órgão consultivo do Estado brasileiro, sendo incumbida do julgamento 
do pedido por privilégios até a organização das Exposições Nacionais e das participações brasileiras 
nas Exposições Universais. 
15 “Talvez não há no mundo um território tão rico em produções naturais, e ao mesmo tempo tão 
desprezado por falta de uma população instruída e industriosa”. (O CORREIO BRASILIENSE OU 
ARMAZÉM LITERÁRIO, v.IX, nº 52, set., 1812, p. 442). 
16 “Do ponto de vista da divulgação da ciência nos periódicos, a análise do catálogo da Biblioteca 
Nacional mostra que, ao longo de todo o século, foram criados cerca de 7.000 periódicos no Brasil, 
dos quais aproximadamente 300 relacionados de alguma forma à ciência” (MOREIRA & 
MASSARANI, 2002, p.45-7). 
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Dessa forma, para auxiliar o estudo do periodismo científico brasileiro, a 

pesquisa sobre a história d’O Auxiliadora e descobrir quem eram os homens 

responsáveis por um dos mais relevantes periódicos de vulgarização científica 

desse século, buscou-se identificar e traçar um perfil, a partir do método 

prosopográfico, dos redatores e demais pessoas que contribuíram com o órgão de 

divulgação da Sociedade Auxiliadora da Indústria Nacional. 

 

2. PROCEDIMENTOS DE PESQUISA 

A pesquisa em busca dos homens por de trás da redação do periódico O 

Auxiliador da Indústria Nacional teve início com o próprio periódico. A consulta ao 

órgão de divulgação da Sociedade Auxiliadora foi realizada por meio do portal da 

Biblioteca Nacional Digital, onde O Auxiliador está organizado em suas edições 

anuais. Foram analisadas todas as edições do jornal; da primeira, no ano de 1833, 

até a sua última publicação, do ano de 1896.  

As informações biográficas presentes na publicação, bem como a 

informação de quem era o redator de cada edição, raramente estiveram 

explicitadas em suas páginas. Nas duas primeiras décadas do jornal, os nomes dos 

responsáveis por sua redação eram apenas mencionados, sem apresentação, nas 

atas das sessões do Conselho Administrativo da Sociedade Auxiliadora da Indústria 

Nacional. Dessa forma, a busca pelos nomes dos redatores e seus respectivos 

períodos de atuação consistiu na etapa mais fastidiosa da pesquisa.  

A procura pelas biografias desses homens perpassou as referências 

bibliográficas mais tradicionais para se pesquisar sobre o Brasil oitocentista, como 

os dicionários Innocencio Francisco da Silva, Augusto Victorino Alves Sacramento 

Blake e João Francisco Velho Sobrinho, até os discursos elogiosos publicados na 

revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro – de onde muitos eram sócios 

– em homenagem a vários desses homens quando na ocasião de suas mortes.  

Um vasto material bibliográfico teve também de ser investigado, dado a 

escassez de informação de alguns dos homens estudados. Assim, também foram 

coletados dados biográficos publicados do Diário da Câmara dos Senadores do 

Império do Brasil até a Revista Agrícola do Imperial Instituto Fluminense de 

Agricultura. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A Sociedade Auxiliadora da Indústria Nacional é comumente descrita pela 

historiografia como composta pelas “notabilidades do Império”, seus sócios, como 

bem descreveu seu secretário, eram “[...] conselheiros de Estado, Ministros e 

Secretários de Estado, Senadores, Deputados, Titulares, Eclesiásticos, Ministros e 

Empregados de Tribunais, Médicos, Advogados, Negociantes, Capitalistas e 

Generais...”. (O AUXILIADOR DA INDÚSTRIA NACIONAL, 1837, v.V, n.9, p. 269). 

Ao contrário do perfil já conhecido da maioria dos sócios da Sociedade 

Auxiliadora da Indústria Nacional (BARRETO, 2009, fl.385), a maior parte dos 

redatores de seu jornal de divulgação não obtiveram destaque na atividade política 

ou estavam em cargos de alto-escalão dentro do Estado brasileiro (BARRETO, 

2009, fl.398). Os redatores, por outro lado, eram homens com extensa formação 

científica e dificilmente relacionados a administração imperial.  

Essa foi uma característica merecedora de nota ao menos uma vez. No ano 

de 1859, Emílio Joaquim da Silva Maia, um dos doze redatores do periódico, 

faleceu e, em sua homenagem, Joaquim Manoel Macedo publicou um elogio ao 

amigo nas páginas da revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, de onde 

os dois eram sócios. Escreveu Macedo que seu nome “não ouviste repetir nem nas 

lutas ardentes dos comícios públicos, nem nos certames arrebatados da imprensa 

política: nome que nunca foi endeusado nem proscrito pelos tribunos” (MACEDO, 

1973, p.704-712). 

Apesar de dedicado para o redator Emílio Joaquim da Silva Maia, essa é 

uma descrição possível de ser aplicada à maioria dos redatores do jornal. 

Respectivamente, João Maria Barbosa, o segundo redator, (redator durante os 

anos de 1837 e 1840), Manoel Ferreira Lagos (1840 – 1842), Lino Antônio Rebello 

(1843), Emílio Joaquim da Silva Maia (1846 – 1849), Pedro de Alcântara Lisboa 

(1849 – 1850), Miguel Joaquim Pereira de Sá (1850 – 1851), Berthold Goldschimidt 

(1851 –1854), Manoel de Oliveira Fausto (1854 – 1857), Frederico Leopoldo César 

Burlamaqui (1857 – 1866) e, seu último redator, Domingos Sérgio de Carvalho 

(1896). 

As exceções para esse perfil foram a de Januário da Cunha Barbosa, o 

primeiro redator do periódico, que se envolveu nas disputas políticas do pós-

independência; e Nicolau Joaquim Moreira, penúltimo redator e que, apesar de 
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também possuir grande formação científica, também ocupou funções políticas de 

grande importância, como o de Intendente da capital federal, Rio de Janeiro. 

Houve, ainda, descobertas acidentais durante esta pesquisa, como a 

tentativa de se continuar a publicação do periódico O Auxiliador no ano de 1896, 

um acontecimento olvidado por quase todos os trabalhos sobre a Sociedade 

Auxiliadora,17 e a continuidade da Escola Noturna de Instrução Primária para 

Adultos e a Escola Industrial após 1892. Bem como correções sobre a vida e a 

produção bibliografia dos redatores do jornal da SAIN presentes em outros 

trabalhos sobre eles e a sociedade. 

Tabela 1. Lista dos redatores do periódico da Sociedade Auxiliadora da Indústria Nacional 

 
Ano Redator Naturalidade Ocupação e formação 

1833 – 
1837 

1843 – 
1846 

Januário da Cunha 
Barbosa 

Rio de Janeiro, 
Brasil 

Deputado, professor 
(lente), cônego, 

jornalista e diretor da 
Biblioteca Nacional 

1837 – 
1840 

João Maria Barbosa Portugal Frei, padre e professor 
(lente) 

1840 – 
1842 

Manoel Ferreira 
Lagos 

Rio de Janeiro, 
Brasil 

Diretor de seção do 
Museu Nacional, 

médico e pesquisador 

1843 Lino Antônio Rebello Buenos Aires, 
Argentina 

Professor, médico, 
doutor em Filosofia e 

funcionário da 
tesouraria de Minas 

Gerais 

1846 – 
1849 

Emílio Joaquim da 
Silva Maia 

Bahia, Brasil Médico, professor 
(lente), diretor de seção 

do Museu Nacional e 
vereador 

1849 - 1850 Pedro de Alcântara 
Lisboa 

Rio de Janeiro, 
Brasil 

Engenheiro químico e 
professor. 

1850 – 
1851 

Miguel Joaquim 
Pereira de Sá 

Maranhão, Brasil Doutor em Matemática 
e funcionário do 

Tesouro Nacional 

1851 – 
1854 

Berthold Goldschmidt Grão-Ducado de 
Posen, Prússia 

Professor e médico 
homeopata 

1854 - 1857 Manoel de Oliveira 
Fausto 

Desconhecido, 
possivelmente 

Brasil 

Advogado e funcionário 
da Secretaria de 
Instrução Pública 

1857 - 1866 Frederico Leopoldo 
César Burlamaque 

Portugal ou 
Piauí, Brasil 

Professor (lente), 
engenheiro, militar e 

diretor do Museu 
Nacional 

                                                 
17 Na verdade, apenas se encontrou um trabalho onde foi feita essa menção, mas sem maiores 
detalhes (Cf: ANDRADE, 2013, 318f). 
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1866 - 1892 Nicolau Joaquim 
Moreira 

Rio de Janeiro, 
Brasil 

Intendente, Diretor do 
Jardim Botânico e 

subdiretor do Museu 
Nacional 

1896 Domingos Sérgio de 
Carvalho 

Brasil Engenheiro agrônomo, 
professor e funcionário 

do Ministério da 
Agricultura, Indústria e 

Comércio. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Imbuídos do ideal iluminista partilhado pelos criadores das revistas literárias 

do início do século, a visão otimista em relação ao conhecimento científico e as 

benesses que suas aplicações nas atividades produtivas poderiam gerar, os sócios 

da Sociedade Auxiliadora acreditaram e agiram para vulgarizar em terras brasileiras 

as técnicas derivadas da ciência produzida em alhures. Para realizar tal 

empreendimento de vulgarização científica, os homens responsáveis pelo periódico 

deveriam ser conhecedores dos mais recentes inventos e dotados de formação 

necessária para noticia-los para um público leigo. 

Responsáveis pelo principal esforço da Sociedade estiveram homens de 

ilustre e extensa formação científica do Império Brasileiro. Muitos deles possuíam 

várias diplomações. Emilio Joaquim da Silva Maia, redator entre 1846 e 1849, por 

exemplo, era doutor em medicina, bacharel em filosofia, ciências físicas e 

matemática (SILVA, 1879, t.9, p.170). E apesar de nem todos os demais redatores 

possuírem um currículo tão extenso como o do doutor Maia, eles não fugiram a 

esse perfil.  

As relações desses homens com os negócios do Estado também não 

passaram despercebidas. Poucos são os nomes daqueles que, em algum momento 

de suas vidas, não estiveram vinculados ao Estado brasileiro, mas dificilmente 

pertenciam a administração do Estado. Não eram, em sua maioria, homens 

políticos. Uma definição coletiva possível de um redator do jornal da Sociedade é a 

de um homem de letras que muitas vezes prestavam auxílio para o Estado.18 

Os redatores d’O Auxiliador, a parte das exceções mencionadas, eram 

graduados em engenharia, engenharia química e agrônoma, direito, doutores em 

                                                 
18 A titulação honorífica de Conselheiro de Estado era comum entre os redatores do jornal da 
Sociedade Auxiliadora. 
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matemática e filosofia. Suas profissões eram a de professores universitários, 

engenheiros, advogados, médicos, médicos homeopatas, engenheiros e 

funcionários do Museu Nacional e do Jardim Botânico. E mesmo quanto aos 

homens que se destacaram politicamente, seu destaque político rivalizaram em 

relevância documental com suas carreiras acadêmicas. Ao menos para um número 

significativo desses homens, o perfil dos responsáveis pelo jornal se distingue do 

perfil convencionado para os sócios da Sociedade Auxiliadora. 

Parafraseando um excerto de um texto d’O Auxiliador, escrito pelo redator 

Nicolau Joaquim Moreira nas páginas do periódico, no qual elogia os demais 

redatores que passaram por sua função, Nicolau afirmou, de forma nostálgica, que 

nas páginas do periódico se encontravam imensas riquezas colhidas pelas ilustres 

inteligências que personificam os Januários, os Cunha Matos, os Burlamaquis e 

tantos outros homens ilustres que ofereceram as horas de seus lazeres em 

benefício de seus compatriotas e em glória do seu país (O AUXILIADOR DA 

INDÚSTRIA NACIONAL, Segunda Nova Série, n.1, 1869, v. XXIV, p. I-IV). E não 

poderia haver descrição mais precisa. 
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RESUMO 
 

O presente trabalho teve o objetivo realizar um levantamento nas literaturas já 
existentes, fazendo uma revisão sistemática sobre o uso da droga Orlistat e seu 
real efeito na obesidade bem como alguns de seus principais efeitos colaterais. 
Inicialmente foram selecionados 40 artigos e enviados para três avaliadores juntos 
aos critérios de inclusão, após uma leitura detalhada, foram identificados 11 artigos 
considerados esses critérios: Estudo multicêntrico, duplo cego, randomizado e 
controlado por placebo. As publicações de estudo ocorrem no período de 1998 a 
2010, nos idiomas de inglês, português e espanhol.  Os resultados mostram que o 
uso da droga de estudo são positivas, e apontam para uma perda de peso, 
acompanhadas de uma dieta hipocalórica e mudança no estilo de vida. Além do 
que os resultados evidenciam uma grande prevalência no crescimento da 
obesidade desde a infância até a vida adulta e essa prevalência vendo senda 
tratada apenas com a medicalização e não como um problema de saúde publica 
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no qual demonstra uma falha nas transições nutricionais ocorridas no ultimo século 
acompanhado de um sedentarismo das partes envolvidas.  
 

Palavras-chave: Clinical trial; Double blind; Controlled and Randomized; Efficacy; 
Obesity treatment; Orlistat. 
 

1. INTRODUÇÃO 

A prevalência de obesidade cresceu nas últimas décadas, configurando-se 

como um dos problemas prioritários de saúde pública da atualidade, tanto nos 

países desenvolvidos quanto naqueles em desenvolvimento. (OMS 2000). Dados 

divulgados pela Sociedade Brasileira de Cardiologia apontam que 80% da nossa 

população adulta é sedentária e que 32% dos adultos brasileiros são obesos 

(FRANCISCHI  et. al., 2000). 

A obesidade se apresenta não apenas como problema científico e de saúde 

pública, porém como grande indústria que envolve o desenvolvimento de fármacos, 

de alimentos modificados e estratégias governamentais estimulando a prática 

regular de atividade física e a orientação alimentar a fim de promover melhores 

hábitos (PRADO et.al., 2000). 

As prevalências de sedentarismo estão muito altas, representando um 

importante papel na etiologia da obesidade, e que os benefícios para a saúde 

induzidos pelo treinamento regular podem atenuar a morbidade e o risco de 

mortalidade dos indivíduos obesos (GRUNDY, et al., 1999). Há muitas 

controvérsias sobre a utilização destes, pelos escassos estudos sobre seus efeitos 

a longo prazo. Os remédios criam uma expectativa de cura para a obesidade e as 

pessoas comumente voltam a engordar com a suspensão do medicamento. Os 

efeitos colaterais normalmente observados incluem sonolência, nervosismo e 

distúrbios no trato gastrintestinal (BARON, 1995).  

O cerne do tratamento atual da obesidade baseia-se em terapias 

comportamentais dirigidas no sentido de modificação das atividades e hábitos 

relacionados à alimentação, exercício para aumentar o gasto calórico e orientações 

nutricionais para diminuir o consumo de calorias e, particularmente, de gordura. Os 

tratamentos com agentes farmacológicos são considerados um adjunto a esta 

terapêutica básica (MANCINI 2002). 

O Orlistat é uma potente droga no qual o seu mecanismo de ação se baseia 

em um irreversível inibidor das lipases gástrica e pancreática e foi aprovado para 



154 

 

tratamento de longa duração. A droga não possui efeitos sobre circuitos neuronais 

reguladores do apetite. Sua ação resume-se ao bloqueio da digestão de 

aproximadamente 30% dos triglicerídeos dietéticos ingeridos, sendo a perda de 

peso geralmente dependente da dose (FORTES, et.al., 2006). 

Desse modo o principal objetivo do projeto é realizar uma revisão da droga de 

largo uso na terapia da obesidade, buscando conhecer a eficácia do Orlistat.   

 

2. PROCEDIMENTOS DE PESQUISA 

2.1. Casuística e Métodos  

Para realização da revisão sistemática deste estudo inicialmente buscamos 

definir os descritores ou palavras chave. A partir da definição dos descritores, os 

artigos científicos foram selecionados nas bases de dados do PubMed e Web of 

Science. Os artigos foram selecionados na data de 1998 a 2010 e as línguas 

selecionadas foram inglês, português e espanhol. 

A seleção inicial foi realizada retirando-se aqueles estudos que não incluíam 

entre seus objetivos a pesquisa avaliando apenas ensaios clínicos randomizados e 

duplo-cegos. Após esta etapa, convidamos três pesquisadores para fazerem parte 

de um grupo responsável pela escolha dos estudos epidemiológicos a partir de 

experiência própria e objetivando responder um dos pontos do estudo em questão, 

qual seja: Eficácia do orlistat no tratamento da obesidade.  

Através de um protocolo que continha os critérios de inclusão e exclusão, 

identificação dos artigos com o nome dos autores, ano de publicação e uma breve 

explanação sobre a revisão sistemática. Com estas informações, os três 

pesquisadores decidiram pela inclusão ou exclusão dos estudos separadamente, 

para que não houvesse viés nos critérios de inclusão/exclusão. 

A avaliação se fez necessária para detecção de semelhanças – 

homogeneidade e de diferenças – heterogeneidade entre eles. Foram analisados 

os métodos, resultados e variáveis. Cada um dos três pesquisadores recebeu uma 

pasta contendo os estudos epidemiológicos na sua íntegra. Receberam juntamente 

com os estudos, uma lista individual dos mesmos por título - separadas por tipo de 

estudo. Após a seleção os pesquisadores devolveram as pastas e as listas. Os 

pesquisadores utilizaram-se de uma marcação ao lado de cada título de estudo, 

sendo “S” para sim ou “N” para não inclusão. Os estudos selecionados ao final 
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foram aqueles em que pelo menos dois dos pesquisadores opinaram pela sua 

inclusão na revisão sistemática. 

 

3. RESULTADOS 

Iniciamos a pesquisa com 40 estudos investigando a eficácia do Orlistat. Após 

uma leitura detalhada desses artigos, selecionou-se 14 que foram enviados para 

os três avaliadores. Os artigos que se encaixavam nos critérios somam 11 artigos 

científicos, o restante, foram artigos descartados por não estarem de acordo com 

os critérios de inclusão ou por já se tratarem de um artigo de revisão, artigos 

repetidos, em outros idiomas, ou que constavam em ambas as bases. Ressalta-se 

aqui que foram selecionados apenas artigos originais. A estratégia realizada, 

seguindo os critérios metodológicos de uma revisão sistemática esta demonstrado 

na Figura 1. Dos 11 artigos selecionados, todos apresentam como resultado a 

eficácia do Orlistat no tratamento da obesidade. Houve diferenças quanto às 

dosagens administradas em cada estudo, sendo relatado um melhor efeito com 

doses maiores (360 mg diariamente).  As faixas etárias foram variadas, de 12 a 70 

anos e o tempo de seguimento variou de três meses a dezoito meses. 

Vários estudos relataram efeitos colaterais, tais como episódios de diarréias, 

fezes oleosas, urgências fecais, aumento de defecações, no entanto, os benefícios 

na diminuição do colesterol, níveis glicêmicos, doenças cardiovasculares foram 

relatados. Todos os artigos dão ênfase à utilização do tratamento medicamentoso 

à dieta balanceada e supervisionada.  

 

FIGURA 1. Algoritmo da estratégia de pesquisa efetuada. ALGORITIMO. 
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Tabela 1 Estudos levantados segundo os critérios anteriormente ressaltados na metodologia. 

TITULO,  
AUTOR E ANO 

DESENHO QUAL 
OBJETIVO 

DO 
ESTUDO 

POPULAÇÃ
O 

ESTUDADA 

N° DE 
PARTICI
PANTES 

FAIXA 
ETÁRIA 

QUAL EFEITO 
ENCONTRADO 

CO-
VARIAVEIS 

DURA
ÇÃO 
DO 

ESTU
DO 

Perda de peso, 
redução de 
HbA1c, e 
tolerabilidade de 
Cetilistat em um 
estudo 
randomizado, 
controlado por 
placebo em 
obesos diabéticos 
tipo 2 : 
Comparação com 
Orlistat (Xenical).  
P.Kopelman 2010 

Multicêntric
o, 
randomizad
o, duplo 
cego 

 

Determinar a 
eficácia e 
segurança 
de Cetilistat 
e orlistat em 
relação ao 
placebo em 
pacientes 
obesos com 
diabetes tipo 
2,  tratados 
com 
metformina. 

Pacientes 
obesos com 
diabetes tipo 
2,  tratados 
com 
metformina. 

Iniciu-se 
com 869, 
mas 
apenas 
517 
concluíra
m o 
estudo 

18 e 65 
anos 
 

Reduziu 
significativamen
te o peso 
corporal e 
melhorou o 
controle 
glicêmico 
Cetilistat foi bem 
tolerado, com 
alguns 
episódios de  EA 
sendo 
semelhante ao 
placebo e 
substancialment
e menos do que 
com o orlistat.  

Hipertensão, 
dislipidemias 
e pacientes 
com 
trombose 
(agentes 
antitrombótic
os). 

12 
seman
as  

Estudo 
comparativo, 
aleatorizado, em 
duplo cego, de 
orlistat versus 
placebo, de 
eficácia e 
segurança, em 
doentes obesos 
com 
hipercolesterolem
ia ligeira a 
moderada. J. J. 
DE CASTRO 2009 

Estudo 
multicêntric
o, 
aleatorizado
, em dupla 
ocultação, 
em paralelo, 
controlado 
com 
placebo 
 

Perda de 
peso e 
melhoria do 
perfil 
lipídico, 
Comparado 
com o 
placebo, em 
obesos com 
hipercoleste
rolémia 

Portugueses, 
de raça 
caucasiana, 
obesos, com 
hipercolester
olemia 
  
 

Inicio 166 
porem 
apenas 
128 
concluíra
m o 
estudo 

18 e 65 
anos  

orlistat, 
associado a 
dieta 
hipocalórica, foi 
eficaz na perda 
de peso e na 
redução do IMC, 
bem como na 
melhoria do 
perfil lipídico. 

Hipertensão, 
Diabetes e 
dispilipidemia 

 6 
meses 

Eficácia do 
Orlistat e suas 
implicações na 
diminuição do 
colesterol e perda 
de peso. Erdmann 
Et. Al 2004.  
 

multicêntric
o teve um 
duplo-cego, 
randomizad
o, grupo 
paralelo, 
controlado 
por placebo 

Avaliação de 
lipoproteína 
de baixa e 
alta 
densidade, 
durante 
regime 
associado 
ao uso de 
orlistat com 
redução dos 
níveis de 
colesterol, 
sua e 
eficácia. 
 

Homens e 
mulheres 
obesos 

448 
paciente
s, 
concluira
m o 
estudo 
384 
 

 18 e 70 
anos  

Orlistat tem 
eficácia reduz 
colesterol 
independente 
do seu efeito de 
redução de 
peso. Por ter 
eficácia 
terapêutica 
limitada, os 
doentes de alto 
risco 
cardiovascular 
devem receber 
quanto antes 
medicamento 
que reduza o 
colesterol 

Hipercolester
olemia, 
pacientes 
com fatores 
de risco 
cardiovascul
ares , 
fumantes e 
doença 
oclusiva 
arterial 
periférica 
 

14 
meses 
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POPULAÇÃ
O 
ESTUDADA 

N° DE 
PARTICIPANT
ES 

FAIXA 
ETÁRI
A 

QUAL EFEITO 
ENCONTRAD
O 

CO-
VARIAVEI
S 

DURAÇÃ
O DO 
ESTUDO 

Eficácia 
Clínica de 
Terapia 
Orlistat 
em 
pacientes 
com 
sobrepes
o e 
obesos 
com 
Diabetes 
tratados 
com 
insulina 
tipo 2. D. 
E. 
KELLEY 
et. al, 
Junho de 
2002 
 

randomizado
, duplo-cego, 
controlado 
por placebo e 
orlistat 
 

Avaliar o 
efeito da 
orlistat, um 
inibidor da 
lipase 
gastrointestin
al, na perda 
de peso, 
controle 
glicêmico, e 
cardiovascul
ar fatores de 
risco em 
pacientes 
diabéticos 
tipo 2 
tratados com 
insulina com 
sobrepeso 
ou obesos. 
 

caucasiano, 
afroamerican
o, asiático, 
obesos e 
pacientes 
com diabetes  

Iniciou-se 
com 550 
participantes 
terminou com 
208 
 

40-65 
anos 

Orlistat produz 
perda de peso 
clinicamente 
significativa, 
com melhorias 
no controle e 
risco de 
doença 
cardiovascular 
fatores 
glicêmico, 
pacientes com 
diabetes tipo 2 
e que fazem 
tratamento 
com insulina   
 

Diabetes 
tipo 2 

12 meses  

Julgamen
to Latino-
American
a de 
orlistat 
para 
perda de 
peso e 
melhoria 
no perfil 
glicêmico 
em 
pacientes 
diabético
s obesos. 
A. 
Halpern 
et. al 2003 
 

Duplo-cego, 
controlado 
por placebo, 
multicêntrico, 
paralelo, 
randomizado
. 

Avaliar o 
efeito de 
orlistat 
comparado 
com o 
placebo na 
perda de 
peso em 
latinos-
americanos 
obesos com 
DMNID, com 
um dieta 
hipocalórica.  

Brasileiros , 
Argentinos, 
Colômbianos, 
Costa Rica e 
Méxicanos, 
caucasianos, 
negros, 
orientais , 
obesos e 
outros.  
 

365 pacientes 
apenas 280 
concluiram o 
estudo 
 

18 e 
70 
anos 

Orlistat é  
eficaz em 
pacientes 
diabéticos 
obesos, 
promover a 
perda de peso 
clinicamente 
significativa e 
melhorou o 
controle 
glicêmico e 
perfil lipídico. 
 

Diabetes 6 meses  

 Efeitos 
da perda 
de peso 
com 
orlistat 
em 
tolerância 
à glicose 
e 
progress
ão da 
diabetes 
tipo 2 em 
adultos 
obesos. 
Heymsfiel
d S. B 
2000 

Randomizad
os, ensaios 
clínicos 
multicêntrico
s, duplo-
cego, 
controlado 
com placebo. 

Testar a 
hipótese de 
que o orlistat 
combinado 
com dieta 
melhora de 
tolerância à 
glicose e 
previne o 
agravamento 
de diabetes 
de forma 
mais eficaz 
do que o 
placebo. 
 

Brancos, 
asiáticos, 
afroamerican
os, asiáticos, 
obesos 

675 pacientes 
Concluíram 
436 

Acima 
18 
anos  

A adição de 
orlistat a um 
regime de 
perda de peso 
convencional 
melhorou 
significativame
nte a tolerância 
à glicose e 
diminui o ritmo 
de progressão 
para o 
desenvolvimen
to de 
intolerancia à 
glicose e 
diabetes de 
tipo 2. 
 

Diabetes 
mellitus 
tipo 2 
 

582 dias  Orlistat 
60mg 
reduz o 
tecido 
adiposo 
visceral, 
S. R. 
Smith.et 
al, 2011 
 

Estudo 
multicêntrico, 
randomizado
, duplo-cego, 
placebo 
controle 

Determinar 
se um 
programa de 
perda de 
peso c 
orlistat 60 mg 
em pessoas 
com excesso 
de peso teria 
mudanças na 
gordura 
abdominal 
visceral em 
comparação 
com placebo 

Indivíduos 
com 
sobrepeso e 
obesos, 
estudo 
realizado 
Americanos 
suecos, 
asiáticos, 
negros e 
brancos.  

131 pacientes 
93 indivíduos 
concluíram  
 

18-60 
anos 

60 mg de 
orlistat 
demonstrar 
uma redução 
significativame
nte maior no 
tecido adiposo 
visceral, em 
comparação 
com o placebo 
sobre a 
duração de 6 
meses. 

 
 
               

24 
semanas 
de 
tratament
o 
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ESTUDA
DA 

N° DE 
PARTICIP
ANTES 

FAIXA 
ETÁRIA 

QUAL EFEITO 
ENCONTRADO 

CO-
VARIAV
EIS 

DURAÇÃ
O DO 
ESTUDO 

Controle 
por 
placebo 
randomiza
do do 
orlistat 
para 
perda de 
peso e 
prevenção 
de 
recuperaç
ão de 
peso em 
pacientes 
obesos, L. 
Sjostrom 
et.al,1998 

 

Estudo 
multicentric
o, duplo 
cego 
randomizad
o 

Examinar a 
eficácia e 
tolerabilidade 
do orlistat na 
promoção da 
perda de peso 
e prevenir a 
recuperar 
após a perda 
inicial, e 
avaliar os 
efeitos sobre 
os principais 
fatores de 
risco 
cardiovascular
. 
 

Homens e 
mulheres 
com 
índice de 
massa 
corporal 
28-
47kg/m2.  

Iniciou-se 
com 937 
sendo que 
apenas 435 
concluíram 

A cima de 18 
anos 

Mostrou que o 
orlistat 
proporcionou 
melhorias 
sustentadas na 
perda de peso e 
manutenção do 
peso por até 2 
anos. Além disso, 
houve mudanças 
benéficas em 
vários fatores de 
risco. 

 
 
 
         -----
----- 

2 anos 

Tratament
o com  
orlistat 
diminui o 
risco 
cardiovasc
ular em 
pacientes 
obesos, J. 
H. Zavoral, 
1998. 
 

Duplo cego, 
estudo 
randomizad
o 

Apresentar 
uma visão 
geral sobre os 
efeitos do 
orlistat sobre 
fatores de 
risco   
cardiovascular
. 
 

Homens e 
mulheres 
obesos 
(imc 
28=43kg/
m2), 
Raça: 
europeu, 
preto e 
outros. 

População 
de estudo 
n= 2.680 

40-65 anos Orlistat de 120 mg 
é um tratamento 
bem tolerado e 
eficaz para 
pacientes obesos, 
e que pode ser 
conseguido 
clinicamente 
reduções 
significativos nos 
fatores de risco de 
chd. 
 

Diabético
s, 
hipertens
os 

52 
semanas 

Tratament
o de 1 ano 
de 
obesidade, 
N Finer 
et.al, 2000 
 

Duplo-
cego, 
randomiza
do, 
controlado 
por 
placebo, 
multicêntri
co  
Com 
orlistat 
 

Avaliar a 
eficácia de 
120mg 
orlistat três 
vezes ao dia, 
mais dieta, 
como terapia 
para perda de 
peso  em 52 
semanas, em 
um grupo de 
pacientes 
obesos. 

Pacientes 
obesos 
(imc 30-
43kg/m2), 
recrutado
s em 
centros no 
reino 
unido. 
Raça: 
branco. 
Preto e 
outros 

Iniciou com 
267 
pacientes 

Acima de 18 
anos 

O orlistat 
administrado em 
combinação com 
aconselhamento 
dietético induz a 
perda de peso 
clinicamente 
significante em até 
um terço dos 
pacientes tratados 
a 1ano. 

 
 
 
          ----
-----  

52 
semanas 

Efeito do 
Orlistat em 
peso e 
corpo 
Composiç
ão em 
adolescent
es obesos. 
Jean Pierre 
Chanoine 
et.al, 2005 
 

Estudo 
controlado 
randomizad
o 

eficácia e 
segurança do 
Orlistat além 
de dieta, 
exercício e 
terapia 
comportament
al no 
tratamento de 
adolescentes 
obesos. 
 

Pacientes 
American
os e 
canadens
es . Raça: 
branco, 
preto e 
outros. 

12-16 anos 120 mg 
orlistat 3 X ao 
dia em 52 
semanas, 
mais, dieta 
hipercalorica, 
exercício e 
modificação 
comportamen
tal, melhora 
na perda de 
peso em 

síndrome 
metabólica, HAS,  
Colesterol de 
lipoproteína de 
baixa densidade 
ou triglicéridos, 
glicose diminuída 

 52 
semanas  
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A análise dos artigos selecionados mostra que existe um consenso quanto à 

eficácia do orlistat. Outros artigos como A eficácia e segurança dos medicamentos anti 

obesidade em crianças e adolescentes (VINER et. al., 2005) vão ao encontro dos nossos 

resultados, uma vez que mostram efeitos na redução de peso em comparação com placebo. 

Quando realizou-se uma dieta hipocalórica mais a administração do orlistat, junto à 

mudança no estilo de vida  demonstrou melhores resultados do que apenas o uso do 

medicamento segundo Lacey (et. al., 2005), na maioria das vezes essas dietas tem um custo 

elevado, uma vez que os produtos que compõem as dietas são mais caras tendo então um 

acesso limitado da população de baixa renda, essa pode ser uma das justificativas pela qual 

a maior prevalência de obesidade esta relacionado com o baixo poder sócio econômico, na 

qual o acesso a alimentos, industrializados e de alto índices calóricos se faz presente e 

torna-se uma porta de entrada para redes de fast foods. Deve-se então ser proposto uma 

reeducação cultural como programas ou atividades de nutrição operados ou promovidos pelo 

setor saúde desde os primeiros anos de vida para que diminua a obesidade ainda na infância 

até a vida adulta, uma vez que a obesidade afeta não só a saúde mas também  esta 

relacionada com a menor qualidade de vida. 

Além de seu uso terapêutico na obesidade a droga de estudo se mostra eficaz para 

outras comorbidades como redução do colesterol total segundo Erdmann et. al 2004,  o uso 

de Orlistat associado a um redutor da síntese de colesterol traz um beneficio clínico na 

redução do mesmo e ainda a perda de peso, mudança na incidência de diabetes tipo 2 bem 

como a mudança no índice de massa corpórea. Também se pode observar a redução de 

lipoproteínas de baixa densidade (LDL) e melhorias no triglicérides e a diminuição do risco 

de doenças como as cardiovasculares quando tratados durante 12 meses, em conjunto com 

uma dieta de gordura reduzida e há também uma redução significativa da circunferência 

abdominal citado por Swinburn (et al 2004). 

A maior parte dos efeitos adversos relatados foram os sistêmicos e tem 

compatibilidade com os já conhecidos pelo mecanismo como age o orlistat. 

O tratamento farmacológico só se justifica em conjugação com orientação dietética e 

mudanças no estilo de vida, e não cura a obesidade. Os autores alertam que quando 

interrompido o uso dos medicamentos, o paciente geralmente recupera o peso. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente estudo mostrou-se de grande importância para mostrar as diversas 

ferramentas de pesquisas disponíveis e aprender a trabalhar com elas.  Serviu também para 

evidenciar que dentro dos vários tratamentos existentes para a obesidade o Orlistat 

combinado com uma à mudança no estilo de vida e a uma reeducação alimentar, representa, 

contudo uma melhora na qualidade de vida, e previne doenças com maiores índices de 

mortalidade no país, porem não devemos tratar a obesidade apenas com medicalização. 

Não se podem negar os benefícios alcançados com o desenvolvimento da indústria 

farmacêutica. Entretanto, o uso dos medicamentos foi se transformando ao longo dos anos 

de uma maneira, passando a atender menos aos propósitos sanitários do que aos da crença 

desmedida e acrítica nos seus poderes, estimulando uma “cultura da pílula”, dominante na 

sociedade moderna (BARROS, 2004). 
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RESUMO  

Com a inauguração da Via Anchieta em 1947, e a consequente diminuição da distância entre 
Santos - São Paulo fluia o desejo de ter uma residência para o lazer da praia. A economia 
na região fora dinamizada por meio de centenas de novos empreendimentos imobiliários 
lançados. O intenso desenvolvimento da indústria da construção civil, sustentado sobretudo 
pelo turismo, fomentou a economia da região da Baixada Santista tornando cada vez mais 
tangível na paisagem urbana em transformação a presença da tipologia dos altos edifícios 
com feições modernizantes. A avaliação, a classificação e a contextualização da arquitetura 
moderna produzida nesse período na Cidade de Santos e região pode ser estudada 
conhecendo-se o perfil dos arquitetos, engenheiros e construtores responsáveis pelo 
contexto de profunda transformação da cidade. Edifícios multifamiliares, comerciais e 
institucionais erguidos em um curto período, transformaram o cotidiano e a paisagem 
urbana. Dessa arquitetura são poucas obras com autoria conhecida, no entanto por meio da 
pesquisa bibliográfica e arquivística foram identificados os projetos de arquitetos como 
Gregori Warchavchik, Pedro Paulo de Mello Saraiva, Zenon Lotufo, Oswaldo Corrêa 
Gonçalves, Alberto Botti & Marc Rubin, Décio Tozzi, profissionais de grande prestígio face a 
alta qualidade dos seus trabalhos. Infelizmente tais obras representam uma parcela muito 
pequena do universo da arquitetura moderna existente na cidade. Santos hoje revela grande 
eficiência na preservação da arquitetura do passado, concentrada sobretudo no centro 
histórico. Inúmeros edifícios tombados pelo IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional) remanescentes da arquitetura colonial do século XVII e XVIII e vários 
outros tombados pelo CONDEPHAAT (Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, 
Arqueológico, Artístico e Turístico)(¹) e CONDEPASA (Conselho de Defesa do Patrimônio 
Cultural de Santos) valorizam os bens culturais produzidos pelo ciclo econômico do café. 
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Sobre a preservação da arquitetura moderna pouca coisa efetivamente se estruturou. Por 
esse motivo é que surge o interesse nessa ampla pesquisa organizada por meio de 
inventário arquitetônico cujo objetivo seja a descoberta da produção modernista e seu estado 
de conservação visando estabelecer diretrizes para sua preservação o que denota a 
relevância do tema e do universo a ser pesquisado. 
 
Palavras-chave: Arquitetura; moderna; Santos. 
 
 

1. INTRODUÇÃO  

Essa pesquisa fora motivada pela necessidade em identificar os edifícios produzidos 

na Baixada Santista, com recorte específico na Cidade de Santos, filiados com o ideário da 

arquitetura moderna brasileira propagado pelos arquitetos ligados ao núcleo paulista do IAB 

– Instituto dos Arquitetos do Brasil. A necessidade em analisá-los por meio de um inventário 

se justifica frente à falta de políticas públicas na preservação desses exemplares construídos 

no período de 1940 até o final de 1960 e que sofrem sistemática descaracterização de suas 

feições muito em função do desconhecimento por parte dos seus moradores. A pesquisa 

buscou catalogar o universo de imóveis inseridos nesse cenário histórico.  

Os levantamentos desse trabalho foram concentrados na Cidade de Santos como a 

primeira da região a sofrer efeitos urbanísticos com turismo. Em seguida definiu-se o recorte 

temporal entre os anos de 1940 até o final da década de 1960, período marcado pela atuação 

do modernismo e dos arquitetos ligados ao IAB/SP, instituição criada em 1946, que atuaram 

na Cidade de Santos. 

O trabalho recorreu inicialmente à pesquisa bibliográfica ampliado para os arquivos 

eletrônicos coletando dados importantes e essenciais para a construção do objeto de estudo. 

Em seguida foi dado inicio aos levantamentos de campo, complementado com a pesquisa 

arquivística nos órgãos públicos da cidade para a concretização das informações e sua 

formatação nas fichas de catalogação dos imóveis levantados (inventários).  

A organização das fichas solicitou a criação de planilha de dados com as informações 

principais sobre cada imóvel – autor, data de construção, número de processo, fotos 

realizadas, etc - para o auxilio do trabalho de campo.  
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O objetivo desse trabalho é realizar um inventário desses edifícios modernos, 

compreendendo o período de 1940 a 1960, identificando o estado físico e 

conseqüentemente o reconhecimento da necessidade de preservação. 

Entende-se por inventário do patrimônio cultural, a seleção, a identificação e a 

caracterização das espécies que reúnem em si os atributos que justificam a sua 

inventariação.  

 

2. PROCEDIMENTOS DE PESQUISA 
Explico abaixo todos os procedimentos até a conclusão da pesquisa. 
 

 Entendimento do tema da pesquisa 

 Recorte do problema apresentado – universo pesquisado: cidade Santos; Período 
(1940-1960); arquitetos identificados com a postura modernizante do IAB/SP . 

 Busca em fontes primárias e secundárias das obras a serem estudadas; (Livros, 
monografias, teses e sites) 

 Estudo dos arquitetos para a criação de sinopses. 

 Levantamento de campo: (nos quais constatamos, estado do edifício, 
descaracterização e localização) 

 Levantamento de projetos em arquivos públicos; (Prefeitura de Santos / FAMS –  
Fundação Arquivo e Memória de Santos – para confirmação de informações , como 
autoria, período, plantas, cortes, elevações, endereço e número do processo) 

 Elaboração de fichas inventário, com as informações coletadas e análise de estado 
de conservação e descaracterização. 

 Catálogo – Com sinopse dos arquitetos encontrados, e divisão por bairros com as 
obras encontradas. 

  

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
A etapas foram concluídas de forma satisfatória, perante a quantidade de informações 

coletadas ao longo da pesquisa. As fichas elaboradas seguiram critérios e premissas que 

visam o fácil entendimento das informações, por meio de fotos antigas e recentes, 

apontamentos de partes importantes da construção, plantas, completadas com dados 

secundários como endereço, período, número de processo no órgão público, e texto 

explicando o projeto e sua descaracterização. 

Infelizmente vários imóveis que atendiam as premissas da pesquisa não foram 

encontrados nos arquivos públicos referências precisas de informação que indicasse a 

autoria, elemento determinante para construção do universo pesquisado.  

Desse modo finalizamos a pesquisa de forma satisfatória, acreditando ter iniciado um 
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grande projeto que pode e deve ser continuado por outros pesquisadores a fim de enriquecer 

não só seu conhecimento geral como auxiliar outros atores em suas pesquisas. 
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Modelo de Ficha inventario (preenchida) 
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Tabela com relação de obras levantadas 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

No desenvolvimento da pesquisa, concluo que trabalho fluiu como o esperado com o 

comprometimento de ambos  o orientador e eu pesquisadora, finalizando de forma enriquecedora 

nossa pesquisa de iniciação cientifica. 
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RESUMO 
 

Com o título: “Veículo Leve sobre Trilhos da Baixada Santista: Mobilidade e 
Desenvolvimento Urbano em Santos” este é um estudo da viabilidade urbanística deste 
modal para a cidade santista. O projeto desenvolvido tem como objetivo fazer uma projeção 
do novo cenário urbano e apresentar propostas de qualificação para a área diretamente 
afetada pela implantação do VLT. A metodologia de trabalho compreende três etapas. 
Inicialmente, analisou-se a Pesquisa de Origem e Destino da Região Metropolitana da 
Baixada Santista (OD 2007) e cidades que adotaram o VLT, considerando os seus impactos 
desde a fase de projeto até o seu total funcionamento. Esses dados auxiliaram no 
entendimento do tema e das necessidades da adoção do VLT para a região. Em seguida, 
foram analisados documentos técnicos do projeto executivo como, o Estudo de Impacto 
Ambiental (EIA) e o Relatório de Impacto Ambiental (RIMA). O primeiro apresentou o traçado 
do projeto e os demais justificam a adoção do modal e os seus impactos. E por fim, a etapa 
final trabalhou propostas para a Área Diretamente Afetada pelo projeto, a partir da simulação 
da alteração da paisagem urbana, da identificação das novas potencialidades da região e 
da indicação de ações mitigadoras para os impactos negativos da implantação de um VLT 
em uma região urbana completamente consolidada. Neste sentido, este trabalho de 
pesquisa buscou indicar soluções urbanísticas para um convívio harmonioso do VLT com a 
cidade. 

Palavras-chave: vlt; mobilidade; inserção urbana. 
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1. INTRODUÇÃO 

O projeto do metrô de superfície denominado Veículo Leve sobre Trilhos (VLT), na 

área central da Região Metropolitana da Baixada Santista, faz parte do Sistema Integrado 

da Região Metropolitana da Baixada Santista (SIM) dentro do Plano de Expansão dos 

Transportes Metropolitanos com investimentos da Secretaria de Transportes Metropolitanos 

do Estado de São Paulo. 

A primeira ligação do VLT acontece entre a área insular de São Vicente ao Porto 

Santista. A execução deste trecho foi cercada por especulações quanto a possíveis 

alterações do traçado original do VLT na cidade de Santos. As discussões especulavam o 

desvio de traçado da linha férrea original da cidade para o canteiro central da Avenida 

Francisco Glicério entre as avenidas Senador Pinheiro Machado e Washington Luís. Além 

disso, foram trabalhadas questões sobre a desocupação de lotes e alteração de vias. 

Este trecho tornou-se objeto de estudo por apresentar questões urbanísticas que 

estão transformando está área. Identificar os impactos positivos e negativos é necessário 

para compreender este processo de renovação urbana da cidade santista. Dentro deste 

contexto é pertinente o estudo do projeto a partir de um ponto de vista urbanístico associado 

às projeções da nova paisagem urbana e propositura de ações e medidas de cunho 

urbanístico, visando à mitigação dos impactos negativos e potencialização dos positivos. 

 

2. PROCEDIMENTOS DE PESQUISA 

2.1. Estudo da mobilidade na Região Metropolitana da Baixada Santista 

Com o objetivo de analisar os impactos urbanísticos da implantação do Sistema de 

Transporte Coletivo por VLT da Baixada Santista, no município de Santos, o estudo abordou 

inicialmente questões fundamentais para a implantação do projeto, como a Pesquisa de 

Origem e Destino da Região Metropolitana da Baixada Santista – estudo sobre a mobilidade 

da população considerando os deslocamentos diários e os meios de transporte utilizados – 

realizada pela Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos (EMTU), que apesar de ser 

baseada em dados de 2007, já evidenciava a problemática relacionada à mobilidade urbana 

da região. 
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2.2. A análise do projeto do VLT e os impactos sob a cidade de Santos 

Aprofundando o estudo dos referenciais de caráter técnico, realizou-se a leitura do 

Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e do Relatório de Impacto Ambiental (RIMA), relativos à 

“Implantação do Sistema Integrado Metropolitano (SIM) e do Veículo Leve sobre Trilhos 

(VLT) da Região Metropolitana da Baixada Santista (RMBS)”, os quais demonstram os 

estudos desenvolvidos e necessários à compreensão das possíveis consequências 

ambientais decorrentes da implantação do empreendimento. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Em Santos, a área definida como Diretamente Afetada pelo empreendimento 

caracteriza-se por ser de urbanização bastante antiga, induzida pelo processo de expansão 

urbana, possibilitado pela implantação das estruturas de saneamento ambiental, ou seja, os 

canais de macrodrenagem, projetados pela Comissão de Saneamento do Estado, 

coordenada pelo engenheiro Saturnino de Brito, a partir de 1905. 

Ao concluir a caracterização destas áreas fica evidente a potencial alteração da 

paisagem urbana e uso do solo nas áreas diretamente afetadas. Analisando este cenário de 

transformação espacial para a cidade de Santos, especialmente para o eixo de implantação 

da primeira Linha do VLT, na Av. General Francisco Glicério e no seu entorno, revela-se a 

necessidade de uma política para lidar com esta mudança de uso do solo e aumento da 

circulação de pedestres. 

Até aqui, o trabalho de pesquisa desenvolvido serviu para contextualizar a situação 

do VLT em Santos e mostrar que a sua implantação na cidade é um vetor de impactos na 

mobilidade e paisagem urbana. Inicia-se, então, a etapa de apresentação de propostas deste 

projeto de iniciação científica, em que, a partir de um diagnóstico atual, será feita a simulação 

de um cenário para os impactos do VLT indicando ações que minimizem os impactos 

negativos e potencializem os positivos. Este diagnóstico considera quatro temas: Uso do 

Solo, Tipologia e Gabarito, Classificação Viária e Densidade Demográfica. 

Para desenvolver a etapa de diagnóstico foi definido um setor da Área Diretamente Afetada 

(ADA) que está inserido no bairro do Campo Grande e é formado pelo perímetro das vias 
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Av. Bernardino de Campos (Canal 2), Av. Francisco Glicério, Av. Pinheiro Machado (Canal 

1) e R. Duque de Caxias. (Mapa 1) 

Este Setor foi escolhido por representar uma área suscetível a grandes 

transformações envolvendo os temas citados anteriormente, porém não significa que ele 

seja único. Ao logo do traçado do VLT existem outras áreas semelhantes e estudar um Setor 

significa elaborar um diagnóstico e prever um cenário para outras áreas que sofreram os 

impactos do VLT. 

Mapa 1: Setor selecionado. Fonte: Prefeitura de Santos. Área Insular - Mapa de Abairramento. Lei 
Complementar Nº730/2011 

 

 
 

O primeiro tema analisado foi o de Uso do Solo onde o diagnóstico atual deste Setor 

nos revela uma área passível a intervenções urbanísticas por predominar o uso residencial 

horizontal, ou seja, possíveis lotes que teriam seus usos substituídos ou multiplicados, 

prevendo a verticalização. Considerando a ampliação da mobilidade e o impacto ao redor 

das estações do VLT, podemos prever um aumento de usos comerciais e de prestação de 

serviços, seja para atender a demanda da população ou por se tornar uma área com 

visibilidade. 

Tipologias e gabarito foram o segundo tema analisados com a finalidade de definir o 

perfil atual do Setor em relação às edificações e volumetria, pois estes aspectos ajudarão a 

moldar o cenário proposto. O aumento do setor terciário, em função da valorização 

imobiliária ao longo da linha do VLT, tende a provocar a perda de densidade e para evitar a 

expulsão da população local são necessárias tipologias que atendam a demanda 
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habitacional e pública e potencializem os efeitos positivos do VLT. Logo, as tipologias ideais 

para este cenário se estruturam com o pavimento térreo reservado para os usos comerciais 

e de prestação de serviços e os pavimentos superiores destinados à unidades habitacionais. 

(Figura 1) 

Para simular este processo de intervenções foi definida uma quadra vulnerável (Mapa 

2) do setor para construir um cenário que exemplifique as alterações urbanísticas causadas 

pelos impactos do VLT. Atualmente esta área se configura pela predominância de unidades 

habitacionais com um gabarito que alcança no máximo 4 pavimentos. 

Mapa 2: Área escolhida para modelar o cenário. Fonte: elaboração própria. 

 

 

Mapa 3: Lotes com possibilidade de alteração ou substituição do uso. Fonte: elaboração própria. 

 

No cenário desenvolvido, pequenos lotes originaram lotes maiores para implantação 

de tipologias (Figura 1) que atendam a demanda habitacional e de circulação de pedestres, 

a partir da ocupação dos dois primeiros pavimentos para o uso comercial e de prestação de 
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serviços, além de reservarem áreas livres de espaço público e possibilitarem conexões de 

pedestres entre vias (Figuras 1). E os pavimentos superiores são destinados a unidades 

habitacionais que mantenham o padrão socioeconômico das famílias atuais. 

Figura 1: Modelagem das tipologias propostas. Fonte: elaboração própria.  

       

Em relação à Classificação Viária, segundo a Lei Complementar nº 730, o perímetro 

do Setor é formado por Vias Arteriais Classe 1 e Coletora. Existem também vias coletoras 

no interior do Setor que atualmente acolhem um fluxo considerável, que são as vias: R. João 

Caetano, R. Teixeira de Freitas e a R. Duque de Caxias. As demais vias são consideradas 

locais. 

O fato que altera esta classificação viária é a construção de duas passagens de nível 

entre os bairros do Campo Grande e Pompéia. Em um primeiro trecho será feita a conexão 

entre as ruas Visconde de Cairu e Paraíba, a segunda ligação ocorrerá entre as ruas 

Visconde de Faria e Rio Grande do Norte. 

Com estas alterações previstas e já em andamento pode-se prever que vias hoje 

consideradas locais e de menor capacidade passaram a comportar um fluxo maior de 

veículos e mobilidade.  

E, por fim, foi analisado o tema Densidade Demográfica onde, segundo dados obtidos 

pelo Censo 2010, através da Sinopse, a densidade demográfica no Setor é uma média de 

31.000 hab/km². Considerando a possibilidade de aumento no setor terciário devido à 

alteração de usos no Setor, a tendência é “expulsar” a população local, provocando a queda 

da densidade. Neste contexto, o ideal é possibilitar que esta população continue nessa área 

através de tipologias que potencializem os efeitos positivos do VLT. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A questão da mobilidade urbana na cidade de Santos surge como um novo desafio 

para as políticas de desenvolvimento urbano, a partir do momento em que a implantação de 

um modal de transporte de grande impacto, o VLT, se torna o vetor de grandes 

transformações no espaço urbano. 

A busca por uma solução para o problema da mobilidade urbana, na área central da 

Região Metropolitana da Baixada Santista, fez o governo do Estado de São Paulo investir 

em uma tecnologia de transporte de média capacidade, o VLT, a fim de aproveitar a faixa 

ferroviária que liga a área insular de Santos à de São Vicente, implantando um sistema 

troncal, que deverá ser ampliado, por etapas, e articulado a outros modais. O desafio para 

um empreendimento deste porte é fazer da forma menos impactante a inserção deste 

sistema de transporte na cidade, ou seja, minimizar os impactos em uma área urbana já 

consolidada. 

Primeiramente, deve-se ter a consciência de que os impactos são positivos e 

negativos, de curto, médio e longo prazo. Deve-se, também, entender que este modal tem 

suas peculiaridades e que seus impactos permeiam tanto para as desvantagens como para 

as vantagens. A redução da poluição atmosférica e sonora e a diminuição da poluição visual 

representam alguns dos benefícios deste sistema, além, do seu real objetivo que é a 

mobilidade urbana.  

Por se tratar de um transporte implantado em superfície, em faixa segregada, o VLT, 

forma uma barreira urbana e interfere no tráfego da cidade. Além disso, a ampliação da 

circulação de milhares de pessoas, provenientes das áreas interconectadas pelo VLT, na 

zona leste da cidade de Santos, poderá induzir ao aumento da valorização imobiliária na 

Área Diretamente Afetada pelo empreendimento, resultando na queda de densidade 

demográfica, em virtude da provável expulsão de parte da população, em função do 

descompasso entre renda familiar e valor dos imóveis. Estes são aspectos considerados 

como desvantagens do sistema. 

Assim, a pesquisa desenvolvida teve como foco principal estudar de que maneira 

parâmetros urbanísticos poderiam ser usados para minimizar ou potencializar os impactos 

do VLT em Santos. E a partir de um diagnóstico que considerou temas centrais, como Uso 
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do Solo, Tipologias, Gabaritos e Classificação Viária pode-se construir um cenário atual e 

projetar em cima deste as alterações urbanas sofridas devido à implantação de um sistema 

de transporte. 
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RESUMO 
 

Da discussão sobre o projeto de Novo Código de Processo Civil e de sua ulterior 
promulgação, o tema do acesso à justiça, já recorrente no meio acadêmico, tornou-se ponto 
central de debate no contexto jurídico. Nesse sentido, optou-se por aclarar a posição do 
órgão jurisdicional, antes mesmo do advento da novel legislação, que tem como 
característica nata o acesso à justiça, o Juizado Especial Cível, pois foi o primeiro a introduzir 
no engessado modelo judicial brasileiro a resolução pacífica dos conflitos, mas por fim, seus 
princípios, como o de celeridade e oralidade não traduziram um acesso efetivo à justiça ao 
cidadão. Objetivo: Levando em consideração seu tempo de atuação, foi analisada a 
efetividade da resolução pacífica de conflitos em sede dos Juizados, em confronte com sua 
estrutura metodológica, e diagnosticada sua deficiência nesse quesito, passou-se então a 
verificar os óbices. Metodologia: A metodologia empregada consistiu essencialmente na 
realização de pesquisa doutrinária e jurisprudencial.  Conclusão: A constatação de que a 
dinamização da sociedade advinda da globalização e da evolução dos conhecimentos levou 
a uma maximização das relações interpessoais, assim, no aumento de conflitos, e, neste 
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cenário, a cultura litigante do jurisdicionado brasileiro que busca apenas na sentença uma 
resolução para seu conflito levou à parcial inexistência dos meios alternativos de resoluções 
de conflitos e o descrédito do povo brasileiro nesta solução culminou na tão alarmada crise 
do judiciário em conjunto com a confusa função legiferante estatal e a falta de políticas 
judiciárias ou desafios em sua implementação focadas na pacificação social.  

Palavras-chave: Acesso à justiça, Judiciário, Meios Alternativos de Resolução de Conflitos. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O artigo 5º da Constituição Federal elenca, ainda que de forma não exaustiva, os 

direitos humanos fundamentais protegidos pela República Federativa do Brasil, assim 

entendidos, consoante Norberto Bobbio, como “aqueles cujo reconhecimento é condição 

necessária para o aperfeiçoamento da pessoa humana, ou para o desenvolvimento da 

civilização etc” (1992, p.17). 

Integra esse núcleo básico de direitos fundamentais o previsto no inciso XXXV do 

dispositivo constitucional referido, a prescrever que “a lei não excluirá da apreciação do 

Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”. Pelo seu alcance, é denominado em sede 

doutrinária como “princípio da inafastabilidade da jurisdição” ou “princípio do acesso à 

justiça”.  

Trata-se, à evidência, de direito fundamental de conteúdo facilmente intuído, mas cuja 

noção é ditada pelo influxo de conceitos variáveis, embora seguramente ligado à ideia de 

cidadania, expressão igualmente polissêmica,19 a ensejar investigação científica que 

norteará os passos iniciais da pesquisa.  

De todo modo, possível desde logo afirmar que já é sedimentada a ideia de que a 

definição contemporânea do acesso à justiça não é restrita ao mero acesso formal ao Poder 

Judiciário pela via do direito abstrato de ação, mas vai além, como indicam Mauro Cappelletti 

e Bryant Garth: 

                                                 
19

 Como adverte Elisa Reis (1999, p.11): “Os conceitos da nossa disciplina, das ciências sociais em geral, refletem uma relação peculiar 

entre história e teoria. Os conceitos se originam de experiências histórico-concretas para nos ajudar a transcender singularidades, chegar 
a abstrações, que por sua vez vão nos permitir entender melhor novas situações singulares. É claro que o grau de generalidade e de 
abstração dos conceitos é muito variável. Mas, de qualquer forma, mesmo conceitos muito gerais são sempre sujeitos a reinterpretações 
históricas e a mudanças cognitivas”. 
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A expressão “acesso à Justiça” é reconhecidamente de difícil definição, mas serve 

para determinar duas finalidades básicas do sistema jurídico – o sistema pelo qual as 

pessoas podem reivindicar seus direitos e/ou resolver seus litígios sob os auspícios do 

Estado. Primeiro o sistema deve ser acessível a todos; segundo, ele deve produzir 

resultados que sejam individual e socialmente justos (CAPPELLETTI, 1988. p.7).
20 

Muitos são os empecilhos, de ordem jurídica e social, para o acesso pleno de parte 

da população à Justiça, principalmente para as chamadas “pequenas causas”, assim 

entendidas, no Direito brasileiro, como as causas de menor complexidade, que tomam lugar 

relevante na busca de um dos escopos do processo civil (pacificação social). Assim é porque 

tais causas atingem parte significativa da população e englobam aquelas de valor inferior a 

vinte salários mínimos, quando então os custos do processo representariam óbice concreto 

ao acesso à Justiça.  

Os atuais Juizados Especiais Cíveis, introduzidos pela Lei 9.099/1995, adotam 

modelo aperfeiçoado dos anteriores “Juizados de Pequenas Causas” criados pela Lei 

7.244/1984, cuja exposição de motivos do respectivo anteprojeto já revelava a justificativa 

do instituto, calcada na “falta de acesso à Justiça para solução de conflitos de pequena 

monta”, ensejando uma litigiosidade que “somada a outros sentimentos de injustiça 

individual e social, poderá irromper em forma de atos violentos e incontroláveis de justiça de 

mão própria”. 

Há de ser investigado, seja como for, se o excessivo alargamento das vias de acesso 

à justiça pode gerar efeito colateral socialmente indesejável, qual seja o estímulo exacerbado 

da litigância.21 Há, ainda no campo sociológico, interessante questão da qual a pesquisa 

também se ocupará, bem sintetizada pelo pensamento de Rodolfo de Camargo Mancuso: 

A exacerbada conflituosidade e a acirrada competitividade que campeiam na 

sociedade contemporânea não se aplacam nem arrefecem quando os interesses 

contrariados ou insatisfeitos acabam afluindo à Justiça estatal em forma de uma lide, 

                                                 
20

  A noção contemporânea da expressão revela a potencialização do seu conteúdo, como anota Rodolfo de Camargo Mancuso: “Em 

suma, hoje cabe antes falar não singelamente em acesso à justiça, mas sim no acesso à ordem jurídica justa, isto é: resolução do conflito 
em modo equânime, tecnicamente consistente e num tempo razoável” (Acesso à justiça: condicionantes legítima e ilegítimas. São Paulo: 
RT, 2011. p. 391). 
21

  “Não há dúvida que a preocupação com a questão do acesso à justiça não deve levar ao estímulo da litigância. Descabe confundir 

acesso à justiça com facilidade de litigar. A propositura de uma ação tem profundas implicações de ordem pessoal e econômica, devendo 
constituir uma opção feita a partir de um processo de reflexão, em que sejam considerados, de modo racional, os prós e contras que 
podem advir da instauração do processo judicial” (MARINONI, 2010, p.180). 
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caracterizada, na concepção carneluttiana, como o conflito de interesses qualificado por uma 

pretensão resistida. Ao contrário, a judicialização massiva insufla a contenciosidade ao 

interno da coletividade e esgarça as relações interpessoais, na medida em que a 

formalização da controvérsia perante o Estado-juiz acirra os ânimos, pela conjugação de 

vários fatores: exposição pública do conflito; implícita e recíproca admissão, entre os 

interessados, de não terem conseguido (ou não terem tentado) resolver a controvérsia por 

si mesmos ou através de meios alternativos; angústia e stress ante o processos que se inicia 

e não se sabe quando terminará; insegurança acarretada pela imprevisibilidade do desfecho 

(ACESSO À JUSTIÇA, 2011, p.117-118). 

A pesquisa analisará o modelo procedimental dos Juizados Especiais Cíveis, a fim de 

aferir sua suficiência e adequação à finalidade institucional de tais órgãos. Tal análise 

englobará as formas de atendimento inicial do cidadão que procura tal serviço estatal, como 

também o rito seguido pelas demandas propostas, até sua resolução pelo Poder Judiciário. 

Tal aspecto da pesquisa também avaliará até que ponto a modernização, por assim 

dizer, da concepção do acesso à justiça passa pela melhor compreensão do papel dos meios 

alternativos de resolução das controvérsias, principalmente a conciliação e a mediação. 

Trata-se de ideário não haurido exclusivamente da doutrina, mas sim institucionalizado no 

âmbito do Poder Judiciário, do que é demonstração a Resolução 125 do CNJ, que “dispõe 

sobre a Política Judiciária Nacional de tratamento adequado dos conflitos de interesses no 

âmbito do Poder Judiciário e dá outras providências.” 

Não se ignora, ademais, que tais meios, com sua aptidão para a pacificação de 

controvérsias sem a necessidade de intervenção estatal, contribuem para que se alcance de 

modo mais direto a plena cidadania, como obtempera Marcelo Figueiredo:  

De fato, a falta de cidadania de expressiva parte da sociedade nos países 

subdesenvolvidos ou em desenvolvimento leva a uma maior participação do Poder 

Judiciário, que acaba acolhendo inúmeras demandas sociais e coletivas que não conseguem 

ser articuladas nos canais intermediários ou “competentes”. 

O desenvolvimento de uma política pública consistente, além de viabilizar, sob o 

aspecto prático, a efetiva adoção de tais meios alternativos, também deve preocupar-se com 

a conscientização da população acerca da valia e eficiência desse novo modelo, pois não 

se descuida que no Brasil “ainda se registra clara e massiva “preferência” pelo aparato 
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judiciário oficial, o que se espelha no formidável acervo de processos em andamento na 

Justiça brasileira, segundo os números do CNJ, antes colacionados”. 

Não se pode desperdiçar o “modelo” dos Juizados Especiais Cíveis, principalmente 

como polos de referência para o cidadão comum que deseja perseguir a satisfação de seus 

direitos não voluntariamente atendidos, ainda que de conteúdo econômico pouco 

expressivo.  

Possível cogitar, assim, da intensificação do uso de tais meios alternativos de solução 

das controvérsias no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, na medida em que, como atesta 

Rodolfo de Camargo Mancuso:  

E, todavia, a simples observação do que ordinariamente acontece (id quod plerumque 

fit) revela que os meios suasórios de solução de conflitos superam, em vários aspectos, o 

que se pode esperar da decisão judicial de mérito: enquanto esta última, ordinariamente, só 

advém após um processo longo e oneroso em todos os sentidos, ficando ainda tal decisão 

sujeita a recursos diversos que protraem a coisa julgada a um ponto futuro indefinido, 

ademais das possíveis resistências na fase executória, já a solução negociada, seja pelos 

próprios interessados ou mediante a intercessão de um agente facilitador, é mais rápida e 

menos onerosa, não impactante, e, tendencialmente, vocaciona-se a ser cumprida, pela boa 

razão de que a solução não foi coercitivamente imposta pelo Estado-juiz, mas encontrada 

pelos próprios contraditores”. 

Cumpre averiguar, assim, que medidas podem ser tomadas para incremento dos 

resultados obtidos nos processos de execução que tramitam nos Juizados Especiais Cíveis. 

Algumas podem depender de reforma legislativa; outras, contudo, podem ser utilizadas com 

base em regras jurídicas de hermenêutica e integração calcadas em conteúdo normativo já 

existente, eventualmente aproveitando-se institutos já concebidos no “processo civil 

clássico”, mormente com as reformas legislativas trazidas pela Lei 11.232/2005 

(cumprimento de sentença) e 11.382/2006 (execução de título extrajudicial). 

Em suma, considerando a relevância social dos Juizados Especiais Cíveis, 

decorrente de sua aptidão para solucionar conflitos de interesses que, em razão de seu 

pouco expressivo conteúdo econômico, acabariam por restar não tutelado pelo Estado (por 

conta dos custos envolvidos na busca da tutela jurisdicional pela via do procedimento 

comum, com advogado), há que se perquirir até que ponto tal sistema encontra-se 
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suficientemente aparelhado para ter bom rendimento nos tempos atuais, sendo essa a 

questão nuclear, com vários desdobramentos, a ser abordada pela pesquisa.  

 

2. PROCEDIMENTOS DE PESQUISA 

Foram empreendidas as atividades de seleção da literatura especializada nos 

assuntos concernentes à pesquisa, na área da Sociologia (das quais posso citar referentes 

à cidadania e acesso à justiça), da História (necessária para compreensão do cenário social 

a qual o Direito se coloca, baseando-se no brocado ubi societas, ibi jus ou “não há sociedade 

sem direito”) do Direito (em sentido lato, temas como a crise do sistema judiciário e da cultura 

litigante) e mais especificamente do Direito Processual Civil (versando sobre a teoria do 

conflito, dos meios de resolução de conflitos e dos procedimentos do juizado especial cível 

frente ao procedimento comum). 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Esta pesquisa científica nos cinco primeiros meses obteve como resultado produção 

textual satisfatória decorrente do conhecimento obtido nas leituras e fichamentos dos temas 

em questão. As discussões levaram o orientando a ter, em contraste da anterior percepção 

quase leiga uma visão mais ampla acerca da situação atual dos juizados especiais cíveis. 

Aqui podemos citar alguns dos fatores causadores da insuficiência do modelo de juizados 

especiais: A dinamização da sociedade advinda da globalização e da evolução dos 

conhecimentos levou a uma maximização das relações interpessoais e assim no aumento 

de conflitos; Neste cenário, a cultura litigante do jurisdicionado brasileiro que busca apenas 

na sentença uma resolução para seu conflito levou e a parcial inexistência dos meios 

alternativos de resoluções de conflitos e o descrédito do povo brasileiro nesta solução, 

dentre outros fatores, levou a tão alarmada crise do judiciário; O não reconhecimento dos 

meios de resolução de conflitos como solução pacificadora; A confusa função legiferante 

estatal e a falta de políticas judiciárias ou desafios em sua implementação focadas na 

pacificação social. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Destarte, o presente trabalho busca, no primeiro momento, trazer à superfície a 

importância do Acesso à Justiça no meio acadêmico e aclará-lo como ferramenta de 

efetivação de paz social, visto ainda sua relevante posição na Constituição de 1988, que 

acaba por destacar esse tema em nosso ordenamento.  

Levando em consideração que o Processo, no estudo e na prática do Direito, é o meio 

para a efetivação do direito material, o efetivo acesso à Justiça é essencial para o exercício 

adequado daqueles elencados na Constituição e regulados na legislação infra. 

Utilizando ainda a perspectiva processual, o acesso à justiça tem como objetivo mor, 

não tão óbvio assim, de conceder ao povo a efetiva tutela jurisdicional, revestindo-o de 

cidadania, pois, a partir daí, como se vê nas teorias de cidadania elencadas, apenas após o 

real exercício de seus direitos é que um indivíduo torna-se cidadão. 

Por conseguinte, o acesso à justiça evoluiu e, hoje, como se sabe, tem um conceito 

muito mais amplo, que é capitaneado na década de 1970 por Capelletti em sua pesquisa 

florentina, enquanto que no Brasil a figura que se sobressaiu é a do Desembargador 

aposentado do Tribunal de Justiça de São Paulo, Kazuo Watanabe. Em consonância com 

os ensinamentos dos supra mencionados, o acesso à justiça não se resume apenas ao 

acesso aos tribunais, conceito inadequado nos dias atuais, visto que tal ponto de vista, por 

fim, acarreta o malicioso comportamento estritamente litigioso. 

O acesso à justiça ultrapassa as portas do tribunais e os pátios de fóruns para instalar-

se em estruturas menores e, às vezes, não estatais, para conceder ao cidadão o que o 

processo, por muito, falha em realizar, que é a efetivação da paz social. 

E não são meras palavras e, não é só a vontade (de levar o acesso) para a sociedade 

que o tornam mais benéfico que o procedimento litigioso comum (que seja, ausente de 

acesso universal), por óbvio, mas sim são as suas ferramentas que concretizam todos seus 

ideais, e que hoje são traduzidas na mediação, na conciliação e na arbitragem, que farão 

com que os conflitos mais efêmeros (ou nem tanto) saiam da pomposidade exagerada e 

burocrática para serem resolvidos sobre uma simples mesa, em uma conversa, momento 

este que a triangulação processual ainda não é formada, desfazendo na prática e na mente 

dos "possíveis litigantes" o ideal de batalha. 
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Remetendo-se à longa história do sistema de Juizados Especiais no mundo, desde 

sua origem norte-americana, algumas aplicações europeias, e, para alguns autores, trazida 

ao Brasil pelo próprio governo, é certo que diante do presente momento temos um novo 

capítulo sendo escrito todos os dias, pois, evidente sua atualidade. E é exatamente nesse 

sentido que o Juizado pode encontrar seu fim. 

Explica-se: todo o ideal puro do princípio da inafastabilidade da jurisdição, como assim 

faz constar da Carta Maior, pode ter sido, no nosso sentir, engessado pela desenfreada 

atividade legiferante do Estado, que acabou por inflar, sobretudo, a competência desses 

órgãos de acesso à justiça, trazendo à sua esfera sujeitos que, de forma alguma, 

compatibilizam-se com seu espirito inclusivo e efetivador de direitos. Aqui nos referimos, 

especificamente, às empresas de pequeno porte, que mesmo com seu possível faturamento 

milionário podem demandar nos JEC's, e ainda contra aqueles que dele necessitam, os 

leigos e principalmente os pobres. 

De forma alguma pretende-se retirar da reputação desse sistema todos os avanços 

logrados, quais sejam, a desnecessidade de representação em causas de pequeno valor, o 

atendimento no balcão pelos funcionários da justiça, habilitados inclusive a redigir a peça 

inicial e demais requerimentos necessários ao andamento do processo, todas as 

simplificações processuais já citadas, como o resumo em fichas do processo, fazendo 

constar apenas o estritamente necessário, a primazia pela simplificação do palavrear 

jurídico, e a concessão de maior poder, por assim dizer, ao Juiz, que, se vocacionado, pode 

conduzir a resolução do conflito brilhantemente, conseguindo em alguns casos a conciliação 

no decorrer do feito. 

Não se olvida aqui "a pedra de toque", como indicado por Watanabe, dos Juizados 

Especiais, que é a conciliação, sendo ela, por si só, responsável por todo o breve sucesso 

que esse microssistema gozou antes dos tempos atuais (por assim dizer, a última década). 

Aludimos, neste caso, a conciliação, pois os JEC's tratam normalmente das causas 

cíveis de menor complexidade, que são as lides em que as partes têm relação apenas 

temporária devido exatamente à existência da celeuma, assim, utiliza-se este instituto que 

ao fim alcança um valor de acordo para compor as partes, já que se trata, naturalmente, de 

problema que envolve necessariamente algum tipo de prestação pecuniária. 
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 No sistema ora estudado, a conciliação é responsável pela grande maioria da 

resolução dos conflitos, sendo que a jurisdição simplificada em seu âmbito preza pela 

celeridade, para tentar oferecer a prestação jurisdicional o mais rápido possível ao cidadão, 

pois a lide demasiada estendida por conta da morosidade da jurisdição acaba por surtir o 

efeito contrário em relação àquilo que o processo tem por objetivo, que é resolver o conflito.  

Este, quando protraído no tempo, pode trazer às partes litigantes mais malefícios, e 

assim, a resolução de mérito ao final acaba se transformando em algo sem repercussão 

prática.  

Entendemos, enfim, que é exatamente por esse caminho que acabou por cambalear 

o Juizado, por deixar a desejar em estrutura material e vitimado por alterações legislativas 

que o levaram a ser apenas mais um órgão judiciário enquadrado no mesmo “modelo” 

moroso, com sua competência inflada, sendo menos célere em sua função jurisdicional que 

a própria Justiça Comum que, na prática, se destinaria a desafogar.  

Ao contrário, acabou servindo como um “ponto de fuga” para os litigantes repetitivos, 

na teoria de Galanter, os quais se aproveitam da facilidade de administrar as pequenas lides 

em detrimento, de modo paradoxal, da população leiga contra a qual litigam, o que leva à 

total desfiguração da aspiração inicial desse, agora, quase decrépito sistema. 

Tal constatação, da decadência acentuada dos juizados, foi percebida claramente da 

pesquisa bibliográfica realizada, o que acarretou até mesmo a perda de interesse na 

pesquisa de campo inicialmente vislumbrada, posto que o objetivo desta era analisar 

exatamente o que a literatura já deu por certo, ou seja, a total e incessante decomposição 

dos Juizados Especiais Cíveis. 

Aqui se alude à recentíssima e acertada produção legislativa, especialmente nos 

últimos cinco anos. Podemos citar, a edição e promulgação de pelo menos três diplomas 

jurídicos que guardam total intimidade com esse trabalho, quais sejam a já citada Resolução 

125/2010, do Conselho Nacional de Justiça, e as recentíssimas Lei da Mediação (Lei 

13.140/2015) e o Novo Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015), o qual, como já 

mencionado, dá especial enfoque à resolução pacífica de conflitos no âmbito do 

procedimento comum. 

Neste sentido, percebe-se a atuação de toda a comunidade jurídica no combate à 

crise do judiciário, configurada hoje, por exemplo, pelo abarrotamento dos tribunais 
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estaduais e dos tribunais superiores. O “abrir de olhos”, enfim, para a resolução pré-

processual e pacífica de conflitos, que contribui com a pacificação, ao passo que, a jurisdição 

comum é morosa, dificultosa, composta de jargões latinos e liturgias que, por isso, mostram-

se distantes do cidadão.  

Assim como foi relevante, em sua época, a introdução do sistema ora estudado, 

impõe-se atualmente examinar todo o novo supramencionado movimento, que pode aqui ser 

em parte entendido como uma nova tentativa de alcançar aquilo que os Juizados Especiais 

Cíveis aspiravam, mas não atingiram satisfatoriamente, que é garantir o acesso à ordem 

jurídica justa. 
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RESUMO 
 

Nesse trabalho de iniciação científica apresentamos um método eficiente para otimização 
de linha de transmissão e indutores planares utilizando a tecnologia CMOS-RF integrada 
para rádio frequência. Este método faz uso das dimensões físicas tanto do indutor como das 
linhas de transmissão. Para uma variedade e especificações, tais como: capacitância, 
indutância, resistência, frequência de operação, frequência de ressonância e fator de 
qualidade. Tudo isto representa as restrições geométricas dos componentes passivos que 
podem ser manipulados para obter os valores máximos e mínimos em função do projeto com 
a finalidade de um limite de área total utilizando técnicas de programação geométrica. Além 
disso, realizamos algoritmos de diferenças finitas e infinitas. 

Palavras-chave: CMOS-RF, C, Programação Geométrica. 
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1. INTRODUÇÃO 

Atualmente, há muito um interesse para o desenvolvimento de projeto de otimização 

de linhas de transmissão e indutores planares na tecnologia CMOS-RF integrada. O motivo 

deste interesse é melhorar o desempenho dos indutores planares nos circuitos através de 

intensivas simulações eletromagnéticas utilizando a linguagem “C” como método de 

programação. Assim, é possível delinear um indutor planar para obter o melhor resultado 

através de PG-Programação Geométrica. Esta técnica leva mais tempo e recursos, para 

otimizar até o resultado desejado. No entanto, técnicas de PG (Geometric Programming ou 

“programação geométrica”), permite obter um valor ótimo de indutância dos indutores 

planares de modo mais eficiente. Desta forma, tem se um menor tempo de simulação e, 

consequentemente, melhor performance das medidas. 

O objetivo deste trabalho de iniciação científica é implementar um algoritmo capaz de 

otimizar variáveis elétricas para serem simuladas com linguagens de programação de alto 

nível. Também, estudaremos a alguns algoritmos de Programação Geométricas PG. Em 

adição, estudaremos outros algoritmos, bem como, técnicas de Diferenças Finitas e Infinitas. 

2. PROCEDIMENTOS DE PESQUISA 

2.1. Método interativo  

Para resolver a equação de Laplace, é usado o método interativo ou método ponto-

por-ponto. O método utiliza pontos o suficiente e por meio de iteração, para obter a solução 

desejada [1,2]. Em coordenas retangulares, a equação de Laplace é dada por: 

∂²V/(∂x^2 )+ ∂²V/(∂y^2 )+ ∂²V/∂z²= 0 

Mas se o problema for bidimensional que não a dependência da coordenada z, ela 

será sujeita a uma simplificação e fica deste modo 

∂²V/(∂x^2 )+ ∂²V/(∂y^2 ) = 0 

Na equação simplificada a segunda derivada de V em relação a x, do mesmo modo 

a taxa de variação da taxa de variação de V em x, isso a contasse em relação a y também, 

por tanto a soma dos dois termos deve ter o desfecho 0. Como a diferença nas inclinações 

de V em direção a x, e V em direção a y devem ser iguais com seus sinais opostos, deste 

modo obtemos essa equação.  

(∂(∂V/∂x))/∂x= - (∂(∂V/∂y))/(∂y^ ) 
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Realizando isso Δx = Δy teremos isso 

V_0 ≈ 1/4(V_1 + V_2  + V_3 + V_4) 

Figura 1 – Malha bidimensional [5]. 

 

2.2. Exemplo 1: Resolução do método ponto-por ponto 

No estado inicial temos uma matriz com suas bordas contendo valores constantes 
“00”, onde os valores não se alteram, em seu núcleo à existência de uma carga positiva e 
outra carga negativa. Deste modo será mostrado a propagação dessas duas cargas, após 
a realização de cada cálculo a matriz será atualizada, com forme a resolução seguinte 
mostra [3,4]. 

                                                                       Tabela 2 – Estado 2. 

Tabela 1 – Estado 1. 
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Tabela 3 – Estado 3. 

 

 

Tabela 4 – Estado 4. 

 
Tabela 5 – Estado 5. 

 

 

Tabela 6 – Estado 6. 

 

 

                    Tabela 7 – Estado 7. 

 

 

Tabela 8 – Estado 8. 
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2.3. Exemplo: Caixa aterrada finita 
Imaginemos uma caixa aterrada com duas tiras metálicas paralelas, e queremos saber a 

distribuição do potencial elétrico, onde “w” e a largura da caixa, “h1” a altura da camada de material 
1, “h2” a altura da camada de material 2 “d1” e a distância da tira metálica 1 à borda esquerda da 
caixa, “d2” e a distância entre a tira metálica 1 e a tira metálica 2, “w1” largura da tira metálica 1, “w2” 
a largura da tira metálica 2, “t1” e a espessura da tira metálica 1, “t2” e a espessura da tira metálica 
2, “eps1” e a permissividade relativa do material 1, “eps2” e a permissividade relativa do material 2, 
“V1” e o potencial da tira metálica 1, “V2”= e o potencial da tira metálica 2 e “tol” e a tolerância para 
convergência do algoritmo [5,6]. 

Figura 2 – Cenário do problema (vista em 2D) [6]. 

 
A próxima etapa e definir as condições de contorno,  
 int w;     //largura da caixa 
int h1;   // altura da camada de material 1 
int h2;  // altura da camada de material 2 
int d1; // distância da tira metálica 1 à borda esquerda da caixa 
int d2; // distância entre a tira metalica 1 e a tira metálica 2 
int w1; // largura da tira metálica 1 
int w2;  // largura da tira metálica 2 
int t1;  // espessura da tira metálica 1 
int t2;  // espessura da tira metálica 2 
int eps1;  // permitividade relativa do material 1 
int eps2;   // permitividade relativa do material 2 
int V1;   // potencial da tira metálica 1 
int V2;   // potencial da tira metálica 2 
int tol = 0,  // tolerância para convergência do algoritmo 

 

A partir disso, já é possível testar no algoritmo implementado na linguagem de 

programação C. Esta simulação uma matriz 100X100, ou seja, estará sendo usado 1000 

pontos, devido à grande quantidade de pontos não será exibido todos os pontos. 
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Figura 3 - Estado inicial da caixa 
aterrada. 

 

 
 

 

 

 
Figura 4 - caixa aterrada pós 1º Interação. 

 

 

Figura 5 - caixa aterrada pós 51 Interações. 

 

 
 

Figura 6 - caixa aterrada pós 152 Interações. 
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2.3. Algoritmo na linguagem de programação C 

A seguir temos o programa implementado em linguagem C para avaliação dos 

potenciais na malha bidirecional: 

 
#include<stdio.h> 
#define MAX 200 
 
int main() 
{ 
    int w;     //largura da caixa 
    int h1;   // altura da camada de material 1 
    int h2;  // altura da camada de material 2 
    int d1; // distância da tira metálica 1 à borda esquerda da caixa 
    int d2; // distância entre a tira metalica 1 e a tira metálica 2 
    int w1; // largura da tira metálica 1 
    int w2;  // largura da tira metálica 2 
    int t1;  // espessura da tira metálica 1 
    int t2;  // espessura da tira metálica 2 
    int eps1;  // permitividade relativa do material 1 
    int eps2;   // permitividade relativa do material 2 
    int V1;   // potencial da tira metálica 1 
    int V2;   // potencial da tira metálica 2 
    float erro = 0; // variável auxiliar da variável erroMax 
    int tol = 0;  // tolerância para convergência do algoritmo 
    int i = 0; 
    int j = 0; 
    float mat[MAX][MAX]; //declarando a matriz principal  
    float aux[MAX][MAX]; //declarando a matriz auxiliar 
    float f; 
    int cont = 0; 
 
    printf("Informe a largura da caixa: "); 
    scanf("%d", &w); 
    printf("Informe a altura da camada de material 1: "); 
    scanf("%d",&h1); 
    printf("Informe a altura da camada de material 2: "); 
    scanf("%d", &h2); 
    printf("Informe a distancia da tira metalica 1 a borda esquerda da caixa: "); 
    scanf("%d", &d1); 
    printf("Informe a distância entre a tira metalica 1 e a tira metalica 2: "); 
    scanf("%d", &d2); 
    printf("Informe a largura da tira metalica 1: "); 
    scanf("%d", &w1); 
    printf("Informe a largura da tira metalica 2: "); 
    scanf("%d", &w2); 
    printf("Informe a espessura da tira metalica 1: "); 
    scanf("%d", &t1); 
    printf("Informe a espessura da tira metalica 2: "); 
    scanf("%d", &t2); 
    printf("Informe a permitividade relativa do material 1: "); 
    scanf("%d", &eps1); 
    printf("Informe a permitividade relativa do material 2: "); 
    scanf("%d", &eps2); 
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    printf("Informe a potencial da tira metalica 1: "); 
    scanf("%d", &V1); 
    printf("Informe a potencial da tira metalica 2: "); 
    scanf("%d",&V2); 
    printf("Informe a tolerancia para convergancia do algoritmo: "); 
    scanf("%f",&tol); 
 
    float erroMax = 10 * tol; // Define o erro maximo da interação. 
 
    int x = w, y = (h1 + h2); // auxiliar na dimeção da matriz. 
 
    system("color 1A"); 
    // Inicializa a matriz de "0". 
    for(i = 0; i < x; i++)   { 
        for(j = 0; j < y; j++)  { 
            mat[i][j] = 0; 
        } 
    } 
    // definindo o potencial da tira metrica 1 
    for(i = h2-1; i < h2; i++) { 
        for(j = d1; j <= d1+w1; j++) { 
            mat[i][j] = V1; 
        } 
    } 
    //definindo o potencial da tira metrica 2 
    for(i = h2-1; i < h2; i++)  { 
        for(j = d1+w1+d2; j <= d1+w1+d2+w2; j++)  { 
            mat[i][j] = V2; 
        } 
    } 
    // exibe a matriz inicial 
    if(x > 28 || y > 28)  { 
        for(i = 9; i < x; )  { 
            for(j = 0; j < y; ) { 
                printf("%0.2f\t ", aux[i][j]); 
                j+=10; 
            } 
            i+=10; 
            printf("\n"); 
        } 
    } else  { 
        for(i = 0; i < x; i++ ) { 
            for(j = 0; j < y; j++ )  { 
                printf("%0.2f\t ", aux[i][j]); 
            } 
            printf("\n"); 
        } 
    } 
 
    system("PAUSE"); 
    system("cls"); 
 
    while(erroMax >= tol) { 
        erroMax = 0; 
        // executa primeira parte dos cálculos. 
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        for(i = 1; i < x-h1-1; i++) { 
            for(j = 1; j < y-1; j++) { 
                erro = mat[i][j]; 
                f = (mat[i-1][j] + mat[i][j-1] + mat[i+1][j] + mat[i][j+1])/4; 
                mat[i][j] = f; 
                aux[i][j] = mat[i][j]; 
                erro=abs(err-aux[i][j]); 
                if(erroMax < erro)erroMax = erro; 
            } 
        } 
 
 
        //calculando o meio da matriz. 
        for(i = h2-t1; i < h2; i++) { 
            for(j = 1; j < y-1; j++) { 
                erro= mat[i][j]; 
                if(mat[i][j] != V1 && mat[i][j] != V2) { 
                    f = (mat[i-1][j] + mat[i+1][j]) / 2; 
                    mat[i][j] = f; 
                    aux[i][j] = mat[i][j]; 
                    erro=abs(err-aux[i][j]); 
                    if(erroMax < erro)erroMax = erro; 
                } else { 
                    aux[i][j] = mat[i][j]; 
                } 
            } 
        } 
        // executa os ultimos calculosda matriz. 
        for(i = (x / 2); i < x-1; i++) { 
            for(j = 1; j < y-1; j++) { 
                erro= mat[i][j]; 
                f = (mat[i-1][j] + mat[i][j-1] + mat[i+1][j] + mat[i][j+1])/4; 
                mat[i][j] = f; 
                aux[i][j] = mat[i][j]; 
                erro=abs(err-aux[i][j]); 
                if(erroMax < erro)erroMax = erro; 
            } 
        } 
        printf("\n\n"); 
 
 
        // exibe a matriz final 
        printf(" Interacao de numero %dº !! \n\n", cont); 
        if(x > 28 || y > 28)  { 
            for(i = 0; i < x; )  { 
                for(j = 0; j < y; ) { 
                    printf("%0.2f\t ", aux[i][j]); 
                    if(j < 90) { 
                        j += 10; 
                    } else j += 9; 
                } 
                if(i == 0) { 
                    i += 9; 
                } else i += 10; 
                printf("\n"); 
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            } 
        } else { 
            for(i = 0; i < x; i++ ) { 
                for(j = 0; j < y; j++ ) { 
                    printf("%0.2f\t ", aux[i][j]); 
                } 
                printf("\n"); 
            } 
        } 
        cont++; 
        system("PAUSE"); 
    }     
printf("INTERACOES FINALIZADAS!!\n"); 
    return 0; 

} 
  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Nesta etapa buscamos o material e conteúdo para compreender melhor, métodos 

finitos e infinitos e buscar uma linguagem de programação para construir o algoritmo. fase 

de construção e desenvolvimento. Nesta etapa, será realizado testes no algoritmo para 

eliminação de erros e melhorar o desempenho. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Devido aos resultados obtido pelo algoritmo e chegada à conclusão que o algoritmo 

funciona da maneira desejada com a pré-forma aceitável, e o número de interações realizada 

pelo algoritmo e aceitável, e admitindo outras configurações. 
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RESUMO  

O estudo de Botânica no Ensino Médio é muitas vezes realizado fora do contexto dos alunos 
e as práticas pedagógicas utilizadas são reproduções do ensino acadêmico ocorrido na 
formação dos professores. A flora brasileira conta com centenas de espécies de grande 
beleza e qualidade paisagística e a arborização urbana é a oportunidade de aproximar os 
cidadãos das espécies que um dia ocuparam todos os espaços. O objetivo deste projeto foi 
o de elaborar estratégias educativas para o ensino de Botânica.  Os dados foram obtidos por 
meio de observação in loco, com registros fotográficos e a identificação dos espécimes com 
o auxílio de biografia especializada. Com os dados obtidos foram desenvolvidas estratégias 
metodológicas diferenciadas, que procuram atender aspectos de interdisciplinaridade e 
contextualização, como um jogo de cartas com o mapa mundi Mapa Das Árvores, que tem 
sua interface desenvolvida através softwares e está disponível para acesso na internet. O 
Desafio Verde é um aplicativo de quiz com questoẽs morfológicas desenvolvido por meio do 
AppInventor, um projeto mantido pelo Instituto de Tecnologia De Massachusetts (MIT), que 
permite programar aplicativos para sistema operacional Android.  A iniciativa propõe a 
interação da tecnologia da informação no ensino de Botânica em geral. 

Palavras-chave: morfologia vegetal, estratégia de ensino, T.I. 

 

1. INTRODUÇÃO 

O Ensino de Botânica, assim como o de outras disciplinas, é reprodutivo, com ênfase 

na repetição e não no questionamento. O professor é a principal fonte de informação, 

passando aos alunos os conhecimentos que acumulou de forma não-problematizada e 

descontextualizada do ambiente que os cercam (KINOSHITA et al., 2006) 

A sala de aula deveria ser o local adequado para trabalhar conteúdos que permitam 

aos sujeitos, no exercício de sua cidadania, se tornarem sensíveis e capazes de propor 
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soluções para questões ambientais, problema de preocupação mundial, a partir da 

conscientização da relação do ser humano com o seu meio (UNESCO, 2010). 

Trabalhar dentro dessa proposta diferenciada com a Botânica é uma forma de mostrar 

que o conteúdo pode ser assimilado de uma forma divertida, integrado com outras áreas de 

conhecimento, contextualizado com a realidade do aluno e fundamentado nas Diretrizes 

Curriculares de Biologia para o Ensino Médio (BRASIL, 2013). 

O projeto teve como objetivo criar estratégias educativas, visando a interação da 

tecnologia da informação no ensino de Botânica em geral. 

 

2. PROCEDIMENTOS DE PESQUISA 

2.1. Área de estudo: 

A área escolhida para o estudo está destacada no mapa abaixo pelo círculo vermelho 

localizada entre a Av. Pedro Lessa e a rua Prof. Olavo de Paula Borges. 

Figura 1: Área escolhida para o estudo. 

 

 

                  

 

 

 

          

Foto: Google Mapas. 

Foram realizadas saídas de campo para análise in loco e para o registro fotográfico 

dos espécimes, foi utilizado uma câmera digital da marca Canon EOS DIGITAL REBEL XTi, 
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lentes 18 – 55 mm. Os dados obtidos foram organizados posteriormente e com o produto 

deste levantamento foi elaborado uma tabela com as seguintes informações: nome popular, 

nome cientifico, família botânica, origem geográfica e também os aspectos da morfologia 

vegetal observados: altura, textura do tronco, formato da copa, folhas, raízes, frutos e flores 

dos espécimes em estudo,  tendo como referencial as obras de Lorenzi (2002). 

Com os dados do levantamento florístico foram desenvolvidas estratégias 

metodológicas diferenciadas, que procuram atender aspectos de interdisciplinaridade e 

contextualização, como um jogo de cartas com o mapa mundi Mapa das Árvores, que tem 

sua interface desenvolvida por meio de softwares como Google Fusion Tables, Inkscap  e 

Gimp. 

O Desafio Verde é um aplicativo de Quiz com 10 questões morfológicas de múltipla 

escolha desenvolvido por meio do AppInventor, um projeto mantido pelo Instituto de 

Tecnologia de Massachusetts (MIT), que permite programar aplicativos para sistema 

operacional Android.  A iniciativa propõe a interação da tecnologia da informação no ensino 

de Botânica em geral. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Após o estudo da morfologia e termologia descritiva geral dos vegetais, obtivemos 

um material fotográfico inicial que serviu de base de dados para análise e identificação dos 

espécimes na área contemplada para o estudo. Abaixo uma tabela com os dados dos 14 

espécimes vegetais documentados. 

TABELA 1: Relação dos espécimes arbóreos registrados e identificados na área de estudo. 

Nome Popular Nome científico Família Origem Altura 

Chapéu de Sol Terminalia catappa Combretaceae 
Ásia e 

Madagascar 

12 a 15 

metros 

Flamboyant Delonix regia Leguminosae-caesalpinioideae Madagascar 
10 a 12 

metros 

Guanandi 
Calophyllum 
inophyllum 

Clusiaceae  Ásia tropical  
até 20 

metros 

Ingazeiro Inga edulis Leguminosae-mimosoideae Brasil 
até 15 

metros 

Ipê Amarelo Tabebuia Bignoniáceas Brasil 4 a 10 
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chrysotricha metros 

Ipê Rosa 
Tabebuia 
pentaphylla 

Bignoniaceae El Salvador 
15 a 20 

metros 

Ipê Branco Tabebuia roseo-alba Bignoniaceae Brasil 
7 a 16 

metros 

Jerivá 
Syagrus 
romanzoffiana 

Palmae Brasil e Bolivia 
10 a 15 

metros 

Manacá da Serra 
Tibouchina 
mutabilis 

Melastomataceae Brasil 
7 a 12 

metros 

Oiti Licania tomentosa  Chrysobalanaceae Brasil 
8 a 15 

metros 

Pata de Vaca Bauhinia variegata Leguminosae-caesalpinioideae Índia 
7 a 10 

metros 

Quaresmeira 
Tibouchina 
granulosa 

Melastomataceae Brasil 
8 a 12 

metros 

Saboneteira Sapindus saponaria Spindaceae Brasil 
5 a 9 

metros 

Senna Senna multijuga Leguminosae-caesalpinioideae Brasil 
6 a 10 

metros 

 

Mapa das Árvores é um jogo de cartas que interage com um mapa mundi. As cartas 

contêm informações como nome popular, nome científico, família, origem e altura, dos 14 

espécimes arbóreos relacionados na Tabela 1. O objetivo especifico do jogo é a partir das 

cartas, os alunos adquiram o conhecimento dos espécimes arbóreos da região e suas 

origens. O conteúdo do jogo está disponível na internet com link nas referências, e é 

protegido sob licença Creative Commons - Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 

International (CC BY-NC-SA 4.0) que permite que outros remixem, adaptem e criem a partir 

do seu trabalho para fins não comerciais, desde que atribuam ao autor, o devido crédito e 

que licenciem as novas criações sob termos idênticos. 
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             Figura 2: A imagem acima mostra o mapa com os pontos representando por uma    
              letra corresponde a uma espécie: – (A) Chapéu de Sol – (B) Flamboyant – (C)        
               Guanandi – (D) Ingazeiro - (E) Ipê Amarelo - (F) Ipê Rosa – (G) Ipê Branco – (H)  
              Jerivá – (I) Manacá da Serra – (J) Oiti – (K) Pata de Vaca - (L) Quaresmeira - (M)  
              Saboneteira - (N) Senna. Fonte: Melo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

               
 
   Figura 3: Algumas cartas do jogo que foram desenvolvidas para serem utilizadas no jogo 

  

 

 

 

 

 

 Mapa das Árvores. Fonte: Melo com fotos de H. Lorenzi.  

O aplicativo Desfio Verde é um Quiz com 10 questões de múltipla escolha que 
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abordam conhecimentos básicos da morfologia vegetal. O objetivo geral do jogo é testar os 

conhecimentos básicos da morfologia vegetal de uma forma didática. Espera-se que os 

alunos assimilem o conhecimento até mesmo através do erro, uma vez que o aplicativo foi 

programado para mostrar a resposta correta após a escolha do aluno. O aplicativo está 

disponível para download no site Ateliê Hacker bem como o seu código fonte que é protegido 

sob licença Creative Commons - Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International 

(CC BY-NC-SA 4.0) que permite que outros remixem, adaptem e criem a partir do seu 

trabalho para fins não comerciais, desde que atribua ao autor o devido crédito e que 

licenciem as novas criações sob termos idênticos. 

 

Figura 4: Fotografia da tela do computador durante o desenvolvimento do aplicativo. Fonte: 

Melo. 
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Figura 5.Visual do Quis.                                         Figura 6. Modelo de questão. 
       Fonte: Melo                                                                      Fonte: Melo.                   
 

 
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A próxima etapa do projeto será a aplicação do jogo de cartas Mapa das Árvores e do 

Desafio Verde, um aplicativo de Quis, com 10 questões morfológicas de múltipla escolha, 

para os alunos do Ensino Médio, visando a interação da tecnologia da informação no ensino 

de Botânica em geral. 

Essas estratégias metodológicas diferenciadas são contextualizadas e procuram 

atender aspectos de interdisciplinaridade e tem sua interface desenvolvida por meio de 

softwares como AppInventor, Google Fusion Tables,Inkscap e Gimp. E estão disponíveis 

para acesso de professores e alunos no site ateliehacker.com .      
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RESUMO 
 

Com o intuito de assegurar a execução da nossa proposta, foi primeiramente realizado um 

levantamento bibliográfico. Nesse momento, houve a preocupação de revisar não só a 

fisiologia do endotélio sadio e a farmacodinâmica referente aos dois agentes vasodilatadores 

em questão, como também a epidemiologia das doenças cardiovasculares. O conhecimento 

do impacto social que este tipo de patologia causa no país. 

O presente trabalho propõe uma rota sintética, fazendo uso de reações químicas 

compatíveis à adequação desta proposta sintética para a obtenção de um possível fármaco 

simbiótico que poderá compor a classe emergente de drogas cardiovasculares NO-sartans. 

Tratando-se neste caso do uso de um antagonista de receptores AT1 como protótipo, o 

Valsartan, associado hibridamente a um potente doador de Óxido Nítrico, o furoxano.  

Deve-se relatar, que trata-se do prosseguimento de um trabalho já executado em parte, 

sendo necessário um estudo complementar para sua integralização, no caso a obtenção do 

composto 8 da rota sintética sugerida, foi realizada com sucesso. 

Palavras-chave: Simbiótico; Vasodilatador; Espaçante. 

 

1. INTRODUÇÃO 

A química medicinal, de caráter multidisciplinar, engloba áreas como a bioquímica, a 

farmacologia, a química orgânica sintética e computacional, entre outras, na busca contínua 



 

 

210 

 

na pesquisa e descoberta de novos princípios ativos (BARREIRO,2005).  No entanto, o 

tratamento de certos estados patológicos ainda é inadequado devido à complexidade da 

doença. Surge então um novo paradigma de desenvolvimento de novos fármacos: os 

simbióticos (MARTELLI, 2006; MORPHY, 2005). 

O modelo dominante na indústria farmacêutica ainda é a síntese de uma molécula 

ativa designada a um alvo farmacodinâmico, acarretando numa intervenção clínica através 

da monoterapia (MORPHY, 2005). Cientes das numerosas relações de interdependência 

das rotas bioquímicas envolvidas em certas patologias e que essas requerem ações 

concomitantes em vias diferentes, os clínicos encontraram nas combinações farmacológicas 

o meio de submeter os pacientes a ação de dois ou mais fármacos. É um modelo 

parcialmente ineficaz e de alto risco, visto que pode apresentar queda de eficiência do 

medicamento e, ao mesmo tempo, exacerbação de reações adversas (MARTELLI, 2006; 

MORPHY, 2004). 

Indubitavelmente, o tratamento cardiovascular está inserido nessa problemática já 

que sua abordagem terapêutica fundamenta-se em manobras que, de alguma forma, 

permitam ativar ou favorecer a ativação dos diversos fatores aptos a restaurar a capacidade 

funcional deste sistema. Fármacos potentes e com mecanismos de ação complexos 

associam-se a possíveis e não raros efeitos colaterais e interações medicamentosas 

(BATLOUNI, 1999). Enquanto inúmeras instituições e sociedades médicas estão engajadas 

no estabelecimento de protocolos clínicos e condutas para assegurar uma qualidade 

assistencial de excelência, esse contexto preocupa a comunidade científica e já promoveu 

o enriquecimento do arsenal medicamentoso. 

Até os dias atuais, foram realizadas inúmeras tentativas de tratamento para as 

disfunções cardiovasculares, sem obter total sucesso. A necessidade de interagir vários 

alvos farmacodinâmicos para a melhoria não apenas dos sintomas e da capacidade 

funcional, mas da qualidade de vida e prolongamento da sobrevida, faz dos simbióticos uma 

provável solução para problemas como má adesão, toxicidade e reações adversas. Esse 

emergente paradigma de desenvolvimento de fármacos visa modelar os múltiplos alvos que 

compõe o complexo mecanismo regulatório da homeostase, tornando exeqüível o 

tratamento de desordens multifatoriais, como as cardiopatias (BATLOUNI,1999 ; MORPHY, 

2004). 
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Compondo duas ou mais propriedades farmacofóricas ou ativas, o simbiótico tem uma 

relevância particular na esfera de ação cardiovascular devido à diversidade de receptores e 

enzimas envolvidas na fisiopatologia. Apesar de ser um assunto recente, existem vários 

estudos propondo diversas atividades combinadas, caracterizando novas classes 

farmacológicas (BALSAMO, 2008). 

Em suma, uma rota sintética será proposta neste trabalho com o intuito de se obter 

um simbiótico com ação vasodilatadora que poderá integrar a mais nova categoria de drogas 

cardiovasculares, chamada pela comunidade científica de “NO-sartans”. Embora 

considerando que a velocidade em que se acumulam os conhecimentos no setor 

farmacêutico requer uma constante atualização, acreditamos que este trabalho será de 

grande valia. 

2. PROCEDIMENTOS DE PESQUISA 

2.1. Metodologia 

O presente trabalho propõe uma rota sintética, fazendo uso de reações químicas 

compatíveis à adequação desta proposta sintética para a obtenção de um possível fármaco 

simbiótico que poderá compor a classe emergente de drogas cardiovasculares NO-sartans. 

Tratando-se neste caso do uso de um antagonista de receptores AT1 como protótipo, o 

Valsartan, associado hibridamente a um potente doador de Óxido Nítrico, o benzofuroxano, 

com o uso de um espaçante.  

Deve-se relatar, que trata-se de uma variante de um trabalho já executado em parte, 

sendo necessário um estudo complementar para sua integralização, no caso a obtenção do 

composto 8 da rota sintética sugerida, foi realizada com sucesso. Já o composto 2 desta rota 

precisará ter um estudo mais cuidadoso, e apresentou problemas em sua execução, talvez 

por decorrência do reagente utilizado, que poderia não estar em boas condições para o uso, 

em decorrência disto, esta sendo proposto como variante a rota do esquema I, a utilização 

de um espaçante para unir as moléculas do valsartan (1) e do benzofuroxaro (8), que no 

caso seria o etilenoglicol, com esta mudança não seria necessária a redução do valsartan 

(1) com o hidreto de lítio e alumínio, para a obtenção de (2), que apresentou problemas em 

sua execução em experimentos anteriores. Espera-se sim que mesmo com a presença o 

espaçante na formatação deste simbiótico (12). 
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PROPOSTA SINTÉTICA 

 

SOCl2 SOCl2

(1)

(11)

(12)

(8)

(9)
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2.2. PROPOSTA SÍNTETICA: O Valsartan (1), associado hibridamente a um potente 

doador de Óxido Nítrico, o Benzofuroxano (8), com o uso de um espaçante (12). 

Foram preparadas duas reações separadamente em dois sistemas de destilação, 

uma para o valsartan (1) e outra para o benzofuxorano (8), porém as executamos ao mesmo 

tempo. No balão bi-tubulado de 250 mL acoplado a um condensador refluxo com um tubo 

secante contendo cloreto de cálcio anidro (CaCl2) acrescenta-se 0,22g (0,4592 mMoles) de 

valsartan (1), em outro balão bi-tubulado acoplado a um condensador de refluxo com um 

tudo secante acrescenta-se 0,0823g (0,4592 mMoles) de benzofuxorano (8), são 

acrescentados 2mL (0,4592 mMoles) de cloreto de tionila (SOCl2) e 4mL acetona em cada 

balão. 

Os balões são aquecidos com uma manta de aquecimento facilitando a reação para 

a formação dos cloretos ácidos do benzofuroxano (9) e do valsartan (11). Depois que o balão 

com valsartan (11) ficou em temperatura ambiente acrescentou 0,03 mL (0,4592 mMoles) 

de etilenoglicol, transportar o cloreto ácido de benzofuroxano (9) para o balão de cloreto 

ácido de valsartan (11). 

Será realizada uma cromatografia em camada delgada (CCD) para avaliação de um possível 

produto.                     

2.3. Purificação do composto orgânico  

Prepara-se uma solução de bicarbonato de sódio (NaHCO3) com concentração de 

0,05 g/mL. Transfere a amostra (éster com etileno glicol) para um funil de decantação com 

água, lava-se com água destilada. Acrescenta a solução de bicarbonato de sódio (NaHCO3) 

neutralizando o ácido, retira-se os restos de gases de SO2 e HCl. 

Lava-se com água destilada retira a parte aquosa. Em seguida o composto orgânico 

passa por uma filtração simples com papel pregueado, sendo recolhido o composto líquido.  

O sulfato de sódio anidro (Na2SO4) é adicionado na parte líquida do composto. Filtra 

novamente e guarda-se amostra em frasco âmbar. 

As amostras são encaminhadas para o teste de CCD. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A proposta experimental tem como objetivo melhorar o ambiente reacional das 

moléculas estudadas e obter valores de rendimento reacional, sendo assim dando 

continuidade à proposta realizada no semestre anterior, buscou propor melhores condições 

físico-químicas para que a reação acontecesse espontaneamente, sem que houvesse 

formação de polímeros.   

Iniciamos a parte experimental com a síntese de valsartan (1), associado 

hibridamente a um potente doador de óxido nítrico, o benzofuroxano (8), com o uso de um 

espaçante (12), tendo em vista a formação de cloretos ácidos das respectivas moléculas de 

valsartan (1) e benzofuroxano (8). 

Esta síntese tem como objetivo a junção de duas moléculas, sendo os cloretos ácidos 

formados nas equações acima com o uso de um espaçante (12), na qual é o etileno glicol, 

a proposta tem como intuito buscar melhores condições reacionais, por isto optou-se em 

trocamos o solvente éter etílico por acetona. 

A acetona demonstrou melhores condições reacionais, gerando entropia maior no 

sistema, sendo mais reativa devido a maior solubilidade proporcionada ao ambiente 

reacional.  

A reação se manifestou espontânea após a mistura dos ingredientes, reagindo por 

imediato, dando uma reação exotérmica. 

Depois da síntese, purifica-se o composto bruto formado previamente para que 

possamos encaminhar para uma purificação mais cuidadosa por Cromatografia em Coluna, 

e daí separar as frações do cromatográficas, tendo em vista o isolamento da molécula alvo. 

A coluna cromatográfica é preparada com a sílica em gel tendo como fase 

estacionária, e a fase móvel que é uma solução de hexano/acetato de etila na proporção 6:4 

(v/v), que aos poucos vai escoando pelo vidro da bureta, carregando consigo a amostra. Em 

seguidas são retiras frações que apresentam vestígios de amostras para teste de 

cromatografia em camada delgada (CCD). 

Ao decorrer de todo o processo para obtenção da molécula final ocorreram algumas 

perdas de massa afetando diretamente no rendimento final. A possível polimerização do 

composto na etapa de purificação pode ter ocasionado à perda de massa, o que resultou 
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em um rendimento pouco significativo, a melhoria do processo utilizando vidrarias menores 

e adequadas para o desenvolvimento desta molécula poderia ocasionar um rendimento mais 

elevado. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A molécula base deste projeto foi desenvolvida de forma qualitativa sendo observada 

nos teste realizado de cromatografia em camada delgada, na qual a forma estrutural será 

utilizada para uma análise mais precisa para observação do mesmo. 

Com o objetivo de uma análise mais pormenorizada, a parcela alvo do composto foi 

enviada para análise Central analítica da USP, por Cromatografia Gasosa acoplado a 

Espectroscopia de Massa (CG-EM), técnica esta que caracterizará esta estrutura com mais 

clareza, ocorre que até o momento esta avaliação não foi concluída no local citado acima, 

devido alguns problemas de eluição da amostra no equipamento, houve atraso nos 

resultados, razão pela qual estes dados não constam desta apresentação, mas assim que 

estes estivem disponíveis serão apresentados para apreciação. 

O projeto foi apresentado na IX Jornada de Iniciação Científica e Tecnológica, na 

Universidade Católica de Santos – UNISANTOS para apreciação de todos aqueles 

presentes na jornada. E assim que os resultados da Cromatografia Gasosa acoplado a 

Espectroscopia de Massa (CG-EM) forem avaliados o mesmo será publicado.  
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RESUMO 
 

Este projeto tem como finalidade o estudo de modelos para a segmentação do mercado e 
assim definir alguns tipos perfis de clientes de uma empresa. Com cada grupo de clientes 
definidos é possível classificá-los e agrupá-los e a partir deste agrupamento é facilitado os 
estudos sobre o planejamento de estoques de produção, pois com isso é estimada a 
demanda sobre determinados produtos. Outro principio importante desse estudo é poder 
definir uma estratégia de venda para determinados clientes que tem tendência a comprar 
em determinado período. Se o cliente em questão já fez compras, uma ação de marketing é 
desnecessária. Se o perfil do cliente prevê uma compra próxima a ação de marketing tende 
a ser mais eficaz.   

Palavras-chave: segmentação; agrupamento; clientes. 

1. INTRODUÇÃO 

Deve ser breve, justificar o problema estudado de forma clara, utilizando-se revisão 

de literatura. O último parágrafo deve conter os objetivos do trabalho realizado.  

As previsões de demanda são essenciais na operacionalização de diversos aspectos 

do gerenciamento da produção. Alguns exemplos são a gestão de estoques, o 

desenvolvimento de planos agregados de produção e a viabilização de estratégias de 

gerenciamento de materiais como o MRP (Material Requirements Planning) de forma que, 

técnicas estatísticas para modelagem de dados de demanda têm merecido a atenção de 

engenheiros e gerentes de produção(1).  

As previsões de demanda podem ser potencializadas através da segmentação 

mercadológica do conjunto de clientes, pois o caráter estratégico do processo de 

mailto:jfneto@unisantos.br
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segmentação permite definir ações específicas para a expansão dos negócios da empresa 

através da identificação de oportunidades junto aos mercados efetivos e potenciais(2,3). 

Vários modelos para previsão de demanda estão disponíveis na literatura (1,4), 

contudo, este trabalho trata de modelos autorregressivos, em que uma série histórica de 

valores é usada para prever o próximo valor da série. 

O objetivo deste projeto é estudar os comportamentos e perfis dos clientes e fazer 

agrupamentos desses clientes através de uma analise de Cluster. Com isso melhorar a 

logística e melhorar os resultados da empresa. 

 

2. PROCEDIMENTOS DE PESQUISA 

2.1. Preparação dos Dados 

O primeiro passo para o desenvolvimento do projeto é a preparação da base de dados 

que foi fornecida. Inicialmente os dados estavam em um arquivo texto e foi necessário a 

transferência desse arquivo para uma tabela. 

A ferramenta utilizada para isso foi o Microsoft Office Access para importar o arquivo 

de texto, para uma planilha e assim poder analisar os dados. Sendo assim, os dados foram 

comparados, como por exemplo: faz quanto tempo os clientes tinham o cadastro na loja, faz 

quanto tempo tinha sido efetuado a ultima compra. 

O próximo dado a ser analisado é a renda dos clientes. Com o endereço dos clientes 

e dados obtidos de tabelas do IBGE, é realizada uma expectativa de renda do cliente pelo 

bairro onde o cliente reside e também essa expectativa de renda é estimada pelo código da 

profissão fornecido pelo cliente em seu cadastro e a consulta realizada pelo sistema do 

CNAE. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Nenhum resultado foi obtido por enquanto, pois o projeto ainda está na fase de 

preparação da base de dados. Um processo que deve ser trabalhoso, devido a grande base 

de dados que temos para elaboração do projeto.  
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Ainda não foi possível traçar algum perfil, comportamento e muito menos fazer algum 

agrupamento de clientes através de comportamentos semelhantes. Por isso, não é possível 

obter um gráfico da analise de Cluster que será feita, que expressaria claramente o que está 

sendo estudado. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O procedimento está ainda em seu inicio, não existe considerações finais, visto que 

o estágio da iniciação ainda está em coleta e preparação dos dados que serão usados para 

o projeto.  

Entretanto é notório que o projeto tem grandes pretenções para melhorar a 

organização e planejamento de uma empresa, podendo potencializar os resultados do 

exercicio com uma logistica melhor planejada e atentendo melhor a demanda do cliente.  
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RESUMO 
 

Neste projeto de iniciação científica, implementaremos um circuito dedicado a criptografia 
de dados utilizando a linguagem C++, que é uma ferramenta importante que permite a 
manipulação de uma lógica de baixo nível. Desde sempre, ter segurança na hora de 
transmitir informações é essencial, pois se em algum momento parte dessa informação é 
perdida ou alterada, a comunicação é prejudicada. Sendo apta a transmissão altas 
frequências, a tecnologia UWB-Ultra Wide Band proporciona uma poderosa combinação de 
velocidade e qualidade no quesito de transmissão de dados, sendo perfeita para a finalidade 
deste projeto. 

Palavras-chave: Criptografia de Curva Elíptica, Ultra Wide Band, CMOS. 

1. INTRODUÇÃO 

Em todas as coisas, há uma interdependência e, certamente, o avanço acentuado de 

uma tecnologia, como, por exemplo, de circuitos integrados para RF, representa o avanço 

da outra, em igual valor, conforme podemos analisar em nossos dias nas revistas 

especializadas IEEE. Nestas revistas, são mostrados projetos que estão sendo 

desenvolvidos por pesquisadores de todo o mundo. Certamente, por exemplo, podemos ver 

que a realidade nos mostra é que um rápido crescimento da tecnologia, também, representa 

um acentuado crescimento do processamento de dados nas escalas de Megabits em frações 

de segundos passou de algo hipotético para uma realidade onde tecnologias que eram 

encontradas apenas em ficção e até outras que nunca foram imaginadas pela mente 

humana, nos auxiliam a chegar cada vez mais na automatização de grandes tarefas que 

requerem além da capacidade humana, como longas viagens de veículos que exigem muito 

dos motoristas. Para tal utopia vir à tona, há uma série de requisitos a serem levantados 

para simular ao menos as habilidades de direções humanas. Um ponto relevante encontrado 

no transito é a comunicação. Sem semáforos, luzes de direcionamento e outros sinais 

luminosos e sonoros, as ruas se tornariam inviáveis para a locomoção. Passando por um 

processo de automatização, essa comunicação entre condutores pode ser substituída por 

troca de sinais entre máquinas.  
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Figura 1: Representação de automóveis com direções automatizadas se comunicando. 

 

  

Fonte: ACKERMAN, 2015. 
 

Para assegurar que essa informação chegue de forma clara e coesa e somente ao 

local correto, as informações necessitam ser mascaradas, em outras palavras, passar por 

um processo de criptografia, garantindo assim a sua fidelidade a segurança à aquela 

informação. Sendo assim, neste trabalho de iniciação cientifica, tem como foco a encriptação 

de sinais para garantir um canal de comunicação confiável, desfrutando de todo potencial 

da tecnologia UWB. Este projeto, no futuro, poderá ampliar tanto como a renda de empresas 

que vivem de transporte, como tornar as estradas mais seguras. Nós do grupo de pesquisa 

do LPCIAD, da UNISANTOS, também ficamos motivados, para novas ideias, para novas 

aplicações, para novos circuitos. Assim, partindo, deste contexto, nossos pesquisadores 

viram um novo horizonte, para suas motivações, que então consistirá, em focar em projetos 

de circuitos RF utilizando a tecnologia CMOS. 

O objetivo deste projeto de iniciação científica é projetar e simular um circuito 

transmissor de dados utilizando a tecnologia UWB-Ultra WideBand para transmitir dados a 

partir da 10ª derivada Gaussiana de um circuito de criptografia de curva elíptica de 64 bits 

utilizando a linguagem C++11 para simular o circuito. 

 

2. PROCEDIMENTOS DE PESQUISA 

2.1. Metodologia  
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Para projetar, implementar um circuito transmissor UWB e circuito criptográfico, com 

notoriedade e para facilitar, acreditamos que uma divisão em etapas para facilitar a 

resolução de problemas com maior eficiência e extrema rapidez. Em cada etapa, será 

abordada uma breve introdução, assim como, a sua finalidade neste projeto. 

2.2. Criptografia 

Sendo uma necessidade quando se fala em proteção de informações em sistemas 

computacionais, a criptografia o processo onde dados legíveis são transformados para uma 

forma ilegível ou vice versa, onde uma chave é responsável por esse tipo de transformação, 

sendo que ela pode ser uma chave simétrica, onde a mesma chave é utilizada para 

criptografar e descriptografar, ou assimétrica, onde há uma chave pública para escrever uma 

mensagem codificada, e uma chave privada, para ler as mensagens cifradas pela chave 

pública.  

2.3. Criptografia de Curva Elíptica 

A criptografia de curva elíptica é uma técnica para cifrar mensagens, utilizando o 

método da chave assimétrica.  

 

Tabela 1 - Comparação entre o tamanho das chaves de criptografias distintas. 

 

 
Fonte: LAMBERT, 2015 

 
A sua principal vantagem, é poder utilizar chaves menores que utilizadas em outros 

métodos criptográficos, tais como AES, DSA, e RSA, como demonstrado na tabela 1, e 

atingir o mesmo patamar de segurança. Para determinar os valores das chaves, são 

necessárias duas constantes, a e b, da equação de uma curva elíptica, y² = x³ + ax + b. O 

gráfico de uma função elíptica é demonstrado na figura 2. 
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Figura 3 - Exemplo de um gráfico de uma curva elíptica. Imagem retirada do artigo: A (relatively easy 
to understand) primer on elliptic curve cryptography. [7] 

 

 
Fonte: SULLIVAN, 2015 

 
Dada esta equação, é possível extrair um grupo de pontos, pertencentes a uma 

curva elíptica que possuem uma propriedade simétrica, onde esta é utilizada para escolher 

os pontos que serão utilizados no protocolo da cifra. A figura 3 demonstra um possível 

ponto simétrico entre o ponto A e B. 

Figura 4 - Exemplo de simetria entre pontos de uma curva eliptica. Imagem retirada do artigo: A 
(relatively easy to understand) primer on elliptic curve cryptography. 

 

 
Fonte: SULLIVAN, 2015 

 
Como dito anteriormente, os pontos utilizados para a este processo de criptografia 

são extraídos de um grupo, que por sua vez, possui um número finito de elementos e são 

conhecidos como campos de Galoi, o qual torna as operações mais precisas e eficientes 

(BIRKNER, 2015). Esta delimitação do grupo pode ser extraída através da aritmética 
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modular (mod), que consiste em determinar um conjunto de números que contem um 

número finito de elementos.  A figura 4 demonstra todos os pontos pertencentes ao campo 

97 da equação y² = x³ - x + 1. 

 

Figura 5 - Pontos da equação y² = x³ - x + 1 sobre o campo finito 97. Imagem retirada do artigo: A 
(relatively easy to understand) primer on elliptic curve cryptography. 

 

 

Fonte: SULLIVAN, 2015 
 

A simetria entre dois pontos dentro deste campo finito é obtida através de dois tipos 

de operações: a Adição(P1 + P2) e Duplicação(2P1) de pontos. Mesmo possuindo a mesma 

representação da soma e multiplicação comum, a maneira de efetua-las é dada pelas 

seguintes equações representadas na figura abaixo (dado pontos (x1, y1) e (x2, y2)), 

conforme mostra as equações a seguir (Equações para Adição e Duplicação de Ponto em 

uma curva elípitica): 

 

Figura 5 - O ponto C é o resultado da soma entre o ponto A e B. Imagem retirada do artigo: A 
(relatively easy to understand) primer on elliptic curve cryptography.. 

𝐱𝟑 =  𝐬𝟐 − 𝐱𝟏 − 𝐱𝟐 𝐦𝐨𝐝 𝐩  

e  

𝐲𝟑 =  𝐬(𝐱𝟏 –  𝐱𝟑) − 𝐲𝟏 𝐦𝐨𝐝 𝐩 

Onde: 
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Fonte: SULLIVAN, 2015 
 

Em uma visão gráfica, se, por exemplo, o ponto A for somado com o ponto B, irá 

resultar o ponto C (A + B = C). Este processo está representado na figura 6, que demonstra 

a simetria entre estes pontos. 

 

2.3. Algoritmo Double-and-Add 

É o método mais simplório (HANKERSON, 2004) para calcular as variações de P. 

Considerando o ponto P como ponto escolhido, e 26P o ponto almejado, é possível calcula-

lo através dos passos demonstrados na figura 6. Como demonstrado, após o numero 26 ser 

transformado em binário, o algoritmo consiste em calcular o valor 26 através de somas e 

multiplicações, começando pelo número um até o 26. Assumindo que k é o valor adjacente 

ao ponto enquanto o algoritmo está seguindo seus passos, a cada interação, há um 

deslocamento de bit para esquerda de k e assim é feita uma duplicação de ponto. Caso k 

for diferente aos bits mais significativos do valor desejado, é adicionado 1 ao valor de k, e 

então, faz-se uma soma de ponto, entre o ponto inicial (1P) e o ponto atual (kP). A 
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complexidade deste algoritmo é de n duplicações de ponto, sendo n a quantidade de bits 

que o numero desejado possui, mais a quantidade de bits variados entre k e o valor desejado 

(BIRKNER, 2015). 

 

Figura 6 - Algoritmo Double-and-Add. Imagem retirada do artigo: Elliptic Curve Cryptography. 

 

 

Fonte: KOÇ, 2015 

2.4. Algoritmo da Janela 

Este algoritmo possui a mesma complexidade que o método Double-and-Add 

(HANKERSON, 2004), porém possui uma estrutura mais consistente, permitindo ser 

explorado mais afundo, criando variações de menor complexidade. 

Figura 6 - Janelas no numero 408 na base binária. 

 
 

A lógica é baseada em criar janelas, que consistem em um grupo de dígitos, de 

tamanho n, onde n varia de zero até 2 j-1, sendo j o valor máximo de uma janela, que é 

definido por quem implemente o algoritmo, como demonstrado na figura 8. As janelas são 

criadas do bit com maior significância para o menor, e dessa forma é calculado o valor de 

cada janela, através de duplicações e somas de pontos, conforme mostra a equação 

anterior. 

 

2.5. O Algoritmo 
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O Algoritmo utilizado neste projeto possui base no algoritmo da janela. Como a 

proposta é simular um hardware criptográfico, foi levado em consideração que muitos 

componentes de hardwares possui um componente chamado three-state (Figura 9), que 

possui um comportamento semelhante a um interruptor, como demonstra a tabela verdade 

na tabela 2, onde, quando ativado, os dados são transmitidos da entrada para a saída, e 

quando desativado, o circuito entra em um estado de alta impedância, impedindo os dados 

irem até a saída. 

Figura 9 - Representação de um three-state. 

 

 
 

Tabela 2 - Tabela verdade de um three-state. 
 
 
 
   

 

Figura 7 - Representação de caixa preta do Circuito de Duplicação de Ponto. O circuito calculará 2P 
apenas se ele for ativado, ou seja, o a-ézimo bit necessita ser 1. 

 
 

Utilizando o princípio do sistema binário decimal, é possível afirmar, que o número 

101, na base binária, é escrito como 5, na base decimal. Esta conversão pode ser obtida 

Entradas Saída 

Dados Ativado? Saída 

Alguns Sim Alguns 

Nenhum Nenhum 

Alguns/Nenhum Não Alta Impedância 
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através do método de Horner (WEISSTEIN, 2015), sendo que o número 5 pode ser escrito 

como 1×22+0×21+1×20. 

 

Figura 8 - Arquitetura do circuito para calcular kP, sendo k um numero de 3 bits. 'BIT 0' representa o 
bit menos significativo e 'BIT 2' o mais significativo. 

 
Assumindo que o ponto de uma curva elíptica desejado seja 5P, este valor pode ser 

escrito através da notação de Horner como 1×22×P + 0×21×P + 1×20×P. Logo, 22×P pode 

também ser escrito como 2×(2×P), que indica duas duplicações de ponto para calcular esta 

expressão. Sendo n um número inteiro, positivo e diferente de zero, 2n sempre resultará em 

uma sequência de multiplicações do número 2, em outras palavras, o número será dobrado 

n vezes. Outro ponto que deve ser ressaltado é a importante relação que os bits possuem 
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na multiplicação, sendo que quando o bit da posição a assumi o valor 1, é acrescentado 

1×2a-1 ao valor total do número que está sendo calculado, ou seja, acrescenta-se 2a-1 ao valor 

total; e quando assume 0, se acrescentasse 0×2a-1, que por sua vez, assume o valor 0, 

mantendo o valor anterior a esta operação. Assumindo que o valor 1 é equivalente a ‘Sim’, 

e o valor 0 a ‘Não’, tem-se parte da lógica do algoritmo referenciada na figura 10. Como dito 

anteriormente, todo número que pode ser escrito apenas como uma potência de base 2, 

resultará em diversas multiplicações do número 2, até obter o valor desejado. Então, se o 

número desejado vem a ser 26 (11010), é entendido que é necessário um circuito que calcule 

16P, 8P e 2P, sendo que 24 + 23 + 21 = 26. Assumindo a operação kP, a figura 11 demonstra 

arquitetura do circuito, sendo k um número de 3 bits. No Anexo 1 se encontra o código fonte 

em C++ simulando o algoritmo proposto. 

 
2.5. Transmissor da 10ª derivada Gaussiana - Resultados 

O circuito transmissor total está representado no diagrama de blocos completo, 

conforme ilustrado na figura-12. Este circuito UWB gerador de pulso gera formas de onda 

da 10ª derivada Gaussiana é composto por dois blocos: um deles é uma cadeia de 

inversores para gerar os atraso e cinco estágios bomba de carga (Charge Pump), sendo que 

cada um deles possui dois circuitos combinadores: um positivo e negativo, respectivamente.  
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Figura 9 - Diagrama de blocos do gerador de pulsos proposto para a tecnologia UWB: (a) o circuito da 
bomba de carga; (b) capacitor polarizado; (c) Circuito modulador PPM; (d) Circuito de criptografia 

(implementado em linguagem C++). 

 

 
 
Cada combinador borda é composto por dois transístores semelhantes para gerar um 

mono-impulso (KULKARNI, MUQSITH, NIITSU, KURODA, 2009). O combinador de borda 

positiva é implementado com PMOS para empurrar a corrente para o capacitor; o 

combinador de borda negativa é implementado com transistores NMOS para puxar corrente 

do capacitor polarizado (Co). No entanto, neste projeto, a última etapa (quinta etapa) é 

composto apenas pelo combinador flanco positivo. O circuito completo foi projetado em um 

processo CMOS 130nm.  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Nesta seção, apresentaremos os resultados das simulações do gerador de pulso e 

transmissor da 10ª derivada Gaussiana, ilustrado na figura-13. Simulando o circuito 

obtivemos uma largura de pulso de cerca de 220PS, e amplitude de 130mVpp.. O total do 
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circuito ocupou uma área de 30 um x 25 um ( circuito apresentado no APMC-2014. Para 

formar o pulso adotamos uma capacitância da porta pMOS para operar com uma tensão 

entre a porta e o dreno = fonte = interligadas entre si, neste modo tem um limite de variação 

de capacitância mais amplo, porque a espessura da camada de óxido de porta é muito fina 

, por conseguinte, essa capacitancia é alta, quando comparado com os outros capacitores 

do mesmo processo. Na tecnologia planar, componentes parasitárias globais são 

proporcionais com portão e difusão geometrias. Neste trabalho, o condensador foi simulado 

utilizando o programa LTSpice. Além disso, ilustramos no layout de uma resistência com 

capacidade de condução 50Ω. 

Figura 10 - Simulated Gaussian pulse versus Vc with two Vc values 

 

 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Por ser compacta, a criptografia eliptica é um dos meios mais seguros que existe 

atualmente. Como consequencia, este método exige mais processamento computacional, o 

que não se trata de um problema em relação a circuitos, pois possuem uma arquitetura 

dedicada para este tipo de problema.  

Dessa forma, a união entre segurança e velocidade é um ponto forte para considerar 

unidades de processamento criptograficas em transmissões de dados. 
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RESUMO 
 

Para a avaliação dos efeitos de passivação dos aços inoxidáveis em presença de chorume, 
foi utilizada a placa de aço ferrítico (AISI 430) onde houve inicialmente um processo de 
tratamento da placa onde foram lixadas, e posteriormente colocadas imersas em meio HNO3 

em concentração de 40% v/v, em tempo de imersão de 30 minutos, no intuito de comparar 
seu desempenho para avaliação com base nos potenciais de corrosão em meio corrosivo 
de Chorume, fazendo-se uso de medições de potencial de circuito aberto (ECA). 

Palavras-chave: Passivação; Aços inoxidáveis; Chorume. 

1. INTRODUÇÃO 

A resistência à corrosão dos aços inoxidáveis ou INOX depende da formação de 

filmes de óxidos ou hidróxidos de seus metais constituintes, como cromo e ferro, que se 

aderem à superfície dos mesmos (CARBÓ, 2005). A passivação dos aços inoxidáveis ocorre 

quando o material apresenta um comportamento eletroquímico que revela um potencial mais 

nobre, menos ativo do que normalmente. Segundo (ARAÚJO, 2001) O chorume é um líquido 

resultante da composição da matéria orgânica onde se formam enzimas liberadas pelas 

células de bactérias para o meio. O chorume possui características poluentes devido ao seu 

contato com a massa de resíduo sólido em decomposição. 

O trabalho tem como objetivo avaliar a corrosão destes aços (sem passivação e com 

prévia passivação) em presença de chorume, a fim de verificar a viabilidade do uso destas 

ligas no tratamento destes resíduos. 
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2. PROCEDIMENTOS DE PESQUISA 

Houve inicialmenteo tratamento da placa de aço que passou por um lixamento 

removendo as impurezas na superfície e lavadas com água destilada e secada a 

temperatura ambiente, para passivá-la foi imersa em de ácido nítrico com concentração de 

40% v/v. Após a passivação a placa foram lavadas, secas e colocadas em presença de 

chorume com diferentes medições de pH (6.0 e 5.5), observando se os valores de potenciais 

de circuito aberto (Eca) em função ao tempo (60 minutos), até os valores do potencial de 

corrosão (Ecorr) como referência e comparação dos resultados, utilizou-se placas sem 

previamente tratá-las. 

 

3. RESULTADOSE DISCUSSÃO 

O aço AISI 430, quando passivado em HNO3 40% v/v, mostrou-se mais resistente à corrosão 

em meios de Chorume com pH 5,5o mesmo evidenciado por valores de Ecorr mais positivos 

em relação àqueles obtidos para o aço não passivado. Já as placas imersas ao chorume 

com pH 6,0 passivadas os valores foram menos positivos.           

A seguir, têm-se os resultados obtidos para aço em estudo nas diferentes medições de pH 

do chorume: 
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Figura 1 – potencial de circuito aberto: AISI 430, em chorume (pH 5,5), sem (--) e com 

passivação (--). 

 

 

Figura 2 – potencial de circuito aberto: AISI 430, em chorume (pH 5,5), sem (----) e com 

passivação (----).   
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Tabela 1: valores de Ecorr para os aços AISI 430  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Serão necessários testes com outras amostras de chorumes, além de utilizar 

diferentes meios passivantes, de modo a se obter novos parâmetros comparativos com base 

nos resultados já coletados, avaliando a tendência de passivação do AISI 430, não verificada 

até o momento, nas condições estudadas (potenciais de corrosão próximos para placas 

passivadas e não-passivadas. 
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            Valores do Ecorr (mV/ECS)                         

pH chorume             0 min                       30 min 

 

5,5 -151 ± 20 -160 ± 10  

6,0 -227 ± 40 -196 ± 25  
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RESUMO  

Esta pesquisa de iniciação cientifica buscou analisar os impactos urbanos e socioambientais 
gerados pelo processo de verticalização que está ocorrendo atualmente na cidade de 
Santos, em especial na Zona da Orla da Praia, tendo em vista o novo boom imobiliário 
impulsionado pela exploração do marketing imobiliário que se faz valer da expectativa de 
evolução econômica na região nos próximos anos. Como objeto de estudo foi analisado os 
empreendimentos plurihabitacionais construídos ou em construção de 1998 até 2014 no 
Bairro da Ponta da Praia, que é atualmente um dos bairros que mais tem  recebido 
investimentos do setor imobiliário na cidade de Santos. Foram feitos levantamentos do 
processo histórico de evolução urbana do bairro, análise de mapas, legislações urbanísticas 
e suas influências no processo de ocupação dos espaços urbanos e estudo dos principais 
impactos socioambientais e urbanos dos empreendimentos selecionados. Foram verificadas 
questões como insolação, ventilação, poluição visual e mobilidade urbana. No decorrer da 
pesquisa identificamos que o atual modelo arquitetônico empregado e a sua ocupação no 
lote tem provocado impactos na paisagem urbana da cidade e sua relação com o entorno 
imediato (principalmente em relação à ventilação e insolação), que ao longo prazo pode 
acarretar em sérios problemas socioambientais como o aumento da temperatura local que 
venha a diminuir a qualidade de vida da população local.  

Palavras-chave: Verticalização, impactos socioambientais, urbanização, Ponta da 
Praia/Santos.  

1. INTRODUÇÃO 
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A partir da segunda metade do século XX, um novo modelo de urbanização passa a 

ser adotado nas grandes cidades brasileiras, a Verticalização. Este modelo, que surge 

através do uso de novas tecnologias aplicadas na construção civil (como o concreto armado 

e o elevador), possibilitou um maior aproveitamento da terra urbana (densidade) (Somekh, 

1997).   

Na cidade de Santos, este modelo urbanístico toma forma a partir dos anos de 1940 

tendo seu ápice nas décadas de 1950 e 1970, período em que a paisagem urbana da cidade 

se transforma de maneira intensa, principalmente na região da Orla da Praia.  

A cidade de Santos caracteriza-se por ser a principal cidade da região metropolitana 

da Baixada Santista - RMBS por reunir em seu território os melhores serviços voltados para 

a saúde, lazer e cultura, além de possuir maior oferta de empregos fazendo com que grande 

parte da população da região se desloque diariamente para a cidade de Santos em busca 

destes serviços.  Além disso, Santos abriga o maior Porto marítimo do Brasil e da América 

Latina, tendo então uma importância econômica não só para a região, mas também, para o 

Estado de São Paulo e o país.  

Estas características contribuíram para que o mercado imobiliário investisse de forma 

intensa na produção de empreendimentos do tipo apartamento gerando grandes retornos 

financeiros para o setor (SEABRA,1979). O poder público municipal, ao introduzir mudanças 

nos parâmetros urbanísticos através dos instrumentos de normatização, também contribuiu 

de certa maneira com a viabilização destes empreendimentos. Principalmente, a partir do 

final da década de 1990, quando ocorre um novo boom imobiliário na cidade, após uma forte 

crise no setor da construção civil devido á crise econômica em que o país vivenciou nos 

anos de 1980. Este novo boom foi gerado em função de incentivos federais e da aprovação 

da Lei municipal de Uso e Ocupação do Solo (LEI COMPLEMENTAR 312/98) que liberou o 

limite máximo do gabarito das edificações (que até então era de no máximo 14 pavimentos), 

viabilizando assim, os novos empreendimentos. Esta lei não só contribuiu para o 

reaquecimento do mercado imobiliário na cidade de Santos como também, provocou uma 

mudança significativa na paisagem urbana da cidade. Também possibilitou que edifícios com 

mais de 10 pavimentos pudessem ocupar até 60% do total da área do lote (desde que os 

quatro primeiros pavimentos fossem utilizados para uso comum do edifício, chamados 

popularmente de “caixotão” ou “bolo de noiva”). Isso tem contribuído para o agravamento de 
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problemas, como a questão da ventilação e insolação; edifícios cada vez mais altos acabam 

por fazer sombra ao redor impedindo que edificações menores recebam luz direta do sol o 

que leva a estas edificações a consumir mais energia durante o dia ao se utilizar da luz 

artificial.  

Dentro deste contexto, e considerando que Santos tem atraído muitos investimentos 

no setor imobiliário nas últimas décadas, impulsionados por um forte apelo econômico 

advindo da descoberta da reserva de petróleo e gás na camada pré-sal (Moreira, 2010), bem 

como por possuir atualmente um dos maiores Índices de Desenvolvimento Municipal do 

Brasil, segundo o estudo realizado pelo Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento (PNUD-2013), esta pesquisa de iniciação cientifica buscou analisar e 

compreender as transformações urbanas e os impactos socioambientais decorrentes deste 

processo de verticalização (ocorrido a partir da década de 1990, em especial a partir da lei 

municipal de 1998). Para tanto, foi definido como objeto de estudo o bairro da Ponta da 

Praia, que é atualmente um dos bairros que mais tem sofrido mudanças na sua paisagem 

com a ação enérgica do setor imobiliário na construção de torres que chegam a atingir a 

altura de 30 pavimentos.  

 

2. PROCEDIMENTOS DE PESQUISA 

2.1- Elaboração de cronograma detalhado das atividades a serem desenvolvidas na 

pesquisa de iniciação científica.  

2.2 – Pesquisa Bibliográfica: produção de resenhas dos principais conceitos teóricos com 

base na leitura de bibliográfica indicada, para compreensão, contextualização e organização 

do tema base da pesquisa e entendimento do processo de evolução urbana da cidade de 

Santos e do bairro da Ponta da Praia.  

2.3 - Pesquisa documental: análise de imagens áreas para identificação da evolução do 

espaço urbano santista e produção de mapas; levantamento de legislações urbanísticas e 

elaboração de tabelas para compilação de dados; Levantamento do Uso e Ocupação do 

Solo e das principais vias de acesso ao Bairro da Ponta da Praia e Levantamento de fotos e 

imagens históricas do bairro. 
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2.4 - Pesquisa de campo: registro fotográfico dos empreendimentos construídos e em 

construção no bairro da Ponta da Praia para documentar as análises dos impactos 

ambientais e urbanos estudados nesta pesquisa; elaboração de quadro síntese dos edifícios 

analisados, em relação aos impactos urbanos e ambientais, em especial do período de 1998 

a 2014, foco de análise desta pesquisa.  

2.5 - Produção de Texto Científico: sistematização dos resultados da pesquisa através das 

análises, leituras e estudos dos documentos e bibliografias levantadas para produção do 

texto científico. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O Bairro Ponta da Praia está localizado no extremo leste da cidade de Santos, onde 

fica localizado o canal do Estuário, principal porta de entrada e saída de mercadorias do 

país, através do Porto de Santos. É também o principal caminho para acesso a Ilha de Santo 

Amaro, onde está localizada a cidade de Guarujá, trajeto feito pela travessia de balsas que 

levam e trazem diariamente centenas de pedestres e veículos.  

Hoje, o bairro é um dos mais valorizados da cidade de Santos, mas por muito tempo 

esteve fora dos holofotes do mercado imobiliário. Até meados de 1940, poucas eram as 

famílias que viviam naquele local. Era uma região basicamente povoada por pescadores e 

alguns imigrantes japoneses que viviam em chácaras e cultivavam verduras que abasteciam 

a cidade.  

Seu processo de urbanização se consolidou após os anos de 1960 quando 

investimentos em infraestrutura na região foram sendo aplicados. Neste período, já existiam 

ali instalados os tradicionais clubes de regatas da cidade que formavam um importante 

complexo esportivo (Clube de Regatas Saldanha da Gama, Clube de Regatas Santista, 

Clube Internacional de Regatas e o Clube Regatas Vasco da Gama). Outros equipamentos 

de lazer e turismo foram surgindo pelo bairro que juntos com os clubes ali instalados 

contribuíram para sua importância como um dos bairros mais visitados de Santos pela 

população local e por turistas. Entre estes equipamentos temos: o Aquário Municipal de 

Santos, O Museu do Mar e o Mercado de Peixes. Devido a estas características do bairro, 

somadas as belas paisagens naturais que dali se avista, bem como, por ele apresentar 
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temperaturas mais amenas que outros bairros da cidade em função da predominância de 

edificações de gabarito mais baixo que permitem que a brisa marítima penetre livremente 

para o interior da Ilha, o bairro da Ponta da Praia passou a ser visto pelo mercado imobiliário 

como uma grande oportunidade de ampliação do seu capital.  

O processo de verticalização do qual a cidade de Santos vivenciava toma proporções 

maiores no bairro da Ponta da Praia a partir da década de 1960, no qual edifícios de até 14 

pavimentos foram sendo construídos próximo a orla da praia e outros de menor gabarito (no 

máximo 4 pavimentos) foram ocupando os espaços no interior do bairro.  

A partir de 1998, com a elaboração e aprovação da Lei Complementar 312/98 (Lei de 

Uso e Ocupação do Solo) uma nova configuração na paisagem passa a surgir. Com a 

eliminação da restrição do gabarito prevista até então na lei 3.529/68, os edifícios passaram 

a ser construídos com alturas cada vez maiores chegando a atingir facilmente patamares de 

até 30 pavimentos.  

Outro aspecto relevante tratado na LC 312/98 é que esta lei veio a introduzir um novo 

padrão arquitetônico nos edifícios da região com a possibilidade de maior ocupação do lote 

que pode chegar a 60% para edifícios acima de 10 pavimentos. A lei determina que os quatro 

primeiros pavimentos que ocupam este espaço devem ser utilizados para o uso de comércio, 

prestação de serviços ou atividades comuns do edifício. Porém, o que se observa na prática 

é que esta destinação está sendo para o uso de abrigo de automóveis (garagem). 

Configurando assim, um verdadeiro “caixotão” que pode chegar a mais de 12 metros de 

altura, também chamado popularmente de “bolo de noiva”, na base dos novos edifícios, 

transformando radicalmente a relação do edifício com a rua e seu entorno (Viana, 2010). 

Foi então, a partir da aprovação da Lei de 1998 que, um novo padrão de moradia 

passou a reconfigurar a paisagem urbana do bairro Ponta da praia, no qual o mercado 

imobiliário passou a construir edifícios torres com um padrão arquitetônico voltado para 

atender uma classe de poder aquisitivo mais elevado, cujo preço do m² de um apartamento 

novo gira em torno de R$ 7.000,00 (fonte: SindusCon-Santos, 07/2015). Esta nova 

caracterização do bairro tem provocado mudanças socioespaciais na região com impactos 

que já são possíveis serem vistos em questões ambientais e urbanas. No longo prazo 

mantendo-se este novo padrão de construção, fatalmente poderá prejudicar toda uma 

qualidade de vida hoje existente no bairro Ponta da Praia, que atrai muitas pessoas para 
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habitar e/ou praticar atividades de lazer naquela região. Desta forma, o bairro da Ponta da 

Praia vem passando por uma transformação do uso e ocupação do solo atualmente, em que 

os antigos edifícios residenciais estão dando espaço para construção de novos 

empreendimentos pela ação do mercado imobiliário, como também equipamentos de lazer 

sofrem com a pressão do setor. Os tradicionais clubes de regatas passaram por processo 

de negociação de seus terrenos (incorporação) com grandes construtores da região, 

cedendo parte ou o total de seus lotes para a construção destes grandes empreendimentos.  

Neste contexto, esta pesquisa se propôs a analisar os aspectos ambientais e urbanos 

desse processo de verticalização indiscriminado no bairro, tais como: insolação dos edifícios 

construídos, ventilação, poluição visual, do ar, sonora, arborização e mobilidade urbana com 

a construção dos novos edifícios edificados após a aprovação da LC 312/98 para poder 

ilustrar os impactos provocados por esta nova configuração espacial. Em síntese, os 

principais resultados obtidos foram os seguintes: 

1. Quanto a Insolação, estes edifícios construídos tem gerado grande impacto nas 

construções vizinhas de gabarito mais baixo e, também, no arruamento, provocando 

ao longo do dia sombras que atingem estas edificações. Estas sombras podem, 

conforme o tempo de duração e frequência gerar problemas de saúde dentre outras 

consequências, nos moradores destas habitações, por falta de exposição por longos 

períodos ao sol. Outro problema associado à insolação e a ventilação são as novas 

formas arquitetônicas adotadas por estes edifícios que estão sendo construídos, os 

quais reservam para os primeiros pavimentos abrigo para veículos.  Esta solução 

ocupa praticamente todo o limite lateral dos lotes restando pouco recuo entre as 

construções vizinhas e também atingindo e até ultrapassando, em sua maioria, o 

gabarito destas edificações laterais causando sombra e falta de ventilação adequada. 

2. A Paisagem urbana é outro fator relevante. A poluição visual causada por estas 

edificações, hoje não é tão marcante, pois o bairro ainda mantém a sua característica 

da horizontalidade presente. Porém, se ao longo dos anos o processo de 

verticalização for mantido nestas proporções atuais observadas, tende a gerar um 

impacto visual muito acentuado podendo em alguns casos, criar locais que geram 

uma sensação de “confinamento”. Afinal, muitos destes edifícios acima de 20 andares 

estão sendo construídos uns ao lado dos outros e em ruas cuja largura não ultrapassa 
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10 metros, criando um corredor de edifícios de altura elevada constituindo uma 

barreira visual que dificulta a ventilação e insolação, bem como contribui para 

insegurança dos pedestres e moradores, tendo em vista que o edifício pouco ou nada 

se relaciona com a rua e com o seu entorno. 

3. Quanto à arborização o bairro na Ponta da Praia é em geral bem arborizado, porém, 

nas proximidades do Porto de Santos e do Mercado de Peixe é praticamente 

inexistente. Outro problema bem comum e que tem gerado desconforto para a 

população que ali habita é a poluição do ar, conforme é retratada em matéria 

publicada no portal G1.globo.com de 29/04/2013: “A poeira e o mau cheiro que vem 

do Porto de Santos, no litoral de São Paulo, está prejudicando a saúde e a rotina dos 

moradores do bairro da Ponta da Praia. Eles estão tendo que fechar janelas e limpar 

as casas diariamente para amenizar o problema”.   

4. Quanto à mobilidade no bairro Ponta da Praia ainda não é possível atestar que há 

problemas produzidos por estas novas construções em relação ao trânsito e 

congestionamentos. Todavia, no longo prazo, certamente ocorrerá problemas dessa 

natureza com o aumento do número e fluxo de veículos provenientes dos novos 

empreendimentos. Este tende a ampliar o atual fluxo de veículos que transitam pelo 

sistema viário principal do bairro, no deslocamento entre Santos e o Guarujá, bem 

como com as áreas portuárias.  

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Esta pesquisa de iniciação cientifica buscou analisar e compreender as 

transformações urbanas e os impactos socioambientais decorrentes do processo de 

verticalização que vem ocorrendo na cidade de Santos, em especial na Zona da Orla da 

Praia, considerando o novo panorama econômico em que a cidade de Santos vivencia 

atualmente, com incentivos e estímulos ao setor imobiliário a investir seu capital na 

construção de grandes empreendimentos voltados a atender, prioritariamente, uma classe 

social de alta renda.  

Foi possível constatar que estes novos empreendimentos vem mudando 

consideravelmente a paisagem urbana local, gerando alguns impactos socioambientais uma 

vez que torres de edifícios cada vez mais altos estão sendo construídas, ocupando boa parte 
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do lote com soluções arquitetônicas voltadas para o abrigo de veículos, formando 

verdadeiros “caixotões”. Além destes impactos há a questão da segregação socioespacial 

dos moradores da cidade de Santos, uma vez que as populações de menores rendas e as 

mais jovens tendem a sair da cidade em busca de regiões onde o preço da moradia é mais 

barata, aumentando os gastos com infraestrutura urbana e transporte na cidade de Santos 

e região. Desta forma, morar na cidade de Santos passa a ser um privilégio de poucos, 

daqueles que podem arcar com os custos da valorização imobiliária.  
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RESUMO 
 

Este Projeto de Iniciação Científica integra-se ao Projeto de Pesquisa A atuação do 
Psicólogo em emergências e desastres: prevenção e intervenção, do Grupo de Estudos e 
Pesquisas em Psicologia de Emergências e Desastres, coordenado pela Profª Dra. Maria 
Izabel Calil Stamato e Profª. Me. Flávia Henriques. Seu objetivo foi investigar se existem 
projetos de educação ambiental em 06 escolas públicas localizadas no entorno de áreas 
vulneráveis a desastres, nos municípios de Santos, São Vicente, Cubatão e Guarujá, da 
Região Metropolitana da Baixada Santista. Se os Projetos existentes abordam a questão 
dos riscos ambientais das moradias, numa perspectiva de prevenção à ocorrência de 
desastres. E se há participação, integração ou colaboração de psicólogos nestes Projetos. 
As escolas foram definidas com base no levantamento feito no Projeto de Iniciação Científica 
A atuação do psicólogo na prevenção de situações de emergências e desastres: 
conhecendo a  percepção de risco da população, da aluna Eliane Cristina de Azevedo. O 
estudo abrangeu levantamento bibliográfico sobre o tema, dados da realidade das áreas 
estudadas e pesquisa de campo junto a diretores e/ou coordenadores pedagógicos das 
escolas escolhidas. A coleta de dados foi realizada por meio de entrevistas individuais semi 
estruturadas e os dados foram  sistematizados, organizados e analisados tendo como norte 
a Psicologia Social. A pesquisa mostrou que não existem programas de Educação Ambiental 
que trabalhem a conscientização do risco das moradias em locais vulneráveis e tampouco 
há profissionais de Psicologia envolvidos nos programas encontrados. 

Palavras-chave: Educação Ambiental; Prevenção; Riscos de Moradia; Psicologia de 
Emergências e Desastres. 

1. INTRODUÇÃO 

Desastres ocorridos em cidades da Região Metropolitana da Baixada Santista 

apontaram a necessidade de ações preventivas voltadas à preparação dos moradores das 

comunidades mais impactadas para evitar e enfrentar situações de emergência, e a 

importância de programas de educação ambiental, que visam conscientizar a população 

destas comunidades, contarem com a colaboração de profissionais de Psicologia. 

Com base nessa constatação, surgiu a necessidade de investigar se existem projetos 

de educação ambiental em escolas públicas localizadas no entorno de áreas vulneráveis a 

desastres, nos municípios de Santos, São Vicente, Cubatão e Guarujá, que têm interface 



 

 

252 

 

com o Porto de Santo. Se estes programas abordam a questão dos riscos ambientais das 

moradias, numa perspectiva de prevenção à ocorrência de desastres. E se há participação, 

integração ou colaboração de psicólogos nos Programas. As escolas foram definidas com 

base no levantamento realizado no Projeto de Iniciação Científica A atuação do psicólogo 

na prevenção de situações de emergências e desastres: conhecendo a  percepção de risco 

da população. O estudo abrangeu levantamento bibliográfico sobre o tema, sistematização 

de dados da realidade das áreas estudadas e pesquisa de campo junto a diretores e/ou 

coordenadores pedagógicos das escolas púbicas definidas. 

 

2. PROCEDIMENTOS DE PESQUISA 

A pesquisa tem como base metodológica a abordagem qualitativa, a partir da análise 

aprofundada do discurso dos sujeitos revelados em entrevistas individuais semi-

estruturadas, realizadas com Diretores e Coordenadores Pedagógicos de 05 escolas 

públicas dos municípios de Santos (01), Cubatão (03) e Guarujá (01). As entrevistas semi-

estruturadas foram norteadas por um roteiro pré-definido, que incluíram questões 

necessárias para o conhecimento dos projetos de educação ambiental desenvolvidos nestas 

escolas: tempo de existência dos projetos, objetivos, equipe de planejamento e execução, 

temas abordados, público alvo, inclusão do conceito de risco de moradia, concepção de risco 

presente na proposta pedagógica, atividades desenvolvidas, adesão dos participantes, 

impacto na escola, impacto no entorno da escola, relação com a comunidade. Como as 

entrevistas foram semi-estruturadas, outras questões surgiram no decorrer das entrevistas. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Na revisão bibliográfica foram levantados materiais teóricos fundamentais para o 

aprofundamento do tema e a definição da metodologia a ser empregada. A leitura e 

discussão de pesquisas atuais, experiências relativas à educação ambiental e à contribuição 

da Psicologia, enquanto ciência e profissão, no processo de prevenção a riscos ambientais 

de moradia, assim como das normas éticas de pesquisas com seres humanos, forneceram 
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os subsídios básicos para a elaboração dos instrumentais da pesquisa de campo, realizada 

no primeiro semestre de 2015.  

A pesquisa foi realizada em 05 das 06 escolas selecionadas, com base nos dados do 

Primac (Programa Regional de Identificação e Monitoramento de Áreas Críticas de 

Inundações, Erosões e Deslizamentos), entre as que se encontram em regiões vulneráveis 

a alagamentos e inundações nos municípios de Cubatão, Guarujá, Santos e São Vicente. 

Uma delas foi desconsiderada porque houve uma mudança na direção e a diretora que 

assumiu no momento de realização da pesquisa não concordou em participar.  

Com relação ao perfil das escolas estudadas, as 05 (cinco) atendem alunos do nível 

fundamental II (5º ao 9º ano), 03 (três) atendem também o nível fundamental I (1º ao 4º ano), 

e outras 03 (três) o nível médio (1º a 3º séries).  

Os dados relativos ao desenvolvimento de programas e/ou projetos de educação 

ambiental mostraram que estão presentes em 80% das escolas participantes, com foco no 

combate à dengue, na coleta seletiva de lixo, na reciclagem e na coleta de óleo. Todos os 

projetos/programas eram de iniciativa pública, e uma das escolas recebeu também apoio da 

iniciativa privada. A maior parte dos responsáveis pela aplicação dos projetos era de 

professores, sem treinamento específico; apenas um entrevistado relatou ter a colaboração 

de profissional treinado em uma atividade eventual de treinamento para fugas em casos de 

emergência.  Ainda de acordo com os dados, 75% dos projetos desenvolvidos tiveram 

participação efetiva dos alunos nas atividades, e 60% dos dirigentes relataram ter 

dificuldades como roubos, indisciplina dos alunos, uso de drogas e falta de segurança nas 

escolas, que deveriam ser trabalhadas em programas/projetos desenvolvidos por 

psicólogos. 50% das escolas que desenvolveram algum tipo de atividade de educação 

ambiental contaram com a participação das famílias dos alunos. Nenhum deles abordou 

questões relacionadas aos riscos dos locais de moradia, nem a conscientização sobre 

formas de cuidado com o meio ambiente. 

Os objetivos das atividades educacionais relacionadas ao meio ambiente, 

desenvolvidas por professores, foram: minimizar os focos de dengue no entorno da escola, 

envolvendo a comunidade nesta responsabilidade; conscientizar o aluno e a família sobre a 

reciclagem de materiais como o óleo; e conscientizar a população que procura a instituição 
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a cuidar do meio ambiente, para que reconheçam que todos têm responsabilidades sobre 

ele. 

Nenhum psicólogo participou dos programas de educação ambiental, e todos 

afirmaram que seria importante tê-las em escolas de rede pública situadas em áreas de risco 

e que gostariam de contar com a participação de psicólogos nestas propostas. Ressaltaram 

a importância da contribuição da psicologia nos programas/projetos de educação ambiental, 

no sentido de motivar a participação dos alunos e da comunidade. 

Embora os desastres nesta região possam ser provocados por fenômenos naturais, 

causando inundações, deslizamentos e erosões, muitas vezes envolvendo perdas materiais 

e de vidas, os programas e projetos e educação ambiental não incluem a conscientização 

sobre as consequências da ocupação territorial desordenada.  

A falta de percepção da população sobre os riscos a que estão sujeitos em seus locais 

de moradia amplia as ocupações inapropriadas, sem estrutura e saneamento básico, 

agravando ainda mais os riscos de desastres ambientais com o acúmulo de lixo e o 

desmatamento de encostas para a ocupação.  

Apesar de as instituições de ensino serem disseminadoras de conhecimento, os 

projetos ambientais realizados nas escolas pesquisadas não englobam a conscientização 

para o risco ao qual as comunidades estão expostas, não trabalham planos de ação em 

casos de emergência e tampouco possuem profissionais capacitados para organizar a 

população e atuar nessas ocorrências.  

Nesse contexto, o psicólogo tem muito a contribuir no desenvolvimento de projetos 

que visem à conscientização em programas contínuos nas instituições de ensino, aplicando 

seus conhecimentos para motivar a participação da população e dos alunos, para 

conscientizar sobre a interrelação entre meio ambiente e comunidade, e para ajudar na 

superação do sofrimento psíquico causado pelas consequências do seu comportamento.  

Embora não fosse o foco da pesquisa, os entrevistados destacaram dificuldades 

presentes no cotidiano das escolas, como o uso de drogas, a prostituição, a falta de 

participação dos alunos nos projetos, a violência na sala de aula e a desmotivação e 

resistência dos professores em desenvolver atividades, enfatizando que a presença do 

psicólogo teria muito a contribuir para a solução destes problemas. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com base nos dados levantados na pesquisa, podemos concluir que os projetos 

ambientais existentes nas instituições de ensino localizadas em áreas de risco não 

trabalham questões de percepção de risco de moradia e não possuem profissionais de 

Psicologia engajados em ações educativas ambientais voltadas para a conscientização 

sobre as condições de risco a que alunos e comunidade estão expostos em seus locais de 

moradia. 
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RESUMO 
 

A busca por novas formulações cosméticas voltadas para uma linha mais natural vem 
crescendo constantemente, e muitas vezes atende pelo nome de fitocosmético. Em virtude 
do abacaxi (Ananacomosus L. Merril), pertencente á família Bromeliaceae, ser um fruto 
dotado de diversas atividades terapêuticas de interesse cosmético é que foi decidido realizar 
alguns testes de estabilidade em preparações cosméticas como gel creme e emulsão óleo 
em água contendo Bromelina. Além da pesquisa á respeito das características do fruto e da 
obtenção do extrato, é discutido brevemente como o abacaxi pode auxiliar no tratamento da 
pele contra o envelhecimento e auxílio a renovação celular. A bromelina extraída em 
pesquisa foi incorporada a 2% de concentração nos dois tipos de base. As amostras foram 
submetidas a diferentes temperaturas e avaliadas por alguns testes pré-determinados. 
Avaliações do conteúdo proteico foram realizadas através do método de Bradford e a 
atividade enzimática também foi verificada. Após 30 dias de incubação, os resultados obtidos 
indicam uma alteração de cor em certas amostras, aspecto enzimático, e que a temperatura 
tem direta interferência para obtenção de tais resultados. As amostras de emulsão óleo em 
água sofreram menor alteração de aspecto e pH em comparação com as amostras em gel-
creme. 
 
Palavras-chave: fitocosmético, bromelina, estabilidade. 

1. INTRODUÇÃO 

O envelhecimento é irreversível e inevitável, influenciado por fatores emocionais, 

ambientais e genéticos, e por esses e outros motivos que há tantos tratamentos e cosméticos 

variados a fim de melhoras, em busca da aparência desejada. Elaborar fórmulas cosméticas 

com princípios ativos naturais, os fito-cosméticos, estão cada vez mais em alta no mercado, 

trazendo o abacaxi junto. A bromelina é um conjunto de isoenzimas proteolíticas 

encontradas em diversos vegetais da família Bromeliaceae, da qual o abacaxi é o mais 

conhecido. Esta enzima é utilizada em diferentes setores, todos baseados em sua atividade 

proteolítica.  

Na indústria cosmética, por sua atividade proteolítica, a bromelina é muito utilizada 

em tratamentos faciais, como agente de limpeza, renovação celular, anti-aging, hidratação 

e clareamento.1 
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O objetivo do estudo aqui descrito é de analisar dois tipos de formulações cosméticas, 

contendo um principio ativo natural diretamente da fruta, quando submetidos a distintas 

temperaturas e testes de estabilidade. Assim como foi verificada a apresentação destes dois 

tipos de formulações, foi analisado também o estado em que se encontrava a enzima no 

produto após 30 dias.  

2. PROCEDIMENTOS DE PESQUISA 

2.1. Obtenção do Extrato  
 

Para extração da enzima bromelina foi utilizado 01 abacaxi, sendo cortados e 

triturados, a casca e a fruta em si junto ao talo. Só foi descartada a coroa. Foi adicionado 

500mL de água destilada. Assim, trituramos em liquidificador de cozinha as partes do 

abacaxi e em seguida coamos com peneira o conteúdo para separarmos as fibras do suco 

em si. Foi então estocado em um frasco de plástico de cerca de 1L. O conteúdo filtrado foi 

armazenado no freezer.2 

Em seguida, para aprimorar a filtração do suco e separar bem as fases para obter o 

extrato, foi utilizado centrífuga refrigerada com 8 tubos  contendo 88g de suco de abacaxi 

submetidos a rotações de 3000rpm por 15 minutos. Depois, preservou-se o sobrenadante e 

descartou-se o material contido no fundo. Segundo Heinicke e Gortner, acredita-se que 

quanto maior for a concentração de carboidratos na planta, menor será o teor de proteínas 

no precipitado.   

 

2.1.2. Atividade Enzimática 

Para avaliação da atividade enzimática , utilizou-se o método de caseína (OLIVEIRA 

et al, 2006). Primeiramente, preparou-se o tampão fosfato 0,1M e pH 7. Ajustou-se o valor 

do pH para 7 com o ácido clorídrico e o volume acertado com água destilada.  

Preparou-se a solução de caseína e em seguida foi adicionado a solução tampão.  

Para preparar a solução de TCA 5% (ácido tricloroacético), 10g do ácido foram solubilizados 

em 200mL de água destilada, em balão volumétrico de 100mL.  
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Em tubos de centrífuga, 250𝜇L da solução de caseína foram adicionados a 250𝜇L de 

tampão fosfato (pH 7) e postos em banho-maria por 10 minutos a 37C. Nestes 10 minutos 

foi adicionado 1mL de TCA em cada tubo em intervalo de 15 segundos.  

Em mais três tubos de centrífuga, 250𝜇L da solução de caseína foram adicionados a 

250𝜇L de extrato e postos em banho-maria por 10 minutos a 37C. Nestes 10 minutos foi 

adicionado 1mL de TCA em cada tubo em intervalo de 15 segundos. 

Foi realizado o teste em triplicata, tanto para leitura do branco quanto para leitura da 

enzima.  

Após o banho-maria, os seis tubos foram submetidos á centrifugação por 10 minutos 

a 3570rpm.  

 

2.1.3. Avaliação do Conteúdo Proteico  

Para avaliar o conteúdo proteico, determinou-se o método de Bradford. Preparou-se 

solução de soro caseína com 1g de proteína solubilizada em 50mL de água destilada, em 

balão volumétrico.  

Em 1550µL de água destilada e 200µL de reagente de Bradford foi adicionada uma 

alíquota de 200µL de cada solução e em seguida agitados em eppendorfde 2mL por 10 

minutos em agitador magnético.  

O procedimento foi feito novamente, porem ao invés de 200µL de solução final foi 

adicionado 200µL da formulação em estudo.  

Em seguida, as absorbâncias foram lidas a 595nm.  

 

2.1.4 Preparação das Bases e Incorporação da Bromelina 

Foram preparadas bases do tipo gel-creme e emulsão óleo em água. Foram utilizadas 

no total 6 amostras para passarem pelos testes de estabilidade. Das quais três eram gel 

creme (10g de base + 2mL de extrato) cada uma sendo submetida a diferentes temperaturas 

(estufa a 50°C, temperatura ambiente e geladeira), e as outras três eram emulsão óleo em 

água (10g de base + 2mL de extrato) também submetidas às mesmas variações de 

temperatura. A avaliação foi realizada em um período de um mês.  

 

2.1.5 Testes de Verificação de Estabilidade 
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As amostras foram submetidas a estudos de estabilidade acelerada de acordo com 

os procedimentos descritos no Guia de Estabilidade de Produtos Cosméticos (ANVISA, 

2004). Ainda foram submetidas às condições de temperatura ambiente (20-25 ºC); geladeira 

(3-8 ºC) e estufa (50 ºC) avaliaram-se a aparência, cor, odor, pH, viscosidade no período de 

7 dias, 14 dias, 21 dias e 30 dias, após a produção da formulação. 

Também foram realizados teste de centrifugação (eppendorff), teste ciclo gelo-degelo 

etestes de viscosidade de acordo com a metodologia internacional ASTM D2196-05 (ANSI, 

2005) em triplicata, empregado viscosímetro rotativo de Brooksfield de 8 velocidades. 

Selecionou-se velocidade de 0,3 rpm e spindle número 4. 

 

3. RESULTADOSE DISCUSSÃO 

3.1. Estabilidade acelerada  

Tabela 1. Resultados da Estabilidade Acelerada 

1° DIA 

 pH e cor Emulsão O/A Gel-creme 

Temperatura ambiente  ~5,0  
branco 

~7,0  
amarelo claro 
pertinente ao 

extrato 

    

Estufa  ~5,0 
Branco leitoso  

~6,5 
Creme 

esbranquiçado 

    

Geladeira   ~6,0  
Branco 

~7,0  
amarelo claro  

 

Tabela 2. Resultados da Estabilidade Acelerada 

       7° DIA 

 pH e cor Emulsão O/A Gel-creme 

Temperatura ambiente  ~5,0  
branco 

~7,0  
amarelo claro  

    

Estufa  ~5,0 
Branco leitoso quase 

amarelo 

~7,5 
Amarelo claro mais 

escuro que 
inicialmente 

    

Geladeira   ~6,0  ~7,0  
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Branco Leve acinzentado  

 

Tabela 3. Resultados da Estabilidade Acelerada 

       14° DIA 

 pH e cor Emulsão O/A Gel-creme 

Temperatura ambiente  ~5,0  
Branco cremoso sem 
coloração desregular 

~7,0  
amarelo claro de 
aspecto viscoso 

    

Estufa  ~5,0 
Branco leitoso e 
aspecto aerado 

~7,5 
Branco amarelado 
escuro viscoso s/ 

firmação 

    

Geladeira   ~5,5 
Branco cremoso 

uniforme 

~7,0  
Coloração 

acinzentada escura 
viscosa  

 

Tabela 4. Resultados da Estabilidade Acelerada 

       21° DIA 

 pH e cor Emulsão O/A Gel-creme 

Temperatura ambiente  ~5,0  
Branco cremoso  

~7,0  
Cor amarelada e 

uniforme 

    

Estufa  ~5,0 
Branco leitoso com 

gotículas de agua na 
tampa 

~7,0 
Creme 

esbranquiçado s/ 
consistência  

    

Geladeira   ~5,0  
Branco e mais 

consistente que a 
amostra da estufa 

~7,0  
Cor acinzentada 

escura  

 
Tabela 5. Resultados da Estabilidade Acelerada 

      30° DIA 

 pH e cor Emulsão O/A Gel-creme 

Temperatura ambiente  ~5,0  
Cor esbranquiçada e 

cremosa  

~7,0  
amarelo claro e 

aspecto uniforme  

    

Estufa  ~5,0 
Cor creme leitoso 

com algumas 

~7,0 
Cor amarelada 

escura com menos 
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gotículas de agua e 
aerado 

consistência que a 
original  

    

Geladeira   ~5,5 
coloração 

esbranquiçada e mais 
consistente que a da 
estufa. Permaneceu 

na cor original 

~7,0  
Coloração 

acinzentada escura  

 

3.2.Teste de Viscosidade  

Previamente às leituras, todas as formulações foram acondicionadas à temperatura 

de 242ºC, sendo o ensaio realizado em ambiente com a mesma faixa de temperatura. 

Usou-se o viscosímetro rotativo QUIMIS Q 360 A21. 

 

Tabela 6. viscosidade 

 Gel Creme   Emulsão O/A 

1ª leitura 3  20,5 

    

2ª leitura 3  20 

    

3ª leitura  3  20 

    

 3 x 1.000 = 
3.000mPa.s 

 20 x 1.000 = 
20.000mPa.s 

 

3.3.Teste de Centrifugação  

Em tubo de ensaio para centrífuga (ependorff), 5g de amostra colocadas em tubos. A cada 

15 minutos aumentou a rotatividade. A amostra encontrava-se em em temperatura ambiente 

e a não separação de fases não assegurou a estabilidade.  

A cada 15 minutos mudar a velocidade de rotação para 980rpm; 1800 rpm; 3000rpm. 

Houve notável separação de fases em ambos os tipos de base. A coloração não foi alterada 

durante o teste de centrifugação, assim como o odor.  

 

Figura 1: centrifugação emulsão O/A (esq.) e gel-creme (dir.) 
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3.4. Atividade enzimática  

Tabela 7. Absorbância 440nm 

 Absorbância 

B1 0,002 

B2 0,001 

B3 0,002 

E1 0,045 

E2 0,021 

E3 0,021 

 

 

 

Com os valores de absorbância, calcula-se os valores de atividade enzimática para 

a bromelina, de acordo com a equação:  

 

 

 

Tabela 8 

Atividade (U/mL) = 
(abs x 6)/0,125 

 

B1 0,096 

B2 0,048 

B3 0,096 

E1 2,16 

E2           1,008 

E3 1,008 
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3.5. Avaliação do Conteúdo Proteico  

Tabela 9. 

 
Concentração final de 

caseína (mg/ml) 
Absorbância  

TUBO0 
500µL água 

0 

TUBO 0,625 
500µL do tubo 1,25 + 
500µL água   

0,191 

TUBO 1,25 
500µL do tubo 2,5 + 
500µL água 

0,210 

TUBO 2,5 
500µL do tubo 5 + 
500µL água 

 

0,236 

TUBO 5 
500µL caseína + 
500µL água  
 

0,250 

TUBO 10 
500µL caseína 

0,223 

 

Diluição 1:10 
80µL de extrato + 720µL de água destilada  
destes 800µL colocar 200µL em um tubo e acrescentar 200µL de Bradford e 2mL de água 
absorbâncias em triplicata: 0,113    0,102    0,130 
 
Diluição 1:20 
40µL de extrato + 760µL de água destilada 
destes 800µL colocar 200µL em um tubo e acrescentar 200µL de Bradford e 2mL de água 
absorbâncias em triplicata: 0,103    0,108    0,093 
 
 
Extrato tal e qual: 200µL de extrato; 1550µL de água destilada; 200µL de Bradford 
absorbâncias em triplicata: 0,222   0,229   0,225 
 

3.5. Teste Ciclo Gelo-degelo  

Amostras foram colocadas em estufa a 40º C por um período de 7 dias, depois foram 

transferidas para geladeira, onde permaneceram por 7 dias e, então, retornaram à estufa 

pelo mesmo período. Ao final desse ciclo, as amostras foram submetidas à ação de 

centrífuga a 3000 rpm durante 45 minutos e avaliadas de acordo com os seguintes critérios: 
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(1) sem separação de fases; (2) leve separação de fases; (3) notável separação de fases; 

(4) produto com 50% de separação e (5) produto com mais de 50% de separação.Avaliadas 

em nível 3 – notável separação de fases. 

Após 30 dias, as 6 amostras submetidas a diferentes temperaturas se encontraram assim: 
 

Figura 2. Emulsão O/A (tampa laranja) Gel creme em geladeira 
 

 
 

 
Figura 3. Gel creme e emulsão em temperatura ambiente 

 

 
 
 

Figura 4. Gel creme e emulsão em estufa  
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4.CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Após testes farmacotécnicos realizados nas formulações, pode-se concluir que em 

todas houve uma alteração em pelo menos uma das características organolépticas descritas. 

A amostra que se manteve mais fiel à amostra do 1°dia foi a Emulsão O/A, conservada em 

geladeira. O odor, aspecto de cor e viscosidade não tiveram significativas mudanças, assim 

como o extrato de bromelina permaneceu bem estável no produto. A atividade enzimática 

por menor que tenham sido os resultados, se manteve presente nas formulações.  
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RESUMO 
 

A piezoeletricidade é uma propriedade que alguns materiais possuem de gerar corrente 
elétrica sobre pressão mecânica (direta); ou o efeito inverso, em que ocorre deformação 
mecânica quando o material é exposto a um campo elétrico. O efeito direto foi descoberto 
pelos irmãos Curie, em 1880, e o efeito inverso por Gabriel Lippmann um ano depois. Com 
a continuação deste projeto, pretende-se construir um simulador para demonstrar o efeito 
piezoelétrico, assim como sua importância no cenário da energia e sustentabilidade. 
 

Palavras-chave: piezoeletricidade; energia; sustentabilidade. 

 

1. INTRODUÇÃO 

O efeito piezoelétrico é definido como uma propriedade que certos materiais (em sua 

maioria cristais) possuem ao serem eletricamente polarizados por receber uma pressão 

mecânica ou sofrerem deformações mecânicas ao entrarem em contato com cargas 

elétricas. Para a polarização dos materiais ferroelétricos, é necessário que sejam aquecidos 

a uma temperatura abaixo da “temperatura de Curie” (FREITAS, 2012), que é o máximo que 

um material pode ser aquecido antes de perder suas características de polarização. De 

acordo com (MINETO, 2013), a piezoeletricidade pode ser classificada em “efeito direto”, 

quando uma deformação mecânica aplicada ao material é convertida em uma carga elétrica, 

e “efeito inverso”, onde um potencial elétrico aplicado ao material é convertido em 

deformação mecânica.  

Uma vez que se conhece como o processo piezoelétrico funciona, pode-se medir a 

sua importância no cenário de geração de energia atual, já que a ciência tem como desafio 

desenvolver e inovar as fontes de energia atuais (renováveis e alternativas). No quesito de 

vibrações, (MARIA, 2010) elaborou um simulador de modelo piezoaeroelástico que é 

submetido a perturbações atmosféricas para gerar potencial elétrico. E em sua pesquisa faz 

também uma comparação entre transdutores eletromagnéticos, eletrostáticos e 

piezoelétricos, sendo que os últimos têm a capacidade de produzir uma quantidade superior 

de eletricidade. 

Na tese de (MINETO, 2013) é explicado que os materiais piezoelétricos geram 

energia com maior desempenho quando são excitados em sua frequência natural (linear), e 
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caso a frequência vibracional seja distinta desta, a potência elétrica é reduzida. Assim é 

desenvolvido um modelo que discute como introduzir dispositivos piezoelétricos que 

funcionem de maneira não linear (neste caso acoplando massas magnéticas ao sistema 

utilizado) para que este possa operar com outros tipos de frequências. 

Pereira (2010) fala sobre as cerâmicas piezoelétricas, que são corpos maciços 

constituídos de cristais piezoelétricos microscópicos. O autor destaca as cerâmicas de PZT, 

que possuem cristais de simetria tetragonal, romboédrica ou cúbica simples; e explica como 

esta característica faz com que o centro de simetria das cargas positivas não coincida com 

o de cargas negativas (que dá origem a um dipolo elétrico), o que possibilita os efeitos 

piezoelétricos direto e inverso. 

Camara (2013) desenvolveu um modelo de piezoestrutura com vigas cobertas por 

placas de PZT, procurando obter multifrequência, estudando a influência de aspectos 

geométricos da estrutura através de simulações. A energia obtida nos testes foi armazenada 

em um supercapacitor que é utilizado para alimentar um sensor e um microcomputador. 

Todos os modelos criados e testes realizados buscam encontrar novas formas de 

utilização e armazenamento para essa fonte de energia alternativa provinda dos materiais 

piezoelétricos. Sood (2003) aponta que quando comparada a outros recursos energéticos 

disponíveis, percebe-se que a captação de energia por vibração possui maior potencial. 

Continua a comparação apontando que esta fonte de energia é importante principalmente 

para aparelhos de pequeno porte, como circuitos integrados ou sensores, que 

consequentemente poderão ter suas vidas úteis extremamente prolongadas. 

Portanto, a importância do desenvolvimento das técnicas para gerar energia através 

da piezoeletricidade está ligada aos conceitos ambientais de sustentabilidade, além de 

proporcionar novos recursos para substituir muitas das fontes de energia que podem vir a 

ser tornar escassas, e estimular novas tecnologias, principalmente móveis, sem o uso 

obrigatório de baterias. 

 

2. PROCEDIMENTOS DE PESQUISA 

Foram definidos dois procedimentos para testar o efeito piezoelétrico. No primeiro, 

será desenvolvido um cristal em laboratório de química para teste. Já no segundo 
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procedimento serão utilizados transdutores piezoelétricos em associação paralela/série para 

montar um simulador com pequenas lâmpadas de Led. 

O primeiro procedimento foi realizado em um dos laboratórios do IPECI e consistia 

em uma tentativa de sintetizar um cristal chamado Sal de Rochelle, o qual possui 

propriedades piezoelétricas.  

A princípio, foram medidos 200 gramas de bitartarato de potássio em uma balança 

analítica e adicionados ao béquer contendo 500 ml de água destilada. Em seguida, o béquer 

foi colocado dentro de uma panela com água em “banho maria”, até que a mistura fosse 

aquecida. Assim, foram adicionadas colheradas de carbonato de sódio (fazendo com que 

ocorressem bolhas na mistura), até que este parasse de reagir com o conteúdo do béquer, 

e assim não surgissem mais bolhas. 

Assim, a mistura foi filtrada (utilizando um filtro de café) para um recipiente com tampa, 

e foi posto para descansar, para que desta forma, os cristais se formassem. 

Após pouco mais uma semana, o procedimento acima descrito foi repetido 

parcialmente (por motivos que serão citados nos resultados parciais), sendo que a mistura 

foi colocada novamente em um béquer em “banho maria”, e foi adicionada mais uma 

quantidade de carbonato até que a mistura ficasse supersaturada. 

Com o término do procedimento já descrito, foi-se aprimorando um segundo 

procedimento, para a montagem de um modelo para demonstrar o efeito piezoelétrico. Tal 

modelo já foi pré-testado em parceria com outra instituição, e será reproduzido.  

 

2.1. 1º Procedimento: Fabricação do “Sal de Rochelle”  

Os itens necessários para realizar o primeiro procedimento, de acordo com a pesquisa 

realizada, estão listados a seguir. 

- 500g de Carbonato de Sódio (Na2CO3) 

- 200g de Bitartarato de potássio (KC4H5O6) 

- Água destilada 

- Béquer (500 ml) 

 - Recipiente com tampa 

- Colher (com medida de 2 ml ou meia colher de chá) 
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- Panela com água (para aquecer o recipiente) 

- Coador/ filtro de café 

- Colher/ bastão de vidro para agitar a mistura 

- Papel toalha  

Para fazer a reação dos sais é necessário colocar 200g de Bitartarato de potássio em 

250 ml de água num recipiente, aquecendo este na panela com água em fogo brando. 

Adicionar meia colher de chá (com 2,5 ml) de Carbonato de sódio continuadamente até que 

a mistura pare de formar bolhas. Após isso, filtrar a solução para outro recipiente com tampa, 

esperar que esfrie e armazená-lo em local fresco por alguns dias. Ao final, recolhem-se os 

cristais formados através dos processos de decantação ou filtração. Podem-se fazer 

novamente os procedimentos de aquecimento com o que sobrar da solução para fabricar 

mais cristais. É importante ressaltar que para obter um cristal de maior dimensão, é 

necessário outro procedimento na qual se amarra um dos cristais geridos em uma linha 

suspendendo-o em uma pequena quantidade do mesmo tipo de solução da qual ele foi feito 

por um ou dois dias, repetindo esse processo até que se obter o tamanho desejado. 

 

 

2.2. 2º Procedimento: Montagem de um “modelo” 

Está sendo realizada a reprodução de um modelo pré-testado com parceria por um 

grupo de pesquisa de outra instituição. Para tal, deverá ser construída em uma marcenaria 

uma “caixa” de madeirite, onde serão acoplados os transdutores piezoelétricos ligados em 

série ou paralelo, com cabos flexíveis e solda, em várias linhas para acender lâmpadas de 

LED (ou no caso capacitores, quando forem os testes de armazenamento) ao final de cada 

“caminho”. Sob essa plataforma contendo os transdutores, será colocada uma placa de 

acrílico (ou silicone), com pequenas elevações nos locais em que estarão em contato com 

os transdutores, para que quando haja o esforço mecânico, ele seja distribuído igualmente 

por todo o perímetro.  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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Durante a verificação do primeiro procedimento (após um pouco mais de uma 

semana), constatou-se que a mistura não havia cristalizado, e continuava em estado líquido, 

como mostra a foto abaixo. 

 

Figura 1 – Mistura após uma semana. 

 

Fonte: Imagem do autor. 

 

Como o resultado encontrado não foi o esperado (deveria ocorrer a formação de 

cristais na mistura) supôs-se, após questionar alguns professores, que a mistura não 

cristalizou por falta de carbonato (que seria o agente cristalizador) ou porque o recipiente 

deveria ser mantido “respirando”, ou seja, ao invés de tampá-lo deveria ser colocado um 

pano para que a água evaporasse. 

Deste modo, o conteúdo do recipiente foi reaquecido e mais carbonato foi adicionado. 

 

Figura 2 - Mistura sendo reaquecida e depois armazenada com um pano para poder 

ocorrer a evaporação. 
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Fonte: Imagem do autor. 

 

Depois de mais alguns dias, o resultado não foi novamente o esperado, uma vez que 

com a supersaturação o conteúdo inteiro cristalizou, e não formou cristais isolados. 

 

Figura 3 – Mistura supersaturada, sem formação de cristais. 

 
Fonte: Imagem do autor. 

 

Desta forma, deixou-se de lado o primeiro procedimento, que não obteve resultados 

favoráveis com o que foi encontrado de acordo com as pesquisas, e deu-se maior atenção 

ao desenvolvimento do segundo procedimento, a construção do modelo, que possui o intuito 

de não somente demonstrar o efeito piezolétrico, mas também armazenar energia gerada 

em capacitores. 
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Figura 4 – Desenho do modelo que está sendo construído.  

 

Fonte: Imagem do autor. 

 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os procedimentos para confecção dos cristais “Sal de Rochele” não obtiveram 

sucesso, e alguns fatores que colaboraram para isso foram a falta de um ambiente próprio 

e equipamentos adequados.  Assim a construção do modelo utilizando transdutores 

piezoelétricos é a opção mais segura e confiável para a verificação do efeito. 
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RESUMO 
 

No Brasil, o controle medicamentos psicotrópicos é regulamentado pela portaria ministerial 
nº344 de 1998. Desde sua emissão, alterações são realizadas por resoluções da Anvisa. Já 
foram emitidas 44 RDC, com inclusões, exclusões, alterações de classificação e correção 
de nomenclatura (25). Para o trabalho, foram analisados a Portaria e todas as RDC, 
caracterizando-se as modificações ocorridas. Ocorreram 177 inclusões, 21 exclusões e42 
alterações. O maior número de alterações (27) aconteceu na RDC 98/2000. A primeira RDC 
aconteceu em 1999, 12 meses após a emissão da portaria. A lista C1 foi a que teve o maior 
número de alterações com 31 inclusões, 9 exclusões e 1 alteração. A lista F, Lista de 
Substâncias Proscritas, foi diversificada em duas atualizações (incluído F1, F2 e F3 em 
1999; e F4 em 2002). Há de se notar a inclusão de classes terapêuticas não 
necessariamente psicotrópicas. Seis medicamentos da classe dos coxibes foram incluídos 
em 2008, com ação anti-inflamatória, mas com graves consequências cardiovasculares. 
Porém, a classe dos antirretrovirais fazem parte da portaria desde a sua primeira emissão, 
independentemente de não serem psicoativos. O oseltamivir que pode causar reações 
adversas psíquicas, foi incluído e excluído duas vezes (de jan. 2000 a ago. 2001; de dez. 
2009 a jun. 2012). Podemos concluir que as normas legais referentes ao controle de 
medicamento são bastante volúveis, sendo necessário maior reflexão sobre a consistência 
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dessas. Questiona-se também a inclusão de medicamentos não psicotrópicos nessa 
portaria, motivado pela necessidade de maior controle na comercialização de algumas 
classes. 
Palavras-chave: portaria 344/98 1, psicotrópicos 2, palavra 3. 

1. INTRODUÇÃO 

Atualmente são necessárias estratégias para promover o uso racional de 

medicamentos direcionada a todos os atores sociais, incluindo prescritores, farmacêuticos 

e pacientes, além de balconistas de farmácias e drogarias (FERRARI; et. al. 2010). 

Os medicamentos podem apresentar duas características, ao mesmo tempo em que 

são úteis, eles também podem ser perigosos, ou seja, dão maior esperança de vida, mas 

podem causar danos a saúde. O Uso Racional de Medicamentos - URM é o que vai permitir 

a relação de segurança na terapêutica, só irá garantir quando forem utilizados fármacos 

necessários, em doses corretas, indicados por profissionais clínicos capacitados e com a 

qualidade do medicamento comprovada (SANTOS; et.al 2009). 

Para garantir a terapêutica efetiva a Organização Mundial da Saúde propõe seis 

etapas básicas no ato da prescrição: definição do problema, especificação dos objetivos 

terapêuticos, seleção do tratamento mais eficaz e seguro para o paciente, prescrição 

adequada, incluindo medidas medicamentosas e não-medicamentosas, informação sobre a 

terapêutica do paciente e monitoração do tratamento proposto (FERRARI; et. al. 2010). 

A sua eficácia vai além dos princípios ativos, propriedades farmacológicas e 

farmacotécnica, deve se ter cuidados no armazenamento dos medicamentos, como 

exposição a temperaturas e umidade inadequada, pois podem alterar suas estruturas físico-

químicas (SANTOS; et.al 2009). 

De acordo com a portaria nº 344/98 da Secretaria de Vigilância Sanitária, a prescrição 

é definir o medicamento que irá ser consumido pelo paciente com a dosagem, duração do 

tratamento e orientação do uso que geralmente é realizado através da elaboração de uma 

receita, prescrição medicamentosa, por um profissional legalmente habilitado (FERRARI; et. 

al. 2010). 

A dispensação é parte da atenção ao paciente é uma atividade realizada por um 

profissional de saúde com a finalidade de prevenção e promoção da saúde, fazendo uso do 

medicamento como instrumento de ação (FERRARI; et. al. 2010) 
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O objetivo do presente trabalho, Analisar as diversas atualizações que foram 

realizadas na Portaria 344/98 

 

2. PROCEDIMENTOS DE PESQUISA 

Esse trabalho é resultado de uma pesquisa de caráter qualitativo e descritivo das 

substâncias controladas pela portaria 344/98. Foi realizado um histórico da Portaria e todas 

as RDC, caracterizando-se as modificações ocorridas, através de pesquisa bibliográfica. 

3. RESULTADOSE DISCUSSÃO 

Já foram emitidas 44 RDC, com inclusões, exclusões, alterações de classificação e 

correção de nomenclatura (25).  

Foram realizadas, em média 6,0 modificações por RDC. Ressalta-se que ocorreram 

177 inclusões, 21 exclusões e42 alterações.  

O maior número de alterações (27) aconteceu na RDC 98/2000. A primeira RDC 

aconteceu em 1999, 12 meses após a emissão da portaria. A lista C1 foi a que teve o maior 

número de alterações com 31 inclusões, 9 exclusões e 1 alteração. 

A lista F, Lista de Substâncias Proscritas, foi diversificada em duas atualizações 

(incluído F1, F2 e F3 em 1999; e F4 em 2002).  

Há de se notar a inclusão de classes terapêuticas não necessariamente psicotrópicas. 

Seis medicamentos da classe dos coxibes foram incluídos em 2008, com ação anti-

inflamatória, mas com graves consequências cardiovasculares. Porém, a classe dos 

antirretrovirais fazem parte da portaria desde a sua primeira emissão, independentemente 

de não serem psicoativos. O oseltamivir que pode causar reações adversas psíquicas, foi 

incluído e excluído duas vezes (de jan. 2000 a ago. 2001; de dez. 2009 a jun. 2012).  

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Frente a esses dados, podemos concluir que as normas legais referentes ao controle 

de medicamento são bastante volúveis, sendo necessário maior reflexão sobre a 

consistência dessas. Questiona-se também a inclusão de medicamentos não psicotrópicos 

nessa portaria, motivado pela necessidade de maior controle na comercialização de algumas 
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classes. 
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A aquisição dos dados sísmicos com a tecnologia OBN 4C (Ocean-bottom Nodes – Four 

Components) oferece algumas vantagens entre as quais: (1) registro dos dados sísmicos com 

grandes afastamentos, possibilitando, por exemplo, obter um melhor imageamento do pré-sal; (2) 

além da onda PP também é registrada a onda PS permitindo acesso às informações adicionais para 

melhorar a caraterização estrutural e litológica do meio. No entanto existem diversos desafios para 

desenhar corretamente o projeto de aquisição destes dados. Um dos principais desafios é o 

entendimento de impacto de profundidade de alvo (reservatório) e razão Vp/Vs na qualidade de 

cobertura dos dados sísmicos de onda PP e onda PS (onda convertida) adquiridos com a tecnologia 

OBN 4C. Neste trabalho foram executados diversos experimentos numéricos com o objetivo de 

avaliar a qualidade de cobertura 3D (três dimensões) dos dados sísmicos de onda PP e PS 

simulando a aquisição com a tecnologia OBN 4C para distintas profundidades de alvo, razões Vp/Vs 

e espessura de lamina de agua. Para execução deste projeto foi utilizado o software “QuadDes” 

desenvolvido por CREWES (Consortium for Research in Elastic Wave Exploration Seismology). Os 

resultados obtidos neste trabalho permitiram traçar as tendências gerais quanto a variação de 

qualidade de cobertura sismica para onda PP e OS para alvos em diferentes profundidades. 

 

Palavras-chave: cobertura sísmica, sísmica de reflexão, ondas convertidas. 

 
1. INTRODUÇÃO 

Com o pré-sal descobrimos áreas com desafios nunca explorados antes na indústria 

brasileira, o conjunto de campos petrolíferos do pré-sal situa-se a profundidades que variam de 1.000 

a 2.000 metros de lâmina d'água. A profundidade total, ou seja, a distância entre a superfície do mar 

e os reservatórios de petróleo abaixo da camada de sal, pode chegar a 8.000 metros. Para obter 

informações de um reservatório que tem essa profundidade é um constante desafio, os métodos 

geofísicos de exploração permitem a investigação indireta de subsuperfície possibilitando obter as 

informações sobre as estruturas e as propriedades físicas do meio geológico como a porosidade, 

localização do óleo entre outros. O mais utilizado para obter esse tipo de informação é o método 

sísmico de reflexão. A capacidade do método sísmico de reflexão fornecer as imagens em alta 

definição das feições geológicas em subsuperfície, permite identificar as armadilhas propicias para 

acúmulos de petróleo e gás, explica o amplo uso deste método para exploração e otimização da 

produção de hidrocarbonetos (sísmica time-lapse) mundialmente. Sua desvantagem quando 

comparada com outros métodos geofísicos é o custo relativamente alto, mas é valido em relação ao 

custo de um poço, por exemplo.  

RESUMO  
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Nesse projeto é utilizada a sísmica de reflexão na sua forma mais avançada, chamada de 

sísmica multicomponente. Informações obtidas usando as ondas S permitem determinar com mais 

precisão a litologia e a profundidade de alvo principalmente quando usadas juntamente com as 

informações obtidas usando as ondas P. Contudo fontes sísmicas para gerar as ondas S de forma 

artificial são caras, grandes e dependendo do tipo de ambiente não são fáceis de aplicar. Sendo 

assim o levantamento de ondas convertidas (PS) é uma solução quando a demanda de problemas 

requer soluções com ondas S (Thomsen, 2001), devido ao fato que a aquisição de ondas convertidas 

(P para S) são relativamente baratas, comparado as ondas S pura, e é uma alternativa para se obter 

informações de onda S. Atualmente está cada vez maior o uso de sísmica multicomponente pois ela 

propõe um caminho para a obtenção informações complementares, garantindo desta maneira 

melhores resultados. 

No entanto, é um desafio ainda elaborar um desenho de aquisição sísmica para ondas 

convertidas pois diferentemente de onda PP, o percurso de propagação de onda PS é assimétrico e 

por causa disso em iluminação da subsuperfície resulta ser bastante heterogêneo (irregular). Isto por 

sua vez afeta a qualidade de dados sísmicos e em certos casos pode resultar nas interpretações 

errôneas resultando em modelos geológicos errados. A cobertura sísmica é o parâmetro do desenho 

de aquisição sísmica diretamente ligado com a iluminação pois é o parâmetro que quantifica quantas 

vezes e como (de forma mais ou menos homogênea) a onda sísmica amostra o subsuperficie.    

O objetivo deste trabalho foi usando diversos experimentos numéricos mapear as tendências 

gerais na variação da qualidade de cobertura sísmica de onda P e onda PS para os alvos 

(reservatórios de hidrocarbonetos) em distintas profundidades. 

 

2. PROCEDIMENTOS DE PESQUISA 

Para verificar como a cobertura se comporta a diferentes alvos em diferentes profundidades 

foi utilizado o software desenvolvido pela Crewes - Consortium for Research in Elastic Wave 

Exploration Seismology, chamado QuadDes, um departamento que trata de  investigação avançada 

na exploração de recursos, melhorando a aquisição, processamento e interpretação de dados 

sísmicos com vários componentes tendo como objetivo principal a melhora de imagens geológicas 

3-D de subsuperfície permitindo a criação de desenhos para aquisição de dados sísmicos 3D. A 

pesquisa foi desenvolvida utilizando parâmetros indicados na Tabela A, (LAWTON,1999). A 

geometria utilizada para um projeto de aquisição sísmica 3D para onda convertida foi construída com 

os receptores que abrangeram a área de 4,0 km × 4,0 km, localizada no centro da área de fontes 
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sísmicas com tamanho de 12,0 km x 8,0 km. Os parâmetros utilizados neste desenho estão 

apresentados na Tabela A e foram escolhidos por serem típicos para aquisição OBN.                                

Tabela A - Parâmetros do levantamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

O levantamento da cobertura é dividido em quatro tipos pelo software, mas nesse projeto para 

reservatórios offshore, foi usado, analisando a cobertura o levantamento: P-P OBN, e P-S depth 

specific, apenas variando os parâmetros geológicos como profundidade de alvo e espessura de 

lâmina de água, além do parâmetro físico: o tipo de onda. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

P-P OBN 

Experimento 1 

Para o primeiro experimento foi utilizado os seguintes dados: 

 - Espessura de lâmina de água – 1000 metros 

 - Profundidade do alvo – 4000 

- Tipo de onda – PP 

- Escala atingida de cobertura no experimento de aproximadamente 2700. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 01 -  Mapa de cobertura - Experimento 1 

Distância entre fontes 50 metros 

Distância entre linhas fonte 25 metros 

Distância entre receptores 400 metros 

Distância entre linhas receptoras 200 metros 

Offset 0 – 6000 Metros 

Bin 200mx12,5m 
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A cobertura máxima atingida no experimento foi de 2781, a cobertura é mais regular em torno 

de 1100 a 1600 com cor esverdeada.  

Experimento 2 

Para o experimento 2 foi utilizado os seguintes dados: 

- Espessura de lâmina de água – 1000 metros 

-Profundidade do alvo – 7000 

- Tipo de onda – PP 

- Escala atingida de cobertura no experimento de aproximadamente 2600. 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 02 – Mapa de cobertura - Experimento 2 

 

A cobertura máxima atingida no experimento foi de 2687, menor que no caso do experimento 

1 (Figura 01), a cobertura é mais regular em torno de 1100 a 1500 com cor esverdeada. 

Comparando as figuras geradas a partir de experimento número 1 e 2 na figura 03 nota-se 

que á área da cobertura e a cobertura máxima do experimento 1 é maior, e mais homogêneo que o 

experimento 2, podemos concluir que a variação de profundidade do alvo de menor para maior 

resulta numa pior cobertura. 
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                           Figura 03 – Mapas de cobertura - Comparação entre o experimento 1 e 2 

 

P-S Depth-Specific OBN 

Abaixo estão apresentados os resultados referentes a investigação sobre a influência da 

variação de profundidade de alvo na qualidade de cobertura sísmica para onda PS adquirida com a 

tecnologia de OBN. 

Experimento 5 

Para o experimento 5 foi utilizado os seguintes dados: 

 - Espessura de lâmina de água – 1000 metros 

 - Profundidade do alvo – 4000 

 - Razão VP/VS – 2,5 

- Tipo de onda – OS 
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Figura 4 – Mapa de cobertura - Experimento 5 

 

Cobertura máxima atingida 3030, mantendo ao redor aproximadamente 2500, heterogêneo 

ao centro e homogêneo ao redor.  

3.2.2 Experimento 6 

Para o experimento 6 foi utilizado os seguintes dados: 

- Espessura de lâmina de água – 1000 metros 

-Profundidade do alvo – 7000 

- Razão VP/VS – 2,5 

- Tipo de onda – OS 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 5 – Mapa de cobertura - Experimento 6 

 

Cobertura máxima atingida 2851, mantendo ao redor aproximadamente 2500, área 

homogênea. 

Comparando as figuras geradas a partir de experimento número 5 e 6 (Figura 06), o 

experimento 5 é heterogêneo em comparação ao experimento 6, a área da cobertura máxima 

atingida no experimento 6 é maior. Sendo assim pode se concluir que neste caso a variação de 

profundidade de alvo de menor para maior resultou em melhor cobertura para experimento 6. 
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Figura 6 – Mapas de cobertura - Comparação entre os experimentos 5 e 6. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As ondas P foram adotadas como uma exploração primária na questão de hidrocarbonetos. 

Com o passar da necessidade e do risco foram necessárias imagens de ondas mais completas para 

caracterizar mais e compreender as propriedades dos reservatórios (SINGH, 2013). Sabemos que 

as ondas convertidas melhoram a caracterização do reservatório com dados de pressão, porosidade 

entre outros, porém devido a sua assimetria, a cobertura com este tipo de dado precisa ser bem 

avaliada. Ao contrário das ondas PP, as ondas PS têm caminhos de raio assimétricos e 

consequentemente resultados assimétricos na iluminação da sub superfície, isto deve se ao fato do 

deslocamento dos pontos convertidos em direção aos receptores, que produz essa iluminação 

irregular, e isso é um dos fatores mais críticos.  

A partir de análise dos mapas de cobertura geradas pelos diversos experimentos numéricos 

executados conseguimos provar que não é possível usar a geometria de aquisição de dados 

sísmicos igual para a variedade de modelos apresentada. Seguindo a lógica do que a cobertura deve 

ser mais homogênea possível, maior em área e valor numérico concluímos que: A qualidade de 

cobertura piora para onda PS comparando com a onda PP; a qualidade de cobertura piora para alvo 

mais raso tanto no caso de onda PP como também no caso de onda PS. 

Este projeto foi feito apenas variando os parâmetros geológicos, recomenda-se variar os 

parâmetros físicos e verificar que tipo de cobertura é apresentada.  
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RESUMO  

 

O objetivo deste trabalho é comparar o índice de massa corporal (IMC) antes e após a 
intervenção nutricional e analisar os fatores associados à não diminuição do IMC após a 
intervenção nutricional. Partiremos do estudo quase-experimental para avaliação de 
intervenção nutricional individualizada com 383 idosas que participaram do programa do 
Ambulatório de Nutrição Santa Paulina da Universidade Católica de Santos, entre 2001 e 
2013. Todas as variáveis retiradas dos prontuários foram analisadas através de regressão 
logística bivariada e múltipla para verificar os fatores associados à modificação do IMC após 
a intervenção. As avaliadas tinham entre 60 e 84 anos (média=65,9 anos, DP=5,1 anos), 
sendo que 25,1% concluíram o Ensino Médio. A maioria tinha história pregressa de doenças 
crônicas (88,5%), fazia uso de medicamentos (88,2%) e praticava atividade física (50,9%). 
O tempo médio de participação no programa foi 120,9 dias (DP=199,5 dias), sendo que 
58,8% das idosas tiveram redução do IMC após a intervenção (p<0,01). Verificou-se que 
independentemente da idade, escolaridade, história pregressa de doenças crônicas, uso de 
medicamentos e prática de atividade física, um tempo de participação inferior a 30 dias (OR 
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2,10; IC 95% 1,16-3,81) e problemas de deglutição (OR 2,04; IC 95% 1,04-3,97) foram 
fatores de risco para não diminuição do IMC (Hosmer-Lemeshow=0,78). A intervenção 
nutricional foi efetiva, sendo que pouco tempo de participação no programa e problemas de 
deglutição levaram à não diminuição do IMC, demonstrando que a mudança nos hábitos 
alimentares e estilo de vida deve ser permanente para que sejam obtidos resultados 
positivos. 
 

Palavras-chave: intervenção nutricional; idosas; índice de massa corporal. 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

Apesar de em 1970 a obesidade ter sido identificada em um editorial da revista Lancet 

como a doença nutricional mais importante que afetava os países ricos e que necessitava 

de ações para impedir o seu aumento, a sua prevalência tem sido cada vez maior nos últimos 

anos (GATES et al, 2008).  

Segundo Angelis (2003), a presença da obesidade pode ocasionar diversas 

alterações metabólicas e associações com vários tipos de doenças, além de diminuir a 

longevidade. De acordo com estatísticas da OMS (2002), somente 60% dos obesos chegam 

aos 60 anos, em comparação a 90% das pessoas magras. Apenas 30% dos obesos chegam 

a atingir 70 anos, enquanto 50% dos magros o fazem. A idade de 80 anos é alcançada por 

apenas 10% dos obesos, comparando-se a 30% dos magros, perfazendo-se a razão de um 

para três.  

Segundo Lima e Costa (2000), a população idosa, que atualmente representa cerca 

de 9% da população brasileira, já consome mais de 26% dos recursos de internação 

hospitalar no SUS. Com isso, cresce a necessidade de medidas que tenham como objetivo 

oferecer melhor qualidade de vida à terceira idade (MAGNONI & CUKIER, 2010). Para a 

Organização Mundial da Saúde, os programas que tem como base a comunidade e que 

implicam promoção da saúde ao idoso devem ter a nutrição como uma prioridade 

(CERVATO et al, 2005). De fato, entre as diretrizes da Política Nacional de Saúde da Pessoa 

Idosa (BRASIL, 2006) encontram-se a promoção do envelhecimento ativo e saudável e a 

atenção integral à saúde da pessoa idosa, em que estão inseridos a informação e o estímulo 

à prática de uma nutrição balanceada e hábitos de vida saudáveis. 
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Nesse contexto, os objetivos desde estudo foram comparar o índice de massa 

corporal (IMC) antes e após a intervenção nutricional e analisar os fatores associados à não 

diminuição do IMC após a intervenção nutricional. 

 

2. PROCEDIMENTOS DE PESQUISA 

 

Trata-se de um estudo epidemiológico quantitativo quase-experimental. O desenho 

de estudo quase-experimental foi utilizado para examinar a intervenção nutricional 

(KLEINBAUM et al, 1982). Participaram do estudo 383 mulheres idosas (a partir de 60 anos) 

acompanhadas pelo Programa de Atendimento Nutricional Individual do ambulatório de 

nutrição Santa Paulina, da Universidade Católica de Santos, que atenderam aos critérios de 

inclusão. 

Foram analisados todos os prontuários de 2001 até 2013, sendo que os dados 

avaliados foram dados sociodemográficos, história clínica, informações nutricionais, estilo 

de vida e composição corporal. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1 Resultados 

 

As avaliadas tinham entre 60 e 84 anos (média 65,9 anos, DP 5,1 anos) e 

predominantemente residentes em Santos. Pouco mais da metade declarou não possuir um 

companheiro (54,3%) e a média do número de pessoas que vivem no domicílio foi de 2,31 

pessoas. A maioria possuía residência própria (80,7%), saneamento básico (99,2%) e 

contava com algum plano de saúde privado (70,7%). Em relação ao nível de escolaridade 

25,1% completou o ensino médio, sendo que as principais ocupações das participantes 

foram dona de casa (47,1%) e aposentada (34,9%), com renda familiar entre 3 a 5 salários 

mínimos (40,5%).  

O principal motivo de procura pelo ambulatório foi excesso de peso (60,1%). A maioria 

tinha história pregressa de doenças crônicas (88,5%), entre as quais predominaram a 

hipertensão arterial (54,1%), a dislipidemia (44,4%) e a ansiedade (37,3%), e fazia uso de 

medicamentos (88,2%).  
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Dos problemas relacionados aos aspectos nutricionais das pacientes atendidas, a 

dificuldade mastigatória foi o mais citado (23%), seguida dos problemas de deglutição 

(11,2%), enquanto a alteração do paladar foi o distúrbio menos prevalente (5%). Já nos 

problemas gastrintestinais, a flatulência foi a mais referida (33,7%), seguida por queimação 

(23,5%) e pirose (11,8%). A maioria relatou evacuar diariamente (80,2%) e apresentar fezes 

de consistência normal, isto é, pastosa (81,9%). 

Os dados relacionados à dieta das mulheres idosas mostraram que a maioria (73,1%) 

não fez nenhum tipo de dieta antes de procurar o programa. Entre as que fizeram, a maior 

proporção recebeu a indicação de um médico (42%). A maioria não faz uso de quaisquer 

suplementos ou complementos alimentares (76,3%), mas entre aquelas que os utilizam, 

polivitamínicos e minerais foram os mais relatados (79%). Pouco menos da metade da 

população analisada modifica seus hábitos alimentares durante o final de semana (49,5%), 

sendo as principais mudanças: menor qualidade (39,8%), maior variedade (24,1%) e maior 

quantidade (18,7%). A maioria não possuía aversão (59,7%), alergia ou intolerância a 

nenhum alimento (79,7%).   

A maioria não era etilista (86,2%), tabagista (93,7%) e relatou praticar alguma 

atividade física (50,9%). Entre os que praticavam, os exercícios aeróbicos foram os mais 

relatados (58%), com uma frequência média de 3,6 vezes por semana (DP=1,9 vezes por 

semana) e duração média de 68,1 minutos (DP=38 minutos). 

A média do número de refeições por dia foi de 3,9 refeições/dia (DP=1,1 

refeições/dia), sendo 3,6 refeições em casa (DP=1,2 refeições em casa) e 0,3 refeições fora 

de casa (DP=0,7 refeições fora de casa). O número de copos de água bebidos por dia variou 

entre 0 e 25 copos, com média de 5,4 copos/dia (DP=3,4 copos/dia). 

O tempo médio de participação no programa de intervenção nutricional foi de 120,9 

dias (DP=199,5 dias). A média do IMC antes da participação no serviço ambulatorial era de 

31,2 kg/m² (DP=5,9 kg/m²) e, após, de 30,8 kg/m² (DP=5,9 kg/m), sendo essa redução 

estatisticamente significativa (t-student pareado p<0,01). Ao avaliar quantas participantes 

conseguiram diminuir o IMC após a participação no programa, verifica-se que a maioria 

apresentou diminuição no valor do IMC (58,8%). 

Ao avaliar os fatores associados à não diminuição do IMC após a intervenção 

nutricional, verifica-se no modelo múltiplo que um tempo de participação no programa inferior 
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a 30 dias e problemas de deglutição foram fatores de risco para não diminuição do IMC 

(Tabela 1). 

 

Tabela 1 - Regressão logística bivariada e múltipla dos fatores associados à não diminuição do 
IMC após intervenção nutricional. Santos, 2015. 

Variáveis Categorias OR (IC 95%) Bivariada OR (IC 95%) Múltipla1 

Trabalho Não 1  

Sim 1,59 (0,91 – 2,77)  
Tempo de programa > 180 dias 1 1 

91 a 180 dias 0,96 (0,46 – 2,03) 0,96 (0,44 – 2,08) 
31 a 90 dias 0,88 (0,47 – 1,64) 0,89 (0,47 – 1,68) 
≤ 30 dias 2,24 (1,26 – 3,98) 2,10 (1,16 – 3,81) 

Problemas de deglutição Não 1 1 

Sim 1,95 (1,03 – 3,69) 2,04 (1,04 – 3,97) 
1 Modelo ajustado pela idade, escolaridade, história pregressa de doenças crônicas, uso de medicamentos e 
prática de atividade física. Hosmer-Lemeshow=0,78. 
 

3.2 Discussão 

 

Os resultados demonstram que o programa de intervenção nutricional proposto foi 

efetivo na diminuição do IMC das idosas participantes. A redução do IMC foi estatisticamente 

significativa, no entanto, não foi suficiente para que a classificação do IMC fosse alterada, 

permanecendo na classificação de obesidade, de acordo com o Nutrition Screening Iniciative 

(1994). Vale ressaltar que existem outras variáveis que interferem no processo de redução 

da massa corporal e que precisam ser trabalhadas em conjunto para que o resultado seja 

ainda mais eficaz; entre elas estão as mudanças sociais, culturais, ambientais e 

comportamentais relacionadas ao padrão alimentar e estilo de vida da população (OLIVEIRA 

et al, 2009). Em estudo qualitativo sobre a ingestão de alimentos e bebidas durante a vida, 

Brombach (2002) demonstra que o tipo de alimentação de 60 mulheres idosas com idade 

entre 64 e 94 anos se modificou apenas em caso de doença ou questões relacionadas à 

saúde e de casamento, quando o companheiro possui outros hábitos alimentares. Isso 

reforça o fato de que, parar melhorar efetivamente as práticas alimentares, profissionais de 

saúde, incluindo nutricionistas, devem conhecer os fatores sociodemográficos, de saúde e 

estilo de vida e reconhecer a sua contribuição para o comportamento alimentar. 

É possível que a diminuição do IMC não tenha sido mais efetiva devido à idade das 

participantes. De acordo com Papalia, Olds e Feldman (2006), as participantes do serviço 

avaliadas no presente estudo são classificadas como idosas jovens. Em estudo transversal 
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com 570 adultos, Oliveira e colaboradores (2009) tinham como objetivo identificar os fatores 

associados ao excesso de peso em ambos os sexos; segundo os autores, a inadequação 

do IMC em mulheres ocorreu com o aumento da idade. Estudo de coorte seccional realizado 

por Marques e colaboradores (2005) também encontrou diferenças no IMC de acordo com 

a idade: foi analisada a prevalência de obesidade (IMC > 30 kg/m²) em mulheres idosas em 

associação com variáveis sociodemográficas, bioquímicas e presença de hipertensão 

arterial. Nos resultados apresentados, a obesidade estava concentrada nas faixas de 60 a 

69 anos e 70 a 79 anos, e a maior probabilidade de sua ocorrência foi observada nas 

mulheres com menos de 70 anos, correspondente a idade média das participantes do 

presente estudo. 

O presente estudo verificou que um tempo de participação no programa inferior a 30 

dias e problemas de deglutição foram fatores de risco para a não diminuição do IMC. A 

necessidade de um tempo maior de intervenção nutricional é reforçada pela literatura. Em 

estudo de intervenção com mulheres adultas e idosas com excesso de peso (≥ 27 kg/m² 

para idosas), Ferreira (2014) acompanhou 71 usuárias do serviço de Atenção Primária à 

Saúde durante 12 meses e observou que a diminuição da massa corporal ocorreu, 

sobretudo, entre as mulheres que participaram de mais encontros (n>9). Em estudo de Kim 

e Song (2007), que teve como objetivo avaliar as mudanças de hábitos alimentares e 

ingestão alimentar após oferecimento de um programa de educação nutricional e exercícios 

para mulheres idosas, a intervenção foi efetiva em conduzir a mudanças positivas em curto 

prazo (10 semanas), mas os efeitos permaneceram apenas parcialmente após um período 

de três meses. 

No que se refere à dificuldade de deglutição, que neste estudo constituiu fator de risco 

para a não diminuição do IMC, Cuppari (2014) explica que a disfagia é comum em pessoas 

idosas como decorrência das alterações fisiológicas que acontecem com o envelhecimento; 

entre elas estão diminuição da secreção salivar, aumento do tempo de resposta motora que 

é necessário para formação do bolo alimentar, prejuízo na peristalse faríngea e na abertura 

do esfíncter esofágico. Na pesquisa “Saúde e bem-estar no envelhecimento” (SABE, 2013), 

94,5% dos entrevistados declararam ter conseguido engolir bem durante o último ano, e as 

dificuldades mastigatórias apresentadas pelos idosos foram contornadas a fim de facilitar a 

deglutição; apenas 2,0% relataram “nunca” ou “raramente” (0,9%), ter conseguido “engolir 
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bem”. Estudo de Suzuki (1997) avaliou 12 mulheres idosas com idade entre 60 e 80 anos 

procurou investigar a ocorrência de modificações nos hábitos alimentares devido ao 

processo de involução da deglutição no envelhecimento. Todas as mulheres que 

apresentaram problemas de deglutição relataram modificações na rotina alimentar e na 

consistência dos alimentos, o que pode estar associado a uma alimentação mais calórica. 

No presente estudo, a prática da atividade física foi utilizada como fator de controle 

nas variáveis associadas ao IMC, uma vez que não foi possível obter informações 

detalhadas sobre essa prática (intensidade, duração, frequência). No entanto, vale ressaltar 

que a sua prática pode ser uma boa aliada na melhora da composição corporal. Em estudo 

de Lins e colaboradores (2011), que avaliou o consumo alimentar e nível de atividade física 

de idosas com idade entre 60 e 69 anos, o sobrepeso apresentado foi decorrente do baixo 

nível de atividade física em grande parte da amostra e também pelo inadequado 

fracionamento e escolha dos alimentos da amostra estudada. Por outro lado, Matsudo, 

Barros Neto e Matsudo (2002), não encontraram alterações significativas nos valores de IMC 

de 117 mulheres de 50 a 79 anos que praticavam atividades físicas aeróbicas duas vezes 

por semana, com duração de 50 minutos por sessão, e que foram acompanhadas pelos 

pesquisadores durante 12 meses. Esses dados indicam que aliar a atividade física com a 

intervenção nutricional para redução do peso corporal pode ser um aspecto positivo, mas 

que independentemente, pode não apresentar resultados muito satisfatórios. 

Verificou-se que a maioria das idosas procurou atendimento no ambulatório de 

nutrição em função do excesso de peso. Resultados semelhantes foram encontrados no 

estudo transversal de Tribess, Virtuoso-Júnior e Petroski (2010), que tinha como objetivo 

identificar a associação da percepção da imagem corporal com o estado nutricional de 265 

mulheres idosas com idade entre 60 e 96 anos. Verificou-se que 54% das idosas estavam 

insatisfeitas principalmente em função do excesso de peso corporal, em que o aumento da 

categoria do IMC elevava o grau de insatisfação. Estes resultados também condizem com 

estudo de Bueno e colaboradores (2008), que verificaram maior prevalência de sobrepeso 

(52,4%) em relação à eutrofia e baixo peso em população composta por 82 indivíduos de 60 

a 87 anos, sendo 90,2% do sexo feminino. Como assinalam os autores, esses resultados 

estão em concordância com o Relatório da OPAS (1999), no qual o sobrepeso teve sua 

prevalência aumentada na população idosa a partir de 1975, passando de 22,9% para 32,4% 
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em mulheres idosas. Paralelamente a isso, o baixo peso e a eutrofia tiveram sua prevalência 

diminuída, o que evidencia a transição nutricional da população brasileira. 

A manutenção de um estado nutricional adequado não significa, necessariamente, 

maior sobrevida, mas interfere positivamente ao permitir que um maior número de pessoas 

se aproxime do seu ciclo máximo de vida (CAMPOS et al, 2006). Bassler e Lei (2008), que 

diagnosticaram 57,4% de sobrepeso em 209 idosos predominantemente na faixa etária de 

65 a 70 anos, sendo 84,7% do sexo feminino, verificaram que os idosos que referiram 

morbidades crônicas, como HAS e hipercolesterolemia, apresentaram um aumento de 60% 

na frequência de sobrepeso. O mesmo ocorreu no estudo de Cabrera e Jacob Filho (2001), 

que encontraram entre 847 idosos uma relação direta entre IMC e HAS. Esses dados 

sugerem que as alterações fisiopatológicas causadas pelas doenças crônicas estão 

relacionadas ao estado nutricional dos indivíduos. Kim e Song (2007) ressaltam que um 

programa de promoção da saúde destinado a mulheres idosas deve considerar estratégias 

capazes de motivá-las a iniciar um estilo de vida saudável e, consequentemente, manter as 

melhorias no comportamento alimentar em longo prazo. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O programa de intervenção nutricional proposto foi efetivo na diminuição do IMC das 

idosas participantes. No entanto, ressalta-se que outras variáveis interferem no processo de 

redução da massa corporal e precisam ser trabalhadas em conjunto para que o resultado 

seja ainda mais eficaz. 

Pouco tempo de participação na intervenção nutricional e problemas de deglutição 

foram fatores de risco para a não diminuição do IMC, por isso, programas destinados às 

mulheres idosas devem ser capazes de motivá-las a iniciar um estilo de vida saudável e, 

consequentemente, manter as melhorias no comportamento alimentar em longo prazo. Os 

problemas de deglutição, por sua vez, podem acarretar modificações na rotina alimentar e 

na escolha dos alimentos e, consequentemente, serem associados a uma alimentação mais 

calórica, por isso também precisam ser tratados em um atendimento multidisciplinar. 
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Iniciado no 2º semestre de 2014, tem como objetivo investigar o impacto da participação em grupos 
de orientação e aconselhamento em famílias que se encontram em condição de vulnerabilidade, por 
meio do estudo analítico do perfil das famílias atendidas, do acompanhamento dos grupos e da 
avaliação dos resultados do atendimento. No 2º semestre de 2014, a aluna pesquisadora 
acompanhou o Projeto de Extensão Aconselhamento de Famílias em Condição de Vulnerabilidade 
desenvolvido na Clínica Psicológica do Curso de Psicologia, por alunos extensionistas e estagiários, 
sob a orientação da Prof.ª Dra. Maria Izabel Calil Stamato. No 1º semestre de 2015, o foco do Projeto 
foram os grupos de famílias realizados pela psicóloga no Centro Médico de Especialidades Infantis, 
Serviço da Prefeitura Municipal de São Vicente que atende crianças com dificuldades psicológicas. 
Para isso, a aluna realizou observações das entrevistas de triagem, levantou dados nos prontuários, 
acompanhou os encontros grupais e aplicou questionários avaliativos. Neste 2º semestre de 2015, a 
avaliação focará a Oficina de Pais e Filhos, desenvolvida pela Vara da Família do Fórum de Justiça 
da Comarca de São Vicente. A análise dos dados levantados até o momento aponta que a mãe é a 
representação da família e que promover o seu fortalecimento, o resgate de sua autoestima ea 
desmistificação de conceitos internalizados, proporciona reflexões que fortalecem os vínculos 
familiares e influenciam positivamente a dinâmica familiar. 

 

Palavras-chave:Psicologia Social;Extensão Universitária; Aconselhamento de Famílias; Condição 
de Vulnerabilidade. 

 

1. INTRODUÇÃO 

A família tem destaque nas políticas públicas de diferentes áreas. Segundo Calil 

Stamato (2014), o Estatuto da Criança e do Adolescente e a Lei Orgânica da Assistência 

Social definem que os programas e projetos dirigidos a crianças e adolescentes, em especial 

as que se encontram em situação de risco, devem privilegiar o envolvimento da família em 

serviços e fortalecer os vínculos familiares.  

Tendo em vista a importância da família para a construção de identidades positivas, 

a autora (PRADO, 2013) destaca a importância de metodologias de orientação e 

aconselhamento, adequadas aos novos modelos familiares e às novas demandas colocadas 

pela contemporaneidade, que têm gerado conflitos e desafios para a família, no cumprimento 

de sua função social.  

Além disso, conforme estudos de Calil Stamato (2014), os programas de atendimento 

às famílias, além de escassos e insuficientes para a demanda existente, mostram uma 

grande fragilidade metodológica, apontando a necessidade de revisão das estratégias de 

atendimento.  
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 Com base nessa necessidade metodológica, a presente pesquisa tem como 

objetivos: conhecer o perfil e as principais situações de vulnerabilidade enfrentadas por 

famílias atendidas em grupos de orientação e aconselhamento; avaliar o impacto do trabalho 

desenvolvido nos grupos para a dinâmica familiar dos participantes; contribuir para o 

desenvolvimento de novos conhecimentos, modelos psicossociais inovadores de 

atendimento, e para a construção de políticas públicas voltadas ao fortalecimento dos 

vínculos familiares e ao exercício consciente das funções familiares. 

 

2. PROCEDIMENTOS DE PESQUISA 

2.1. Metodologia 

O estudo tem como suporte teórico a Psicologia Sócio-Histórica, referenciada em 

Vygotsky, que concebe a subjetividade como um processo que se constrói a partir da 

internalização e transformação dos significados colocados pela família, pela cultura e pelo 

ambiente em que se vive (BOCK & GONÇALVES & FURTADO, 2001). 

O referencial escolhido foi a metodologia qualitativa, por ser mais adequada para 

conhecer e interpretar os fenômenos relacionados à subjetividade humana (GONZÀLEZ 

REY, 2002). Os instrumentais utilizados foram: levantamento de dados nos prontuários; 

observação das entrevistas de triagem; acompanhamento dos encontros de grupos; 

aplicação de questionários avaliativos individuais. 

 

2.2. Desenvolvimento 

No Projeto de Extensão foram avaliadas 2 famílias que participaram efetivamente dos 

encontros entre as 10 selecionadas na triagem. Foram realizados 6 encontros no 2º 

semestre de 2014 e os questionários foram entregues no 1º e último encontros.   

No CMEI, foram acompanhados os encontros semanais de um grupo de famílias no 

1º semestre de 2015. Em função das características do atendimento, foi necessário adaptar 
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o questionário aplicado anteriormente. Após o levantamento dos dados, procedeu-se à 

sistematização quantitativa e à análise qualitativa dos mesmos.  

 

3. RESULTADOSE DISCUSSÃO 

Nos 2 locais pesquisados, foram acompanhadas 5 famílias, com o seguinte perfil: 

média de idade de 37 anos das mães participantes; residentes no município de atendimento; 

60% sem companheiro por divórcio ou viuvez; 80% com ensino médio completo e renda 

familiar por volta de R$1300,00; 80% com dois filhos; 2 famílias com demandas de 

dificuldade de relacionamento com os filhos; 1 família, em função do abuso sexual do filho 

pelo pai biológico; 1 por abuso físico do filho pela mãe biológica; 1 pelo falecimento trágico 

do pai/marido.  

Tabela 1. Perfil das Famílias Atendidas no Projeto de Extensão e no CMEI 

 Família 1 Família 2 Família 3 Família 4 Família 5  

Local de 

Atendiment

o 

Projeto de 

Extensão 

Projeto de 

Extensão 

CMEI CMEI CMEI 

Procurou o 

serviço? 

Sim Sim Não. O 

atendimento 

é destinado 

às mães de 

crianças 

atendidas 

no Centro 

Médico.  

Não. O 

atendimento é 

destinado às 

mães de 

crianças 

atendidas no 

Centro Médico. 

Não. O 

atendimento é 

destinado às 

mães de 

crianças 

atendidas no 

Centro Médico. 

Quem 

procurou o 

serviço?  

Sexo Feminino Sexo Feminino Sexo 

Feminino 

Sexo Feminino Sexo Feminino 

Idade 32 anos 46 anos 43 anos 30 anos 33 anos 

Local de 

Moradia  

Santos Santos São Vicente  São Vicente  São Vicente 



 

 

298 

 

Tipo de 

Moradia 

Não informado Não informado  Aluguel Aluguel  Não informado 

Estado Civil Viúva de união 

estável. 

Casada. Divorciada. Casada. Viúva. 

Escolaridad

e 

Ensino 

MédioComplet

o 

Ensino 

MédioComplet

o 

Ensino 

Superior 

Completo 

Ensino 

Fundamental 

completo (6ª 

série). 

Não informado.  

Trabalha Sim. Manicure. Sim. 

Esteticista. 

Sim. 

Professora 

de reforço. 

Sim. 

Vendedora 

autônoma 

(Avon/Natura).  

Sim. 

Vendedora de 

doces 

(trufas/pão de 

mel).  

Renda 

Familiar 

R$1.576,00 

(pensão) 

R$1.000,00 R$1.400,00 Não informado. Não informado. 

Composiçã

o Familiar 

2 filhos (10 

anos,  

5º anoensino 

fundamental; e 

3 anos, 

creche); e  

mãe (Agente 

Comunitária, 

não mora 

junto, mas 

épresente e 

responsável 

pala busca de 

atendimento) 

 

Marido 

(52 anos, 

corretor de 

Imóveis, 

ensino médio 

completo) e 2 

filhos (16 

anos, no 1º 

ano do ensino 

médio; e 21 

anos, que 

mora em outro 

país) 

1 filho (7 

anos, 2º ano 

do ensino 

fundamental

) 

 

Marido (idade 

não informada) 

e  

2 filhos (9 

anos, 

4º ano do 

ensino 

fundamental, 

de 

outro 

relacionamento

; e o outro sem 

idade 

informada) 

2 filhas (7 anos 

e 15 

anos, esta 

última de  

outro 

relacionamento

) 

Demanda Orientação 

sobre 

educação dos 

Dificuldade de 

relacionament

o com o filho 

Filho sofreu 

abuso 

sexual pelo 

Filho mais 

novo 

encaminhado 

Filha mais 

novade 7 anos, 

encaminhada 
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filhos; 

dificuldade de 

relaciona 

mento com o 

mais novo. 

mais novo; 

medo do 

jovem fazer 

uso de drogas. 

próprio pai 

aos 3 anos 

(estímulo à 

prática de 

sexo oral) 

por maus 

tratos, 

supostamente 

praticados pela 

mãe. 

em função de 

baixo 

rendimento 

escolar 

decorrente do 

falecimento 

trágico do pai 

 

A análise qualitativa do impacto dos grupos nas dinâmicas familiares foi realizada a 

partir de três categorias: visão de família antes e depois da participação nos encontros; 

impacto do grupo (com base nos temas trabalhados, nas expectativas dos membros e nas 

modificações ocorridas); importância do grupo para a dinâmica familiar.   

 Nos dois trabalhos acompanhados pela aluna pesquisadorafoi possível observar 

mudanças significativas na visão das famílias sobre si mesmas, em decorrência da 

participação nos encontros do grupo e o impacto positivo dos temas trabalhados. 

Na família 1observou-se o fortalecimento da mãe, que passou a verbalizar suas 

opiniões e ter uma postura mais ativa na educação dos filhos, a partir das informações sobre 

as características e comportamentos da fase de desenvolvimento em que a criança se 

encontra, e das reflexões sobre a relação entre os comportamentos do filho mais novo e sua 

imaturidade. A principal necessidade trabalhada foia comunicação, por meio de dinâmicas 

apropriadas. A participação no grupo provocou mudanças positivas, na medida em que 

possibilitou reflexões sobre temas coerentes com as demandas e necessidades trazidas nos 

relatos e encontros, esclarecendo aspectos do desenvolvimento infantil e da personalidade 

humana.  

A família 2 revelou uma comunicação truncada, que foi trabalhada a partir do discurso 

da mãe. Os encontros possibilitaram esclarecimentos sobre a fase de desenvolvimento 

humano da adolescência, os comportamentos esperados nessa fase, como o 

distanciamento dos pais, a negação de sua opinião como forma de autoafirmação, a 

identificação com os pares. Os esclarecimentos resultaram em mudanças visíveis na postura 
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dos pais e em maior tranquilidade do filho, como reflexo da mudança de postura dos pais. 

Passaram a utilizar a sugestão/ troca/acordo, ao invés da proibição, e o pai, antes incrédulo 

quanto ao saber psicológico, passou a mostrar respeito pela ciência, ao notar as mudanças 

no comportamento do filho.  

Na família 3, a mãe voltou a trabalhar, evidenciando melhora na autoestima e maior 

consciência de que não é responsável por tudo o que acontece e que foge do seu controle. 

O grupo ajudou-a a se sentircomo outras pessoas, com histórias tão graves quanto asua, e 

perceber que a criança depende de uma família funcional para o seu desenvolvimento 

satisfatório. 

Na família 4, as reflexões dos encontros permitiram a conscientização da mãe 

sobrecomo reproduz, em suas atitudes, o modelo de relacionamento de seus pais, pautado 

no autoritarismo. Ao não julgar as atitudes da mãe, o grupo foi importante para criar uma 

relação de confiabilidade, que fortaleceu o exercício da paciência com os filhos. 

Na família 5, a mãe passou a buscar maior entendimento com as filhas, mostrando 

melhora da autoestima, por meio do início de práticas físicas e de trabalho autônomo como 

vendedora de trufas/pão de mel. Os encontros também permitiram a ressignificação da 

morte do marido e da perda do pai na filha mais nova, com mudanças no comportamento 

desta frente aesta situação.  

4.CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os resultados revelam queos dois projetos estudados atingiram os objetivos 

propostos com as 05 famílias participantes, apontando a orientação e aconselhamento como 

estratégias exitosas de melhoria da dinâmica e dos vínculos familiares. 

Apesar do número reduzido de famílias participantes neste 1º ano da pesquisa ter 

limitado o alcance dos objetivos deste estudo,é possível afirmar que os encontros 

favoreceram mudanças positivas nas relações entre os membros da família. As reflexões 

realizadas nos encontros promoveram o fortalecimento da mãe, vista como a figura 
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representativa da família, o resgate de sua autoestima e a desmistificação de conceitos 

internalizados, ajudando no fortalecimento dos vínculos familiares.  

A não continuidade do Projeto de Extensão Universitária gerou a necessidade de 

revisão e adequação dos objetivos da pesquisaao grupo de mulheres desenvolvido pela 

psicóloga do CMEI, destacando-se que a não participação da aluna pesquisadora no 

processo inicial de inserção das mães no grupo, limitou a observação do impacto 

positivo/negativo deste nas dinâmicas familiares.  

Odesenvolvimento do Projeto de Iniciação Científica apontou ainda a necessidade de 

revisão do instrumentode coleta de dados, substituindo os questionários por entrevistas 

semi-estruturadas, que permitem respostas mais completas e dados para uma análise mais 

aprofundada. 

 

5. REFERÊNCIAS 

CALIL STAMATO, Maria Izabel. Projeto de Extensão Universitária: Orientação e 
Aconselhamento de Famílias de Crianças, Adolescentes e Jovens em Condição de 
Vulnerabilidade. Disponível em: <via email> 01 de abr de 2014. *Não publicado. 

 

NEVES, José Luís. Pesquisa qualitativa – características, usos e possibilidades.Caderno de 
Pesquisas em Administração, São Paulo, v.1, n.3, 2º sem./1996. Disponível 
em:<http://www.dcoms.unisc.br/portal/upload/com_arquivo/pesquisaqu 
alitativa_caracteristicas_usos_e_possibilidades.pdf>. 

 

GONZÁLEZ REY, Fernando Luis. Pesquisa Qualitativa em Psicologia: caminhos e 
desafios. Trad. Marcel Aristides Ferrada Silva. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2002. 

 

BOCK, Ana M. Bahia; GONÇALVES, M. Graça M. e FURTADO, Odair (org.). Psicologia 
Sócio-Histórica (Uma perspectiva crítica em psicologia). São Paulo: Cortez, 2001.  

 

 

 

 

 



 

 

302 

 

RELACIONAMENTO ENTRE PAIS E FILHOS/AS 
ADOLESCENTES: UM ESTUDO SOBRE OS CONFLITOS 
SOCIOMORAIS FAMILIARES 

 

Mariana Contursi César Cortegiano (Proin)1 

Doutora Denise D’Aurea Tardeli (orientadora)2 

Instituição: Universidade Católica de Santos 

Curso: Psicologia 
 

1mariana_contursi@hotmail.com  2mariana.contursi@gmail.com 

 

RESUMO 
 

O objetivo geral desta pesquisa consiste em analisar os conflitos entre pais e filhos/as 
adolescentes, suas discrepâncias na compreensão dos mesmos, a atribuição de valor à 
incidência e freqüências destes conflitos e as possíveis alterações nas diferentes faixas 
etárias no período da adolescência. A amostra é composta de meninos e meninas, na faixa 
etária de 14 a 18 anos e seus pais, com instrumentos de coleta elaborados especialmente 
para esta pesquisa, inspirados em materiais já validados na área da psicologia. Este estudo 
pretende ser uma investigação comparativa, de âmbito qualitativo. Seguindo a linha da 
Psicologia Moral e Psicologia do Desenvolvimento, este estudo problematiza, 
primeiramente, a constatação de pais e filhos/as adolescentes sobre a incidência de conflitos 
nas suas relações e como julgam a si próprios quando estão envolvidos em situações 
conflituosas. Em decorrência deste problema, as hipóteses giram em torno de que os focos 
de conflito nas famílias se referem às opções e costumes sociais, à responsabilidade e os 
estudos dos filhos/as e as relações respeitosas entre todos os membros da família.  
Palavras-chave: conflito, adolescente, família. 

1. INTRODUÇÃO 

A adolescência é um período de transição da infância para a vida adulta, fase essa 

marcada por diversas mudanças tanto psicológicas quanto biológicas. É comum nesse 

período ocorrerem conflitos internos constantes, pois é difícil para o adolescente assimilar 

tantas alterações ao mesmo tempo. Ele precisa se acostumar com seu corpo mudando, com 

a pressão da sociedade e dos pais relacionada aos estudos e ao futuro conciliados aos seus 

desejos particulares.   
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Muitos deles não conseguem lidar com tudo isso e acabam reagindo de forma rebelde 

e agressiva, causando problemas para os pais tanto no ambiente escolar quanto dentro de 

casa, é preciso que a família seja paciente e compreensiva, caso contrário pode tornar esse 

processo ainda mais difícil.   

Porém, a adolescência não possui somente fatores negativos, também é um momento 

de construção da personalidade e dos valores morais, da independência e de muitas 

descobertas. É importante ressaltar que essas características são generalizadas e a 

adolescência pode variar conforme o contexto cultural e a história de vida de cada indivíduo. 

O objetivo geral desta pesquisa consiste em analisar os conflitos entre pais e filhos/as 

adolescentes, suas discrepâncias na compreensão dos mesmos, a atribuição de valor à 

incidência e freqüências destes conflitos e as possíveis alterações nas diferentes faixas 

etárias no período da adolescência. 

A revisão da literatura envolve a teoria de desenvolvimento moral (Piaget, Kohlberg), 

as concepções contemporâneas sobre o tema da família (Palacios, Collins, Caetano, Del 

Barrio) ligadas ao contexto da juventude, especificamente no que se refere ao sujeito 

adolescente (Sposito, Erikson, Ozella, Calligaris), além de outros aportes teóricos advindos 

da filosofia e sociologia. 

 
 

2. PROCEDIMENTOS DE PESQUISA 

A pesquisa foi realizada em duas fases: na primeira etapa, aplicamos um questionário 

de sondagem – que valeu como um pré-teste - em 30 alunos do Ensino Fundamental de 

determinada escola particular localizada na cidade de Santos, visando obter informações 

para elaborar o questionário que foi utilizado na etapa seguinte. Para realizar esse 

procedimento, entramos em contato com algumas escolas particulares, até conseguir 

autorização para a aplicação. 

A segunda fase, realizada neste primeiro semestre letivo de 2015, consistiu em aplicar 

o questionário elaborado com base no pré-teste em 100 adolescentes entre 14 a 18 anos 

estudantes de escolas particulares e em 30 pais/mães de adolescentes na mesma faixa 

etária.  
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No questionário oficial estavam os 10 principais conflitos detectados com base nos 

resultados do “pré-teste”. Esses conflitos são: Pai/Mãe controlador(a)/superprotetor(a), Pai/ 

Mãe ausente, Divergência de opinião com pai/mãe, Reclamação do uso do celular / internet 

/ videogame, Brigas para sair, Brigas para chegar em casa (horário), Reclamação com notas/ 

tarefas da escola, Conflito com o horário de dormir, Falta de confiança no(a) filho(a) e Não 

tem conflito. Os adolescentes também deveriam marcar os níveis de intensidade e 

frequência dos conflitos: nunca, poucas vezes, algumas vezes, frequentemente, sempre. 

No questionário elaborado para os pais os conflitos eram: Tendência a ser 

superprotetor(a), Falta de tempo para ficar com o(a) filho(a), Conflito quando o(a) filho(a) 

pede para sair, Exigente quanto ao horário de chegar em casa, Reclamação com as notas/ 

tarefas da escola, Divergência de opinião com o(a) filho(a),  Falta de confiança no(a) filho(a), 

Reclamação com o uso do celular / internet / videogame e Não tem conflito. Os níveis de 

intensidade e frequência permaneceram os mesmos. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Após finalizarmos todas as etapas, referente a aplicação dos questionários em 

adolescentes e pais, discutimos os resultados. Analisamos os conflitos mais frequentes, sua 

incidência e origem, levantando as principais categorias do tema. 

Os resultados das categorias levantadas estão relacionados a 

ausência/superproteção dos pais, diferença entre opiniões dos pais e filhos, queixas em 

relação ao uso exagerado de tecnologias (celular, videogame, internet), conflitos para sair 

de casa e com o horário de chegar, exigência  com notas e tarefas da escola, 

desentendimentos com o horário de dormir e falta de confiança na relação. 

Os resultados dos questionários mostrou aparente equilíbrio na relação entre pais e 

filhos.  

Na visão dos filhos, tanto os pais quanto as mães se mostram presentes no dia a dia 

e com confiança no adolescente. Em alguns momentos os conflitos aparecem, como por 

exemplo: na cobrança com as notas na escola e nas reclamações com uso de celular porém 

ocorrem com pouca intensidade.  
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Os pais também se consideram presentes e confiantes nos filhos, mas exigentes em 

relação ao horário de chegar em casa e as notas da escola.  

Esses resultados nos faz pensar que a relação entre os adolescentes e os adultos 

vem melhorando com o passar dos anos, é cada vez mais comum o dialogo, o respeito 

mútuo e consequentemente a confiança de ambas as partes. Dessa forma, o adolescente 

conquista sua autonomia, liberdade e independência. Porem, não podemos nos esquecer 

que é papel dos pais e familiares impor limites e regras. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A principal reflexão motivada pelas leituras foi a respeito da moral e da ética, questões 

como: qual o significado desses conceitos, que papel exercem, qual a importância na 

sociedade, e como construímos nosso valor moral e ético desde a infância.    

No senso comum moral e ética são vistos como sinônimos, normalmente associados 

ao cumprimento de regras impostas pela sociedade, sem existir muita reflexão sobre o 

assunto. Porem, definir o significado dessas palavras não é tão simples quanto parece. Na 

obra “Moral e Ética – dimensões intelectuais e afetivas” de Yves de La Taille (pesquisador e 

professor do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo - USP), o autor aborda os 

dois conceitos em profundidade e de diferentes pontos de vista. Inicialmente, ele explana a 

visão de Piaget, Freud, Durkheim e Kohlberg fazendo analises e comparações. Já na sua 

própria visão, acredita que a moral responde a pergunta do “como devo agir?” e ética 

responde a pergunta “que vida eu quero viver?”, ou seja, uma pergunta está relaciona aos 

deveres (no sentido de obrigatoriedade e não de probabilidade) e a outra à qualidade de 

vida. No decorrer do livro o autor distingue esses dois conceitos complexos de maneira 

profunda, tanto nas dimensões intelectuais quanto nas afetivas.   

Outra leitura realizada que também abordou o tema da moral foi o livro “O respeito na 

sala de aula” da autora Denise D’Aurea Tardeli, essa obra enfatiza a moral dentro do âmbito 

escolar. No primeiro capítulo a autora explanou o conceito de tendências pedagógicas de 

diferentes autores (como por exemplo: Rousseau, Kant, Durkheim, Piaget, entre outros) 

relacionados com a construção da moral. Para o leitor fica evidente as diferenças que 

existem no conceito de cada um deles. O capítulo seguinte aborda o tema do “respeito” que 

está diretamente ligado ao conceito de moral e ética, e a autora explica o significado da 
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palavra, o sentido que ela representa para a sociedade e também os diversos tipos de 

respeito existentes, como por exemplo: respeito pelo poder – que é aquele onde existe um 

individuo considerado superior que manda e outro individuo que obedece por medo das 

consequências caso não cumpra a regra ou pela esperança de ser recompensado pelo bom 

comportamento - , respeito pelas normas institucionalizadas – quando os indivíduos acatam 

as regras de uma sociedade ou de instituições somente pelo medo da punição, sem refletir 

sobre sua importância. Podemos citar como exemplo, um aluno que obedece as regras da 

escola na qual estuda por medo das consequências que o não cumprimento pode trazer, 

como: levar uma suspensão ou ficar sem recreio –, respeito pela dignidade – respeito às 

pessoas consideradas com “boa reputação” segundo os padrões da sociedade -, respeito 

pelo diálogo como instrumento de cooperação – o respeito através da comunicação em prol 

da boa convivência e bem estar geral.   

Através dessas leituras podemos ampliar nosso conhecimento acerca do tema, o que 

com certeza foi fundamental para desenvolver a pesquisa. 

Finalizamos esse relatório expressando nossa convicção de que mesmo diante das 

dificuldades conseguimos cumprir nossas metas, sempre com esforço e dedicação para 

desenvolver a pesquisa da melhor maneira possível. 
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RESUMO  

Esse projeto refere-se à continuidade dos trabalhos de pesquisa sobre a compreensão das 
relações que determinaram a construção das cidades brasileiras desenvolvidos pela nossa 
orientadora, tendo como estudo de caso a construção da cidade de Santos. Como resultado, 
obtivemos um olhar sobre essa cidade que está em constante movimento, mas que preserva 
seus desígnios de primeiros tempos de vila colonial. Está patente no desenho atual do centro 
antigo de Santos que existe uma espécie de resistência cultural que preserva os costumes 
tradicionais de mobilidade urbana e consequentemente o seu desenho urbano original. 
Confirmamos que os caminhos percorridos pelo processo de transformação da cidade e o 
dinamismo da adequação dos espaços não descaracterizaram o traçado urbano colonial 
lusitano que Santos herdou. 

Palavras-chave: Arquitetura 1, Urbanismo 2, História 3. 

1. INTRODUÇÃO 

A pesquisa elaborada não pretende esgotar o assunto, apenas contribuir para uma 

nova leitura e estudo temporal e mesmo espacial da cidade. Antes de tudo, nosso projeto 

desenvolveu um processo de análise e reconhecimento sobre a persistência do traçado 

urbano colonial português que existe naturalmente no desenho contemporâneo da cidade e 

está inserido no processo de transformação urbana de Santos. 

A metodologia empregada na pesquisa servirá para uma interpretação da produção 

arquitetônica e urbanística de Santos, havendo a preocupação em não fazer uma análise de 

elementos isolados. 
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2. PROCEDIMENTOS DE PESQUISA 

Esta pesquisa, desenvolvida no Laboratório de Habitação e Assentamentos Humanos 

- HabitaFAUS, vinculado ao curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Católica de 

Santos, foi cercada de dificuldades ao acesso das fontes primárias desejadas na sua 

formatação. Porém, o trabalho efetuado a partir das fontes secundárias disponíveis incidiu 

de maneira muito positiva para a contribuição de nova leitura e estudo das transformações 

arquitetônicas e urbanísticas da cidade de Santos nesses seus cinco séculos de existência, 

e assim concluir o com acuidade o projeto proposto. 

O projeto inicial teve por objetivo a construção de uma nova possibilidade de leitura 

acerca das transformações históricas da cidade de Santos a partir da matriz arquitetônica e 

urbanística de colonização portuguesa. 

A metodologia empregada na pesquisa envolveu a compreensão da construção da 

cidade desde os seus primórdios, tendo como premissa os remanescentes arquitetônicos e 

urbanísticos que a identificam com as demais cidades coloniais luso americanas. 

A pesquisa desenvolvida foi orientada por procedimentos acadêmicos iniciados com 

levantamento e localização de bibliografia, assim como resenhas de teses acadêmicas e 

listas das publicações oficiais. 

Com relação ao desenvolvimento do trabalho proposto foram realizadas as seguintes 

etapas: 

1. Elaboração de pesquisas teóricas, leituras e resenhas de textos referentes à 
arquitetura e o urbanismo do século XVIII no Brasil; 

2. Pesquisa histórica e iconográfica sobre a cidade de Santos a partir da sua formação 
mais antiga; 

3. Elaboração de levantamento fotográfico dos remanescentes da arquitetura e do 
desenho urbano colonial em Santos. 

A Pesquisa nos documentos existentes no arquivo histórico da Santa Casa, referentes 

a ações construtivas na cidade de Santos não foram concluídas por termos encontrado 

dificuldades e impedimentos para acesso ao acervo, aliado à própria desorganização dos 

arquivos daquela instituição. 

No intuito de identificar os aspectos importantes que levem ao reconhecimento da 



 

 

309 

 

estruturação urbana de Santos, a pesquisa analisa a malha urbana herdada da colonização 

lusitana. Adotamos uma análise do período histórico territorial santista do século XVIII. 

Para uma análise crítica da produção arquitetônica e urbanística da cidade foi 

fundamental elaborarmos uma releitura da trajetória das transformações da malha urbana 

em conexão com o processo histórico. Apoiamos então nossa pesquisa na cartografia antiga 

disponível nos trabalhos de Nestor Gourlart dos Reis Filho da Universidade de São Paulo, e 

nos trabalhos desenvolvidos e sobre a cartografia urbana portuguesa pelo Centro de 

Estudos de Urbanismo e Arquitectura do Instituto Universitário de Lisboa. 

O projeto se desenvolveu no sentido da compreensão da construção da cidade desde 

os seus primórdios, tendo como premissa os remanescentes arquitetônicos e urbanísticos 

que a identificam com as demais cidades coloniais luso americanas. 

Antes de tudo, nosso projeto desenvolveu um processo de análise e reconhecimento 

sobre a persistência do traçado urbano colonial português que persiste naturalmente e está 

inserido no processo de transformação urbana da cidade de Santos. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O que sabemos é que a cidade de Santos está inserida no contexto histórico brasileiro 

como núcleo urbano, desde os primórdios da colonização.  

O processo colonizador português em Santos não foi impulsionado por pressões 

demográficas, mas foi principalmente, foi planejado como entreposto comercial e militar. 

Inicialmente, parece-nos que este caráter econômico e político moldam os projetos urbanos 

portugueses no Brasil. 

Durante todo o processo colonizador do Brasil a coroa portuguesa criou diversas 

cidades, vilas, vilarejos, capitais grandes e pequenas. Contudo, não surgiram, simplesmente 

ao acaso; em sua grande maioria foram inicialmente planejadas em sua configuração 

original, amplamente influenciadas por uma arquitetura lusitana medieval: aglomeradas no 

litoral, a construção de cidades em acrópole se impôs. O Brasil foi descoberto no auge do 

renascimento urbano e comercial, um dos processos responsáveis pelas grandes 

navegações, contudo a sua estrutura civilizatória se fez sob o signo do medievo lusitano, 

que acaba por traçar o perfil dos projetos urbanos (MARX, 1980, p.20). 
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Como característica de perfil do traçado urbano português, identificamos na 

cartografia antiga que foi implantado o padrão de ruas ortogonais, obedecendo às duas 

direções dominantes: paralelas e perpendiculares ao mar, de forma a atender as 

necessidades de abastecimento da cidade. 

As primeiras fundações de cidades luso americanas foram constituídas no litoral 

brasileiro. Contudo, o ponto fundamental de suas estruturas, tanto de comércio como de 

comunicação quanto de habitação no urbanismo, foram os portos. Santos não foge à regra. 

No século XVIII, a vila já estava constituída por importante zona portuária assim como por 

dois núcleos opostos na sua localização: Valongo e Quartéis. (Imagens e vilas do Brasil 

colonial. REIS, Nestor Goulart, 2000). 

Com o crescimento da exportação do açúcar, meados do XVIII, a cidade toma novo 

impulso e passa por crescimento populacional advindo, principalmente, de uma constante 

ascensão econômica de produção interna e do aumento da importância do Brasil como 

centro colonial no império real lusitano. Tal fato gera necessidades de mudanças no visual 

urbanístico colonial, devido a uma crise no âmbito da habitação e trânsito nas cidades: o que 

antes foram entrepostos militares e comerciais tornam-se grandes polos econômicos. 

A produção arquitetônica do século XIX, ainda tímida nas primeiras décadas, manteve 

o mesmo partido do século XVIII. Esse fenômeno não foi uma característica exclusiva da 

cidade de Santos. Foi a vinda da corte para o Brasil e a Missão Artística Francesa que 

colocaram o marco decisivo no comportamento da arquitetura brasileira. 

“A compreensão do desenvolvimento e a transformação da cidade de Santos passa 

pela análise da expansão do porto, da ferrovia e do comércio além da intervenção higienista 

a partir de fins do século XIX" (Uma Cidade em Transição Santos: 1870-1913. LANNA, Ana 

Lúcia, 1995). 

A configuração da cidade – arquitetônica e urbana - são reflexos de uma conjuntura 

que agrega valores e relações sociais entre os sujeitos e as forças hegemônicas atuantes. 

Isso vai definir um partido arquitetônico, um estilo formal e funcional para equipamentos 

urbanos, além da constituição de uma mentalidade norteadora desta produção. O 

desenvolvimento de uma malha urbana em conexão com o processo histórico dinâmico, os 

conceitos importados realizando adaptações de interação com o meio físico e humano, 

definem culturas peculiares e regionais no Brasil. Em um momento teremos, por exemplo, a 
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arquitetura determinando modos de viver, definindo a concepção de uma edificação. O 

resultado é uma interação entre homem, costumes e funcionalidade. 

É no século XIX, ainda no período colonial, que Santos entra em um processo de 

crescimento da cidade, não só no campo econômico, mas também na incorporação de novos 

valores, cotidiano e mentalidade. 

Como resultado, obtivemos um olhar sobre essa cidade que está em constante 

movimento, mas que preserva seus desígnios de primeiros tempos de vila colonial. Está 

patente no desenho atual do centro antigo de Santos que existe uma espécie de resistência 

cultural que preserva os costumes tradicionais de mobilidade urbana e consequentemente 

o seu desenho urbano original. Confirmamos que os caminhos percorridos pelo processo de 

transformação da cidade e o dinamismo da adequação dos espaços não descaracterizaram 

o traçado urbano colonial lusitano que Santos herdou. 

 

FIGURA 1 – Planta de Santos de 1693, de autoria de João Massé. Arquivo UltraMarino de 
Lisboa. 

 

Fonte: REIS, Nestor Goulart. Imagens e vilas do Brasil colonial. São Paulo: 
EDUSP/IOE/FAPESP, 2000. 
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FIGURA 2 – Santos no período de 1775 a 1785. Planta Topographica autoria de 
Jose da Costa Ferreira. Sociedade de Geografia de Lisboa. 

 

Fonte: REIS, Nestor Goulart. Imagens e vilas do Brasil colonial. São Paulo: 
EDUSP/IOE/FAPESP, 2000. 

Note-se nestas duas plantas cartográficas a definição do traçado da vila colonial que 
persiste até os nossos dias. 

 
FIGURA 3 – Foto aérea da cidade de Santos na atualidade 

 

Fonte: Prefeitura Municipal de Santos em 2012. 
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Note-se assinalado em vermelho o desenho do traçado português antigo, assim como 

a manutenção dos caminhos seculares da cidade. Essa persistência demonstra forte e 

pungente forma de resistência do desenho urbano português, que determina a marca da 

cultura santista. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao longo desta pesquisa, procuramos problematizar a discussão sobre a produção de 

arquitetura e do urbanismo do século XVIII na cidade de Santos, a partir das pistas sobre 

possíveis misturas culturais aportadas e autóctones que construíram a cidade. 

A arquitetura do centro histórico de Santos oferece, através das formas características 

de cada um dos seus cinco séculos de existência, uma leitura rica e instigante do processo 

de transformação da cidade. Oferece ainda uma gama imensa de dados construtivos 

perfeitamente coordenados, que determinam uma conformação urbana de características 

singulares pela sua simplicidade e pela hierarquia dos seus volumes, compondo o cenário 

urbano singular. Estes foram indícios que nos remetem supor certo espírito de invenção nas 

formas de construir a cidade, provavelmente de caráter regionalizado. 

A partir das fontes pesquisadas podemos afirmar que existem cidades brasileiras que, 

mesmo tendo o seu povoamento iniciado lá no século XVI, possuem poucos indícios do seu 

acervo documental ou de patrimônio edificado que seja referência de algum período de sua 

história. Isto porque foi sendo permitida a sua destruição gradativa, em alguns casos pela 

ação do tempo, em outros, pela ação deliberada do homem. 

Em Santos, considerando-se as grandes transformações urbanas por que passou nos 

seus cinco séculos de existência, encontramos documentos de arquitetura colonial 

reconhecidos como patrimônio histórico nos níveis nacional, estadual e municipal. Instigante, 

no entanto é a demonstração da persistência do desenho urbano português da colônia, que 

resiste e enfrenta as investidas dos especuladores do solo urbano, os quais tentam sua 

destruição desde o século XIX, assim como nos dias atuais. Porém a cidade conserva no 

âmago de suas funções urbanas os documentos arquitetônicos seculares que convivem 

entre si e demonstram o espírito de uma vizinhança surpreendentemente genuína. Ali se vê 
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o passado sem sair do presente, e se convive com o modo do fazer urbano do colonizador 

português, transformado e adaptado na convivência intersocial, que constitui o processo 

cultural local. 
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RESUMO 
 

Os processos de degradação do ambiente global já se tornaram uma preocupação 
humanitária que afeta o desenvolvimento humano. Em razão das instabilidades e da ameaça 
à subsistência, os deslocamentos humanos por causas ambientais atingem milhões de 
pessoas que se vêm obrigadas a se deslocarem de seu país de origem em busca não só de 
melhora de vida, mas também de sobrevivência, sendo que, em virtude de alterações 
ambientais irreversíveis, esse deslocamento muitas vezes ocorre em caráter permanente. 
Esse processo pode gerar conflitos que afetam a segurança. Diante disso, é preciso 
identificar formas de prevenção e gestão desses conflitos. O objetivo da pesquisa é analisar 
se a Mediação pode ser considerado como um método adequado de prevenção e resolução 
dos conflitos surgidos em decorrência do deslocamento humano ambiental. A análise do 
instituto da mediação terá como base o Guia de Mediação “Natural ResourcesandConflitct” 
– um projeto de pesquisa colaborativa realizado pela Divisão das Nações Política e 
Mediação do Departamento de Assuntos Políticos da ONU(Organização das Nações 
Unidas) e iniciativa da Cooperação Ambiental para a Construção da Paz do 
PNUM(Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente). 

Palavras-chave: migração, conflitos ambientais, deslocamentos ambientais, mediação. 
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1. INTRODUÇÃO 

Tendo como base o crescente número de “migrantes ambientais” ou “refugiados 

ambientais”, esse projeto de Iniciação Científica objetivou analisar questões relacionadas ao 

deslocamento populacional decorrente de problemas ambientais e averiguar os potenciais 

reflexos dessas migrações em todo o mundo, examinando normas, ações políticas e meios 

de prevenção para um efetivo controledo crescente fenômeno de deslocamento ambiental.  

O interesse nessa investigação se encontra no fato de estar ocorrendo um fenômeno 

atual – deslocamentos por fatores ambientais – que têm provocado locomoção de milhares 

de pessoas com a tendência de esse cenário se agrave, podendo acarretar graves 

consequências econômicas, políticas e sociais em nível global.  

Nesse contexto, Organizações Internacionais, como a ONU, tem recomendado a 

intensificação de ações no sentido de desenvolver e privilegiar a utilização de instrumentos 

preventivos. O Objetivo da pesquisa e demonstrar que o instituto da Mediação se apresenta 

como um mecanismo de mitigação e resolução de disputas, dispondo de aparatos técnicos 

que culminam em resultados mais duradouros e sustentáveis, fortalecendo as relações 

através da pacificação social e contribuindo para gestão dos conflitos decorrentes do 

deslocamento de pessoas por causas ambientais. 

Primeiramente, abordaremos de forma breve o conceito de deslocados ambientais, 

após os fatores que influenciam as migrações ambientais e finalmente a mediação.  

 

2. PROCEDIMENTOS DE PESQUISA 

 

Sendo uma pesquisa de caráter bibliográfico e documental, na qual foi utilizado o 

método de abordagem qualitativo, foram analisados protocolos, políticas internacionais, 

artigos científicos, teses de doutorado, bem como publicações de organizações 

internacionais como o PNUD, PNUMA/UNEP, ACNUR/UNHCR, ONU/UM e OIM/IOM. 

 

3. RESULTADOSE DISCUSSÃO 
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3.1. Deslocados ambientais 

 

Os deslocados ambientais – muitas vezes apresentados como “refugiados 

ambientais” – estão sujeitos às migrações forçadas, que, segundo a Organização 

Internacional para Migração, é um movimento migratório em que existe um elemento de 

coerção, incluindo ameaças à vida e meios de subsistência, quer resultantes de causas 

naturais ou de origem humana (INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION) 

Cumpre salientar que o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados 

(ACNUR), atende apenas solicitações resultantes de perseguição, conflito, violência 

generalizada ou violações a direitos humanos. Apenas em circunstâncias excepcionais o 

ACNUR presta assistência a deslocados em outras situações de risco, onde a situações 

exigem resposta imediata, como no caso do tsunami do Oceano Índico em 2004, terremoto 

no Paquistão em 2005 e Ciclone Nargis que atingiu Mianmar em 2008.  

Diante disso, é nítida a necessidade de proteção quando as condições não guardam 

relação com conflito ou perseguição, como, por exemplo, casos relacionados às mudanças 

climáticas, à degradação ambiental e aos desastres naturais. 

O Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente conceituou “refugiados 

ambientais” a partir das lições de Essam El-Hinnawi (2012, p.104) como sendo: 

 

Pessoas que foram forçadas a abandonar seu habitat natural, temporária ou 
permanentemente, devido a uma perturbação ambiental (natural ou desencadeada 
pelo homem) capaz de comprometer a sua existência ou afetar seriamente sua 
qualidade de vida. Por perturbação ambiental, nessa definição, entende-se qualquer 
resultado químico, físico ou alteração biológica ou ecossistema, ou base de recurso, 
que o tornam, temporária ou permanentemente, inadequado para sustentar a vida 
humana (CADERNOS DE DEBATES REFÚGIO, MIGRAÇÕES E CIDADANIA , 2012, 
p.104). 

 

O tema “migrações ambientais” surge como uma situação jurídica nova, não 

contemplada pelo Direito Internacional, isso porque não se enquadra nos requisitos legais, 

de tratados ou convenções internacionais vigentes. 

Os próximos passos em direção ao reconhecimento do status jurídico para os 

“refugiados ambientais” se mostram muito desafiadores, tendo em vista que essa 

perspectiva ainda é pouco explorada.  
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3. 2. Migrações por fatores ambientais 

 

A “migração ambiental” é uma modalidade de migração forçada, onde pessoas se veem obrigadas a 

deixarem seu país de origem ou de residência habitual, provisória ou permanentemente, pelo 

declínio do meio ambiente causado por fatores naturais e/ou antrópicos. 

A questão é que toda essa situação de deslocamento massivo por causas ambientais mostra-se 

como urgente. Em 2006 o ACNUR estimou que mais de 24 milhões de pessoas ao redor do mundo 

abandonaram suas casas (algumas temporariamente) por causa de eventos extremos como 

inundações, secas e outras catástrofes ambientais no ano de 2005. Já a Organização Internacional 

de Migrações (OIM) traz a estimativa feita pelo cientista ambiental Norman Myers de 

aproximadamente 200 milhões de migrantes induzidos por causas ambientais até 2050 (RAMOS, 

2011, p.63). 

O fato é que as mudanças ambientais, sobretudo as climáticas, aliado ao comportamento humano, 

têm provocado o deslocamento de milhões de pessoas, com a tendência de que essa situação se 

agrave em um nível inimaginável. 

É inegável a ocorrência das migrações ambientais. Grandes catástrofes ambientais e cenários 

extremos sempre existiram no decorrer da história, obrigando grupos e indivíduos a se deslocarem. 

Ocorre que cada vez mais o ambiente global tem sofrido alterações naturais que, aliado à 

contribuição negativa do homem – através da destruição das florestas, desertificação do solo, 

contaminação do ambiente, entre outras ações – agravam a situação da migração ambiental, vez 

que os impactos no ambiente ultrapassam limites territoriais, podendo atingir grandes números de 

indivíduos prejudicados. 

A estimativa do PNUMA é a de que em 2060 poderá haver cerca de 50 milhões de “refugiados 

ambientais” apenas na África, além de cerca de 150 milhões em todo o mundo. (CADERNOS DE 

DEBATES REFÚGIO, MIGRAÇÕES E CIDADANIA , 2012, p.105) 

Por sua vez, oAlto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR) - que visa a proteger 

e a prestar assistência às vítimas de perseguição e às de violação generalizada dos direitos humanos 

- estima que 25 milhões de pessoas já se encontrem em situação de “êxodo forçado” por 

catástrofes ambientais22, número em constante justamente em razão da crescente degradação e 

devastação ambiental, provocadas pelas mudanças climáticas.  

Já os especialistas da Universidade das Nações Unidas (UNU) estimam que, até o ano de 2050, 

poderão ser 250 milhões de pessoas que tiveram de abandonar deus lares em razão de processos 

                                                 
22 Disponível em:<http://www.dw.com/pt/refugiados-ambientais-a-dimens%C3%A3o-humana-do-aquecimento-global/a-

3704948> 
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de degradação e desastres ambientais, especialmente em virtude das mudanças climáticas 

(RAMOS, 2011, p.22). 

Não é difícil perceber que, ao lado a deterioração ambiental global atingindo níveis e extensão cada 

vez maiores, tem-se o crescente número de deslocamentos populacionais forçados motivados por 

causas ambientais. Torna-se claro que os desastres, a degradação do meio ambiente e as migrações 

em massa são uma das ameaças globais à segurança nacional e internacional, que não pode ser 

subestimada. 

Estudiosos afirmam, em um futuro próximo, os conflitos armados estarão relacionados com 

a degradação do ambiente, a falta de água potável, mudanças climáticas, gerando uma implacável 

disputa por recursos e territórios mais seguros. 

 

3.3. A Mediação na gestão dos conflitos deflagrados por deslocamento de pessoas por causas 

ambientais 

 

Como visto, as mudanças climáticas e as alterações negativas ao meio ambiente podem ser grandes 

indutores de deslocamentos de pessoas e de conflitos em largas escalas.  

Dentro desse prisma, é inquestionável a necessidade de se prevenir e organizar os movimentos 

populacionais por causas ambientais, tendo em vista que essa situação sinaliza para uma crise 

humanitária sem precedentes. 

Ademais, tendo em vista que os desastres ambientais e as migrações em massa são potenciais 

ameaças à segurança global, gerando disputa por recursos e territórios mais seguros. Assim, a 

diplomacia ambiental em países afetados por conflitos se faz necessária.  

Os recursos naturais, como terra, água, minerais e petróleo, são fontes vitais para subsistência, 

renda e influência para países e comunidades ao redor do mundo. Ocorre que, quando os recursos 

naturais são mal gerenciados ou desigualmente compartilhados, por exemplo, tensões podem 

surgir deflagrando em um conflito violento.  

Aliado a isso, tem-se que o crescimento da população e a intensificação da degradação do meio 

ambiente acarretam uma concorrência de recursos que, muitas vezes, já são escassos.É por tal 

motivo que muitos especialistas afirmam que os recursos naturais se tornarão o impulsor de graves 

litígios, com potenciais consequências a níveis regional e internacional.  

À luz desse cenário, a atenção se volta para os mecanismos de mitigação e resolução de disputas 

por recursos naturais, sendo que a Mediação se mostra como uma ferramenta bastante útil.  

O uso da mediação foi recomendado na Conferência Anual de Zaragoza da ONU, realizada 

em 2013, sobre cooperação em matéria de água. A negociação, a mediação e outros 

mecanismos de resolução de conflitos, como a diplomacia ou as ferramentas e processos 

participativos foram os principais temas de debate da conferência. Ademais, o uso da 
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mediação é amplamente defendido pela Organização das Nações Unidas como meios de 

prevenção de conflitos.  

De acordo com o Guia de Mediação “Natural Resources and Conflict: A Guide for Mediation”, 

realizado em parceria com o Departamento de Assuntos Políticos das Nações Unidas e o Programa 

das Nações Unidas para o Ambiente (PNUMA), mediação é um processo colaborativo através do 

qual um terceiro imparcial ajuda as partes de uma disputa a chegarem a uma solução através de 

negociações baseadas em interesses.  

Os processos de mediação – os quais são voluntários e baseados em consenso – tendem 

a levar a resoluções e resultados que são mais duradouros e mais sustentáveis do que 

processos acusatórios ou resultados estabelecidos de alguma outra forma. Em conflitos 

envolvendo recursos naturais, os resultados sustentáveis são ainda mais desejáveis 

porque os benefícios compartilhados desses recursos geralmente cruzam fronteiras tribais, 

sociais, comunitárias e nacionais.A colaboração sobre a sua propriedade, gerenciamento e 

uso é, portanto, fundamental para a paz e a estabilidade (NATURAL RESOURCES AND 

CONFLICT, p.7). 

Nos últimos anos têm ocorrido crescentes disputas sobre recursos naturais, que se tornam motores 

de conflito e violência. Paralelamente, as negociações de paz cada vez mais abordam essas 

questões. Na verdade, como aduz Jan Eliasson (NATURAL RESOURCES AND CONFLICT, p.5), 

Secretário-Geral Adjunto das Nações Unidas, todos os principais acordos de paz, desde 2005, 

incluem disposições sobre a terra e recursos naturais.  

Ocorre que, até a realização desse Guia de Mediação, o papel da mediação na 

resolução pacífica de conflitos envolvendo recursos naturais ainda não havia sido examinado 

de forma sistemática.  

O guia, lançado em 2015, oferece um método para mediar conflitos de recursos naturais dividido 

em quatro fases:  

 Avaliação:avalia todos os aspectos da dinâmica do conflito, a fim de determinar se 

uma abordagem mediada é adequado e suscetível de resultar em um acordo; 

 Pré-negociação (Preparação): estabelece as bases para as negociações e está focada 

em estabelecer as melhores condições possíveis para uma mediação de sucesso – 

quem deve estar envolvido, o calendário, a localização das negociações, a estrutura 

das negociações, e os itens contidos na agenda; 

 Negociação: é o momento em que os termos do acordo são abordados, onde o 

mediador ajuda as partes a chegarem a uma solução mutuamente acordo aceitável; 
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 Implementação (Execução): o acordo deve contém as funções e obrigações 

claramente definidas, todas as partes interessadas, uma data para implementação, 

alteração de mecanismo – se necessário, e uma cláusula para a resolução do conflito.  

Cumpre ressaltar que a mediação não necessariamente terminará quando um acordo é atingido. 

Durante a composição do acordo, uma série de desafios – tensões e disputas – pode insurgir 

afetando seriamente sua sustentabilidade. Assim, a durabilidade do acordo dependerá se os 

problemas eram esperados e como eles foram abordados, isto porque um acordo deve antecipar 

questões que podem surgir no curso de sua execução. 

As negociações de paz que abordam a questão dos recursos naturais podem não resolver o 

problema imediatamente, mas estabelecem bases para futuras reformas.  

Assim, os mediadores que lidam com essas questões, devem ter em mente que o objetivo não é 

estabelecer um acordo imediato, mas criar um espaço dinâmico capaz de lidar com um gama de 

questões que vão se desenvolvendo em momento posterior.  

Além disso, a mediação não tem a pretensão de enfrentar, por si só, as complexas disputas que 

insurgem, até existem situações em que as partes ou uma delas se recusam a entrar em 

negociação, ou mesmo quando as diferenças de valores não possam ser conciliadas.  

O processo de mediação visa também complementar outras ferramentas de construção de paz, tais 

como a prevenção de conflitos, a diplomacia preventiva, a facilitação do diálogo, a construção de 

consensos e as iniciativas de paz, vez que apresenta solução na qual todas as partes saem em 

condições melhores as que entraram.  

Seu alvo é estabelecer a confiança mútua e o entendimento entre partes, ampliando também a 

participação pública em torno de questões relevantes ao analisar sistematicamente todo o 

problema em conjunto com as partes e dentro de um contexto específico, buscando a melhor 

solução possível.   

Por fim, a Mediação se mostra promissora para cumprir a orientação do artigo 33, §, 1º da Carta 

das Nações Unidas e do Direito Internacional de buscar uma solução pacífica para qualquer disputa, 

principalmente quando a disputa é uma ameaça à manutenção da paz e da segurança 

internacional.  

 

4.CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As mudanças ambientais, sobretudo as climáticas – aliado ao comportamento humano – têm 

causado o deslocamento de milhões de pessoas, com a tendência de que essa situação atinja um 

nível inimaginável.  

A propensão é de que os conflitos armadas se relacionem cada vez mais com a degradação do 

ambiente, a falta de água potável e mudanças climáticas, gerando uma implacável disputa por 

recursos e territórios mais seguros. 
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Por essa razão, toda essa questão deve ser tratada pela comunidade internacional de maneira mais 

ampla, pois não se trata somente de uma preocupação de viés ambiental, mas também de cunho 

humanitário e desenvolvimento humano de questão ambiental. 

Dentro desse prisma, tendo em vista que a relação entre os desastres ambientais e as migrações 

em massa são potenciais ameaças à segurança global, a diplomacia ambiental em países afetados 

por conflitos se faz necessária.  

À luz desse cenário preocupante, os mecanismos de mitigação e resolução de disputas por recursos 

naturais ganham voz, sendo que a Mediação se mostra como uma ferramenta bastante útil, pois é 

voluntário e baseado em interesses, levando a resultados mais duradouros e sustentáveis do que 

aqueles onde há a imposição de uma determinada conduta.    

Em relação aos conflitos envolvendo recursos naturais, os resultados sustentáveis são ainda mais 

desejáveis, vez que os benefícios compartilhados podem cruzar fronteiras, criando um ambiente de 

paz e estabilidade, fortalecendo a segurança internacional e protegendo os direitos humanos de 

uma gama de agentes. 

Desse modo,o instituto da Mediação no âmbito internacional apresenta-se como um instrumento 

que busca impedir, mitigar e resolver conflitos, através da pacificação social. 
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RESUMO 
 

A oferta de água tem diminuído e a demanda tem aumentado. As Perdas de água é um 
problema mundial, que requer gerenciamento estratégico. Tem aumentado muito a procura 
da água, porém não aumentou a renovação natural. Existe uma pequena porcentagem de 
água doce para as atividades humanas.  A melhor solução é tomar medidas locais de 
conservação e de uso da água de forma sensata. Para minimizar as perdas de um sistema 
de abastecimento de água são necessárias algumas medidas.  E é dever das 
concessionárias que distribuem água ter uma boa administração de perdas. O trabalho 
busca apresentar algumas opções para minimizar as perdas ocorridas no sistema 
abastecimento de água. 

Palavras-chave: Oferta, Perdas, Reduzir. 

1. INTRODUÇÃO 

Atualmente, percebe-se que a oferta de água tem diminuído e a demanda tem aumentado. 
Perdas de água em redes de abastecimento estão sempre presentes nas operações 
hidráulicas. Perdas de água é um problema mundial que requer gerenciamento estratégico 
adotado pelo prestador de serviço de saneamento básico.  

 A preservação do recurso natural é de responsabilidade de todos os envolvidos no 
processo de extração até o abastecimento e conforme Galvão (2006) afirma que “o 
saneamento carece de uma cultura regulatória que envolva todos os atores (o poder 
concedente, o concessionário e o usuário) e que prime pela transparência e eficiência, com 
modicidade tarifária e participação na definição das políticas e prioridades (controle social)”.  
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Este trabalho tem como objetivo analisar a viabilidade e a sustentabilidade técnica e 
econômica financeira de um programa de controle administrativo de perdas e estimular a 
adoção de gestão de perdas na Baixada Santista, no município de São Vicente através do 
estudo de caso do bairro Vila Jóquei. 

2. PROCEDIMENTOS DE PESQUISA 

2.1. Seção  

Este trabalho está baseado na pesquisa científica básica, por meio de revisão bibliográfica 
em literatura técnica formando um referencial teórico conceitual com o objetivo exploratório 
e descritivo, com levantamento de coleta de dados, estudo de caso, documentos e consultas 
a órgãos responsáveis no abastecimento de água. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O bairro Vila Jóquei Clube está localizado pela SABESP no setor de abastecimento Jóquei, 
e conforme o relatório anual de controle de perdas por setor, dados de 2015 nos mostra que 
houve no índice de perda na macromedição de 48,63% que adotando a metodologia IWA, 
vazamentos com mais de 30% como propósito de controle deve-se reduzir os vazamentos 
visíveis com o uso de força humana, mão de obra especializada. 

 
Figura 1 – principais ações para o controle de perdas reais 
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Figura 2 – principais ações para o controle de perdas reais 

 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com o objetivo de moderar a perda de água deve-se fazer o controle de gerenciamento, 
dividindo a área em distritos para monitoramento, trocar as tubulações antigas que 
apresentem vazamento, diminuir a clandestinidade do abastecimento de água, utilizar 
material de melhor qualidade, ampliar a rede de abastecimento de água e treinar mão-de 
obra especializada. 
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Para a indústria do petróleo, um reservatório é definido como na dependência das suas 
relações de porosidade e permeabilidade. Esta pesquisa foi realizada nos laboratórios do 
IPECI durante o primeiro semestre do ano letivo de 2015, tendo como objetivo principal o 
teste de permeabilidade e porosidade em arenitos sintéticos com foco individual na presença 
de bioclástos. O desenvolvimento de amostras sintéticas em laboratório permitiu uma 
avaliação controlada destes parâmetros, sendo possível uma análise mais correta. Após o 
teste, pode-se concluir que as características dos grãos influenciam diretamente nas 
propriedades físicas das rochas. Com o desenvolvimento de um porosímetro de bancada, 
os resultados aqui expostos poderão ser confirmados. 
 

Palavras-chave: Arenito, Porosidade, Petróleo. 
 

1. INTRODUÇÃO 

As rochas sedimentares são formadas por um conjunto de fenômenos naturais que 

modificam uma rocha matriz, como o intemperismo químico e físico. O sedimento formado 

é transportado por diversos agentes - como água, gravidade e vento - estes alterando 

formato, tamanho e até mesmo propriedades químicas dos mesmos, sendo posteriormente 

depositados em áreas de relevo diferenciado. O ambiente deposicional bem como diagênese 

- processo que ocorre após a deposição - pode afetar a compactação e cimentação dos 

sedimentos, transformando ainda mais o grão. As transformações sofridas pelo sedimento 

influenciam diretamente na porosidade, assim como na permeabilidade de uma rocha 

(COSTA, 2007). 

RESUMO  
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Os bioclástos de bivalvas são fragmentos fossilizados de conchas e carapaças de diversos tipos 

animais, podendo também apresentar esqueletos inteiros desses indivíduos dependendo de suas 

dimensões. A presença destes em uma rocha sedimentar confere em um grande aumento de porosidade, 

sendo acompanhado ou não de aumento de permeabilidade. A atividade principal deste estudo é avaliar 

como a porosidade e a permeabilidade de arenitos sintéticos pode variar com presença de bioclástos.  

 

2. PROCEDIMENTOS DE PESQUISA 

Os bioclastos de bivalvas se caracterizam por morfologias oblatas a planares, a presença deste impõe 

uma anisotropia ao sedimento que o contém. Esta anisotropia, por sua vez, determina padrões de 

porosidade e de permeabilidade diferencial. A montagem de arenitos sintéticos com bioclastos 

permitiu a avaliação destas características em relação à variabilidade da quantidade de bioclastos e do 

seu posicionamento, utilizando areias de diversas granulometrias e padrões de arredondamento e 

esfericidade.  

 

2.1. Equipamentos utilizados 

o Béqueres (10 mL, 50 mL, 100 mL);  

o Recipientes plásticos;  

o Seções de tubos de polipropileno (4 cm de diâmetro por 7,5 cm de altura);  

o Papel alumínio;  

o Filme PVC transparente;  

o Espátula;  

o Cimento comercial Portland;  

o Areias diversas;  

o Água. 
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2.2. Montagem dos Arenitos Sintéticos 

Para montagem dos arenitos sintéticos foram utilizadas quantidades variáveis de cimento, areia e água. 

A montagem das amostras foi iniciada com o corte das seções de 7,5 cm de comprimento dos tubos de 

polipropileno. Cada tubo foi lixado e teve um de seus lados coberto com papel alumínio e filme PVC, 

de modo a evitar o vazamento da calda de cimento a ser aplicada. Nas amostras foram utilizadas de 

50% a 75% de areia, 15% a 30% de cimento e 10% a 25% de água, levando em consideração o volume 

aproximado do cilindro, 94,25 cm³. Os copos tipo béquer foram usados como medidores volumétricos 

dos ingredientes e os recipientes plásticos foram usados para mistura das fases, obtendo uma massa 

que, em seguida, era transferida para o tubo já forrado.  

 

2.3. Testes de Permeabilidade 

Cada amostra passou por cinco dias de cura antes de ser submetida aos experimentos. Após a cura, a 

cobertura de alumínio e PVC era retirada, e os testes eram iniciados. Cada testemunho simples 

(composto por um tipo único de areia) era exposto a uma quantidade fixa 25 mL de água, que escoava 

pelo arenito, sendo medido então, o volume em mililitros que passava pela rocha sintética em 30 

segundos. Em testemunhos compostos por tipos diferentes de areia, foi avaliada a passagem de uma 

carga de 20 mL de água em 15 segundos.  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O laboratório dispôs de 12 tipos diferentes de areias, destas, somente 9 foram utilizadas na 

elaboração das amostras deste experimento. Nas imagens abaixo, pode-se observar suas 

características e morfologias, sendo analisados os tipos de grãos que as formam, a 

quantidade visual de bioclástos, laminação e esfericidade. 
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Foto 1: Areia 1: Mal selecionado, possui esfericidade 

variável, quantidade média de grãos laminares e média-
baixa de bioclástos. 

 
 
Foto 2: Areia 2: Mal selecionado, possui esfericidade 

variável, quantidade alta de grãos laminares e 
bioclástos. 

 

Foto 3: Areia 3: Bem selecionado, possui esfericidade 

variável, porém grandes quantidades de grãos de 
tamanhos próximos, alta laminação e quantidade média 
de bioclástos. 

 

Foto 4: Areia 4: Bem selecionado, possui grãos de 

baixa esfericidade, alta laminação e quantidade quase 
nula de bioclástos. 

 

 
 
Foto 5: Areia 5: Mal selecionado, possui esfericidade 

variável, baixa laminação e alta quantidade de 
bioclástos. 

 
 
Foto 6: Areia 8: Bem selecionado, possui grãos de alta 

esfericidade, baixíssima laminação e quantidade baixa 
de bioclástos. 



 

 

331 

 

 

Foto 7: Areia 9: Mal selecionado, possui esfericidade 

variável, média laminação e alta quantidade de 
bioclastos 

 

Foto 8: Areia 10: Bem selecionado, possui grãos de alta 

esfericidade, baixíssima laminação e quantidade nula 
de bioclástos. 

 

Foto 9: Areia 11: Bem selecionado, possui 

esfericidade baixa, porém grandes quantidades de 
grãos de tamanhos próximos, baixa laminação e 
quantidade nula de bioclástos. 

As tabelas expostas a seguir foram criadas para facilitar a organização dos dados, levando 

em conta o grau de cimentação. Com o exame das tabelas, ligando-as com os tipos de grãos 

já mencionados anteriormente, foi possível chegar às seguintes conclusões quanto à 

presença de bioclástos e como ela influência na porosidade e permeabilidade de arenitos. 

As Tabelas de 1 a 4 consideram testemunhos formados com somente um tipo de areia. 

Tabela 1 – Cimentação Alta 

Amostra Tipo de Areia Altura da Coluna [cm] Área [cm²] Vazão [mL/s] 

1 1 6 100,53 0 

1 3 5,5 94,25 0 

1 5 5,7 96,76 0 
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Partindo da Tabela 1, é possível notar que, independentemente do grão, o grau de cimentação e a 

compactação condicionam diretamente a porosidade e permeabilidade da rocha, já que mesmo em 

grãos maiores e com presença mais acentuada de bioclástos, a vazão de água foi nula. Foi possível 

observar durante o experimento, que a água escoava pela rocha em uma variação de tempo muito 

maior, sendo também possível notar que a molhabilidade (habilidade de um líquido em manter contato 

com uma superfície sólida) dos materiais influenciavam na vazão de líquido.  

Tabela 2 – Cimentação Média 

Amostra Tipo de Areia Altura da Coluna [cm] Área [cm²] Vazão [mL/s] 

2 3 7,4 118,12 0,17 

2 1 6,1 101,79 0,233 

2 5 5,75 97,39 1,17 

A Tabela 2, permite observar que, diminuindo a cimentação e a compactação, todos os testemunhos 

começam a mudar levemente (no caso das areias 1 e 3) ou acentuadamente (areia 5) as propriedades 

físicas estudadas, tendo como resultado a vazão efetiva. Neste momento já é possível observar que 

grãos bem selecionados e/ou presença de bioclastos em maior quantidade e tamanho interferem na 

porosidade da rocha. Analisando os testemunhos compostos pelas areias 1 e 3, é possível notar que a 

laminação dos grãos influência diretamente na porosidade da rocha, já que grãos laminares se 

compactam de modo mais intenso.  

Tabela 3 – Cimentação Baixa 

Amostra Tipo de Areia Altura da Coluna [cm] Área [cm²] Vazão [mL/s] 

3 3 7,5 119,38 0,3 

3 1 6,5 106,81 0,37 

3 5 5,8 98,02 1,23 

Com a análise da Tabela 3, nota-se que com menor cimentação e compactação, a porosidade e 

permeabilidade dos testemunhos mudam drasticamente no caso das areias 1 e 3, tendo como base o 

resultado apresentado na Tabela 2. Já observando a amostra de areia 5, nota-se que a vazão não 

aumentou na mesma intensidade que as vazões das outras amostras.  

Tabela 4 – Cimentação Média (Amostras 1) e Média-Baixa (Amostras 2) 

Amostra Tipo de Areia Altura da Coluna [cm] Área [cm²] Vazão [mL/s] 

1 8 7 113,10 0,083 

1 9 7,2 115,61 0,3 
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2 8 5,8 98,02 0,25 

2 9 6,5 106,81 0,46 

A Tabela 4 compara testemunhos com grande quantidade de bioclastos e média laminação (areia 9) e 

testemunhos com baixa quantia de bioclastos, esfericidade acentuada e baixa laminação (areia 8). 

Nestas amostras, a única variação em sua montagem foi a quantidade de areia utilizada e o grau de 

compactação. As amostras de número 1 usaram 70% de areia e foram menos compactadas, enquanto 

as de número 2 usaram 60% de areia e sofreram maior compactação, tendo volume fixo de 15% de 

cimento. O resultado foi diferente do esperado, já que as rochas mais compactadas obtiveram vazões 

maiores do que as menos compactadas. A conclusão possível sem o uso do porosímetro (equipamento 

em desenvolvimento) é que a quantidade de bioclástos elevada da areia 9 permitiu uma compactação 

menor do que a da areia 8, o que a tornou mais porosa e permeável que a segunda.  

A cimentação não foi usada como critério de diferenciação em testemunhos formados por tipos 

diferentes de areias, já que o tamanho dos grãos e quantidade de bioclástos influencia na compactação 

e quantidade de calda de cimento adicionada a amostra. A tabela a seguir expõe os dados obtidos para 

amostras compostas, seguida de seu exame em relação aos tipos de grãos. 

Tabela 5 – Amostras Compostas 

Amostra Tipo de Areia Altura da Coluna [cm] Área [cm²] Vazão [mL/s] 

1 2, 5 e 11 6,7 109,33 0,33 

2 4 e 1 5,8 98,02 0,47 

3 5 e 10 6,8 110,58 1 

Analisando a amostra 1, composta pelas areias 5, 2 e 11, como topo, meio e base, respectivamente, 

pode-se concluir que, quanto menor a quantidade de bioclástos, menor a porosidade. A amostra 2 é 

composta pelas areias 4 e 1 em camadas alternadas. A laminação dos grãos de ambas as areias 

influenciou a baixa porosidade, porém, a quantidade de bioclástos da areia 1 fez com que esta não 

fosse tão baixa quanto a da amostra 1. A amostra 3 é composta pelas areias 5 e 10, sendo a 10 a base 

da amostra. Ambas as areias possuem propriedades que podem atuar para uma boa porosidade, como 

quantidade alta de bioclástos, esfericidade alta, baixa laminação, aliadas com a compactação mais 

difícil devido ao tamanho dos grãos, explicando os resultados obtidos.  
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A porosidade apresenta variações de acordo com o formato dos grãos, a compactação dos 

mesmos e o nível de cimentação. Pode ser observado no estudo, que o número de bioclástos 

de bivalves presentes no arenito influência diretamente na porosidade da rocha, assim como 

o selecionamento dos grãos e a laminação, esta diminuindo drasticamente a porosidade dos 

testemunhos, tornando-os menos permeáveis.  

As amostras utilizadas neste estudo estão à disposição para finalização da pesquisa nos 

laboratórios do IPECI, após montagem do porosímetro de bancada e da disponibilização de 

microscópio petrográfico. Por meio destes equipamentos, será possível uma melhor 

avaliação dos resultados de permeabilidade obtidos nesta pesquisa, sendo possível 

esclarecer e comprovar fatos. 
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RESUMO 
 

O projeto teve como objetivo comparar a capacidade de crescimento dos fungos do gênero 
Aspergillus e Penicillium. Os fungos previamente selecionados foram cultivados em placa de 
Petri, em meio de cultura Batata-Dextrose-Ágar (BDA), acrescido do antibiótico 
Cloranfenicol, contendo placa controle e concentrações de 0,7 mM; 1,5 mM; 3,0 mM; 6,2 
mM e 12, 5 mM de Cloreto de Cobre (CuCl2) e Cloreto de Níquel (NiCl2). A velocidade de 
crescimento foi avaliada a cada um dia do crescimento, medindo-se o diâmetro de cada 
colônia no 3° ao 7°, 10°ao 14° dia após a inoculação. Elaboração de gráficos e tabelas pelo 
índice de velocidade de crescimento micelial (IVCM). Em meio contento cloreto de cobre, A. 
flavus e A. niger demonstrou elevada velocidade de crescimento, diminuindo seu 
crescimento em 12,5mM; P. ochrochloron apresentou um boa taxa de crescimento em todas 
as concentrações; P. simplicissimum teve crescimento em todas as concentrações, exceto 
em 12,5mM. Em meio contento cloreto de níquel, A. niger, P. ochrochloron e P. 
simplicissimum manteve seu índice de crescimento até 3,0mM, sofrendo diminuição em 
6,2mM, sendo letal em 12,5mM, exceto para P. simplicissimum, que apresentou 
insignificante crescimento, fica claro que a elevação nas concentrações de níquel inibe seu 
mecanismo. Portanto o gênero Penicillium apresentou um diferencial nas concentrações 
mais elevada de cobre e níquel, no entanto, até 3,0mM o gênero Aspergillus é o mais 
indicado, devido o seu potencial de crescimento. Diante disso, estudos devem continuar 
sendo realizados, para saber qual espécie é mais adequada para um possível processo de 
biorremediação. 

Palavras-chave: Fungos, Metais pesado, Biorremdiação. 

1. INTRODUÇÃO 

Os problemas de degradação de áreas ambientais agravaram-se muito nos últimos 

anos, devido ao aumento das atividades industriais, mecanização dos processos de 

produção, dentre outros, com isso, intensificando a produção de resíduos. A contaminação 

de áreas por atividades de mineração e processamento de metais é reconhecida como um 

grande problema ambiental. Esses elementos podem prejudicar na atividade microbiana do 

solo, assim, estudos que caracterizam fungos com capacidade de degradação e/ou 

remoção destes poluentes se fazem necessários. (QUINTELAS; SILVEIRA et al.; SOUZA, 

2007; VIEIRA & VOLESKY, 2000). 
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O projeto teve como principal objetivo avaliar e comparar a capacidade de 

crescimento dos fungos do gênero Aspergillus e Penicillium, pois apresentam função 

fundamental nos ecossistemas do ambiente. As espécies selecionadas foram: A. flavus, A. 

niger, P. ochrochloron e P. simplicissimum, anteriormente isoladas e identificadas de locais 

de rejeitos de uma mineradora. Foi feita a comparação de crescimento em meio de cultura 

BDA contendo os metais pesados cobre (CuCl2) e níquel (NiCl2), cujo objetivo foi contribuir 

na seleção de fungos mais promissores e que apresentam potencial de aplicação em 

sistemas de biorremediação.  

2. PROCEDIMENTOS DE PESQUISA 

2.1. Cultivo dos fungos em batata-dextrose-ágar (BDA) 

As espécies selecionadas para o trabalho são: Aspergillus flavus, Aspergillus niger, 

Penicillium ochrochloron e Penicillium simplicissimum. Os fungos foram crescidos em placas 

de Petri em meio de cultura Batata-Dextrose-Ágar (BDA), acrescido do antibiótico 

Cloranfenicol. Um disco (ø 5mm) de micélio fúngico foi inoculado no centro da Placa de Petri, 

contendo BDA e também em cinco diferentes concentrações de Cloreto de Cobre (CuCl2) e 

Cloreto de Níquel (NiCl2) sendo elas: 0,7mM; 1,5mM; 3,0mM; 6,2mM e 12, 5mM. O controle 

foi uma placa sem adição do CuCl2 e NiCl2. Os experimentos foram realizados em triplicata. 

As placas foram incubadas sob controle de temperatura a 28 ± 2ºC. 

2.2. Velocidade de crescimento em BDA acrescido de CuCl2 e NiCl2 

A velocidade de crescimento foi avaliada pela medida a cada um dia de crescimento 

do diâmetro de cada colônia. Para determinação do crescimento, foram traçadas no fundo 

de cada placa de Petri duas retas perpendiculares, passando pelo centro do disco de 

crescimento inoculado, com auxílio de uma régua graduada. A medição foi realizada no 3º, 

4º, 5º, 6º, 7º, 10°, 11°, 12º, 13º e 14° dia após a inoculação (STAHL & PARKIN, 1996). Para 

cada espécie e concentrações de CuCl2 e NiCl2, os valores obtidos pela média de medição, 

foram realizados o cálculo do IVCM (índice de velocidade de crescimento micelial)(DIAS et 

al, 2005). 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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Como proposto nos objetivos, foi realizada uma revisão bibliográfica dos gêneros 

Aspergillus e Penicillium visando verificar o comportamento desses fungos frente aos metais 

pesados (cobre e níquel). Em paralelo, foram iniciados os experimentos com as espécies A. 

flavus, A. niger, P. ochrochloron e P simplicissimum. 

Tabela baseada no índice de velocidade de crescimento micelial (IVCM), elucidando 

o desenvolvimento micelial dos gêneros Aspergillus e Penicillium, composto pelas 

concentrações de 0,7; 1,5; 3,0; 6,2 e 12,5mM de cloreto de cobre (DIAS et al, 2005). 

Tabela 1. Índice de velocidade de crescimento micelial - IVCM (cm/dia) de cada espécie nas diferentes concentrações de 
cloreto de cobre. 

Concentração 
de cobre 

 
A. flavus 

 
A. niger 

 
P. ochrochloron 

 
P. simplicissimum 

0,7mM 2,03 1,99 1,44 1,23 

1,5mM 1,92 1,91 1,28 1,38 

3,0mM 1,67 1,51 1,05 1,30 

6,2mM 0,77 0,75 0,91 0,11 

12,5mM 0,10 0,31 0,67 0,00 

Conforme gráfico 1, a concentração de 0,7mM de CuCl2, as espécies não sofreram 

nenhuma alteração, obtendo crescimento praticamente igual ao controle. O crescimento na 

placa chegou ao máximo no 7º e 10º dia de incubados para A flavus e A niger, 

respectivamente. 

Gráfico 1e 2: Crescimento micelial dos fungos A. flavus (azul) A. niger (vermelho), P. ochrochloron (verde) e 
P. simplicissimum (roxo), com concentração de 0,7mM e 1,5mM de CuCl2. (respectivamente). 

    

O gráfico 2, com concentração de 1,5mM de cloreto de cobre não alterou o 

crescimento do gênero Aspergillus, permanecendo com maior IVCM da tabela 1. As 

espécies do gênero Penicillium até o 7º dia teve desenvolvimento similar, porém, a partir do 

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

3 4 5 6 7 10 11 12 13 14

C
R

ES
C

IM
EN

TO
 (

cm
)

PERÍODO DE INCUBAÇÃO (dias)

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

3 4 5 6 7 10 11 12 13 14

C
R

ES
C

IM
EN

TO
 (

cm
)

PERÍODO DE INCUBAÇÃO (dias)



 

 

338 

 

10º dia houve um distanciamento da espécie P. simplicissimum, obtendo crescimento 

superior a concentração anterior, comprovado pelo IVCM da tabela 1, é bem capaz que o 

cobre serviu de substrato para o fungo, porém não foi comprovada neste estudo.  

Gráfico 3 e 4: Crescimento micelial dos fungos A. flavus (azul) A. niger (vermelho), P. ochrochloron (verde) e 
P. simplicissimum (roxo), com concentração de 3,0mM e 6,2mM de CuCl2. (respectivamente). 

...  

Conforme demonstrado no gráfico 3, percebeu-se que todas as espécies teve um 

pequeno declínio em seu crescimento, contudo, apresentaram uma boa taxa de crescimento. 

Apesar disso, A. flavus teve maior IVCM (tabela 1). De acordo com Akar & Tunali (2006), 

foram estudadas as características de biossorção da espécie A. flavus em íons Cu2+e Pb2+ 

apresentou excelentes resultados de remoção, os resultados indicam que pode ser usado 

como um barato e eficiente, e facilmente biossorventes.  

No gráfico 4, fica evidente que concentração de 6,2mM de CuCl2, diminui 

drasticamente a velocidade de crescimento da espécie P. simplicissimum com crescimento 

quase insignificante. As outras três espécies apesar de apresentar diminuição no 

crescimento, tiveram bom desempenho. 

A concentração de 12,5mM de CuCl2, no gráfico 5, causou forte impacto na espécie 

A. flavus com crescimento praticamente nulo. P. simplicissimum não conseguiu até o término 

do 14º dia se desenvolver. Todavia, A. niger conseguiu no 10º dia uma excelente velocidade 

de crescimento. Apesar disso, a espécie P. ochrochloron mostrou-se muito mais tolerante, 

não oscilando seu comportamento frente a nenhuma das concentrações analisadas. No 

entanto, o gráfico 10, demonstra que a concentração de 12,5mM de NiCl2, foi letal, somente 

P. simplicissimum, apresentou crescimento irrelevante. Fica claro que altas concentrações 

de íons de níquel inibe o desenvolvimento  
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Gráfico 5 e 10: Crescimento micelial dos fungos A. flavus (azul) A. niger (vermelho), P. ochrochloron (verde) 
e P. simplicissimum (roxo), com concentração de 12,5mM de CuCl2 e NiCl2 (respectivamente). 

    

Tabela 2: Índice de velocidade de crescimento micelial - IVCM (cm/dia) de cada espécie nas diferentes 
concentrações de cloreto de níquel. 

Concentração 
de cobre 

 
A. flavus 

 
A. niger 

 
P. ochrochloron 

 
P. simplicissimum 

0,7mM 0,11 1,63 1,06 1,40 

1,5mM 0,12 1,44 1,02 1,22 

3,0mM 0,15 1,10 0,56 0,96 

6,2mM 0,00 0,23 0,04 0,51 

12,5mM 0,00 0,00 0,00 0,07 

O gráfico 6, com concentração de 0,7mM de NiCl2, podemos visualizar que espécie 

A niger teve o maior crescimento, de acordo com IVCM da tabela 2, no entanto, a apartir do 

10º dia não foi possível verificar a continuidade de seu crescimento, devido a quantidade de 

esporos que cresceu no canto da placa de Petri, impedindo assim o crescimento do micélio 

central. O mesmo fato aconteceu com a espécie P. simplicissimum, não sendo possível 

medir seu crescimento após o 12º dia de inoculação. P. ochrochloron com crescimento um 

pouco mais lento, porém equivalente ao controle. No caso da espécie A flavus, o fungo 

fornecido apresentou dificuldades de crescimento, se comparar ao controle, que conseguiu 

desenvolver excelentissimamente bem, em data antecedente a esta inoculação, é possível 

que tenha perdido a capacidade de esporular. Esse fato aconteceu em todas as 

concentrações de níquel, onde não será possível fazer comparação com esta espécie.  

Na concentração de 1,5mM de cloreto de níquel, o gráfico 7 demonstra a mesma 

ocorrência anterior em relação a espécie P. ochrochloron e A. niger, contudo manteve 

crescimento superior, baseado no IVCM da tabela 2. A espécie P ochrochloron manteve seu 
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crescimento paralelo à concentração anterior. Todavia podemos dizer que as três espécies 

tiveram um bom índice de crescimento.  

Gráfico 6 e 7: Crescimento micelial dos fungos A. flavus (azul) A. niger (vermelho), P. ochrochloron (verde) e 
P. simplicissimum (roxo), com concentração de 0,7mM e 1,5mM de NiCl2. (respectivamente). 

    

Conforme gráfico 8, com concentração de 3,0mM de NiCl2, o crescimento dos fungos 

sofreram uma redução significativa no seu crescimento, comparado as anteriores. O 

crescimento A. niger e P simplicissimum ficaram próximas, apesar disso, a velocidade de 

crescimento do A. niger, de baseado no IVCM da tabela 2, se sobressaiu às outras duas 

espécies. Notou-se que a espécie P ochrochloron apresentou declínio no crescimento, 

comparado às concentrações anteriores, perdendo metade de seu desenvolvimento, dados 

comprovado pela tabela 2 do IVCM. Ahmad et al. (2006), isolou fungos de solo contaminado 

por Ni, Cd e Cr , demonstraram que as espécies A. niger e P. sp, obteve resultados de 

biossorção de todos os metais mais elevada para 4 mM, sendo a espécie A. niger que 

apresentou maior potencial de biossorção aos íons Ni > Cd.  

Gráfico 8 e 9: Crescimento micelial dos fungos A. flavus (azul) A. niger (vermelho), P. ochrochloron (verde) e 
P. simplicissimum (roxo), com concentração de 3,0mM e 6,2mM de NiCl2 (respectivamente). 
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De acordo com o gráfico 09, a concentração de 6,2mM de NiCl2, apresenta forte 

impacto no crescimento das espécies A. niger e P ochrochloron, mostrando desenvolvimento 

irrisório, quase nulo, deixando óbvio que o aumento da concentração bloqueia o mecanismo 

de crescimento. Apesar da espécie P simplicissimum mostrar crescimento lento, seu 

desempenho conforme indica o IVCM da tabela 2, atingiu uma média bem superior as 

demais espécies, mostrando-se muito mais resistente. Segundo Trufem (1998), o micélio de 

diferentes fungos é capaz não só de sobreviver em ambientes com altas concentrações de 

metais, como são capazes de removê-los, acumulando-os em suas hifas.  

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A elevada velocidade de crescimento apresentada pelas espécies A. flavus, A. niger, 

P. ochrochloron e P. simplicissimum comparada ao controle, indica que as concentrações 

0,7; 1,5 e 3,0mM de cobre, não interferem no seu desenvolvimento, apresentando boa 

habilidade. Na concentração 6,2mM de cobre as espécies A. flavus, A. niger e P. 

ochrochloron, sofreu uma pequena diminuição no seu desenvolvimento, no entanto, a 

espécie P. simplicissimum mostrou uma diminuição drástica na velocidade de crescimento, 

demostrando falta de tolerância com o aumento da concentração. Para 12mM de cobre a 

espécie A. niger e P. simplicissimum não apresentou crescimento, revelando total 

intolerância a altas concentrações, apesar do A. flavus conseguir crescer, foi insignificativo 

seu desenvolvimento, no entanto, a espécie P. ochrochloron demonstrou um boa tolerância 

em altas concentrações. 

Para o meio contento cloreto de níquel, as espécies A. niger, P. ochrochloron e P. 

simplicissimum nas concentrações de 0,7 e 1,5mM demonstraram crescimento similar ao 

controle, apresentando excelente tolerância. Para 3,0mM de níquel o crescimento de todas 

as espécies sofreu uma redução significativa no seu crescimento, mostrando sensibilidade 

à concentração. Em 6,2mM de níquel as espécies A. niger e P ochrochloron sofreu um forte 

impacto em seu crescimento, entretanto, a espécie P simplicissimum apesar de crescimento 

lento, conseguiu bom índice de desenvolvimento. A concentração de 12,5mM de níquel foi 

letal para o crescimento A. flavus, A. niger e P. ochrochloron, somente P. simplicissimum 

conseguiu sobreviver, sendo irrelevante seu crescimento.  
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Levando em consideração as concentrações realizadas, o gênero Penicillium 

apresentou um diferencial nas concentrações mais elevada de cobre e níquel, portanto, até 

3,0mM o gênero Aspergillus é o mais indicado, devido o seu potencial de crescimento. 

Diante dos resultados obtidos, conclui que ambos os gêneros estudados são 

capazes de sobreviver em ambientes contaminados por cobre e níquel. Dessa forma, 

estudos com fungos provenientes de áreas contaminadas por metais pesados, são 

indicados, pois eles possuem estratégias que permitem a remoção destes elementos do 

ambiente. 

 

5. REFERÊNCIAS 

AHMAD, I; ANSARI, M. I. & AQIL, F. Biosorption of Ni, Cr and Cd by metal tolerant Aspergillus 
niger and Penicillium sp. using single and multi-metal solution, Indian Journal of 
Experimental Biology, v.44, p.73-76, jan, 2006. 

AKAR, T. & TUNALI, S. Biosorption characteristics of Aspergillus flavus biomass for removal 
of Pb(II) and Cu(II) ions from an aqueous solution. Bioresource Technology, v.97, n. 15, p. 
1780-1787, 2006. 

DIAS, M. D.; POZZA, E. A.; ABREU, M. S. & MIRANDA, E. O. Efeito da temperatura no 
crescimento micelial, produção e germinação de conídios de Colletotrichum Spp. 
isolados de Coffea arábica L., Dissertação (mestre em Fitopatologia) Universidade Federal 
de Lavras/UFLA. Ciências e Agrotecnologia, v. 29, n. 3, p. 545-552, maio/jun., 2005. 

QUINTELAS, C. M. C. Implementação e desenvolvimento de sistemas de biossorção 
para fixação de metais pesados. Braga, 2007, 130f. Tese (Doutorado) – Univ. do Minho. 

SILVEIRA, M. L., CHANG, A. C., ALLEONI, L. F. R., O'CONNOR, G. A. & CHANG, A. C. 
Heavy metal sequential extraction methods – A modification for tropical soils. Chemosphere, 
n.64, p.1929–1938, 2007b. 

SOUZA, R. A. Avaliação de metais em águas na sub- bacia Hidrográfica do rio 
Ivinhema. Mato Grosso do Sul, 2007, 98fl. Dissertação (Mestrado em Saneamento 
Ambiental e Rec. Hídricos) – UFMGS. 

STAHL, P. D. & PARKIN, T. B. Relationship of soil ergosterol concentration and fungal 
biomass. Soil Biology & Biochemistry, v.28, n.7, p.847-855, 1996. 

TRUFEM, S. F. B. Taxonomia de zigomicetos. In: Bononi, V. L. R. & Grandi, R. A. P. (org). 
Zigomicetos, Basidiomicetos e Deuteromicetos: noções básicas de taxonomia e 
aplicações biotecnológicas. São Paulo: Instituto de Botânica, Secretaria de Estado do Meio 
Ambiente, 1998. 



 

 

343 

 

VIEIRA, R. H. & VOLESKY, B. Biosorption: a solution to pollution? International 
Microbiology, v.3, p.17-24, 2000. 

 

UM ESTUDO SOBRE A INFLUÊNCIA DA PROPAGANDA NO 
CONSUMO DE ÁLCOOL POR ADOLESCENTES 

 

Naomy Ester de Melo e Marques – (bolsista PIBIC)1 

Dra. Thalita Lacerda Nobre (orientadora)2 

Universidade Católica de Santos 

Psicologia 

1naomyestermelo@gmail.com; 2prof.thalita@yahoo.com.br  

 

 

RESUMO 
 

 
O presente trabalho, a partir do conhecimento de dados relevantes sobre o consumo de 
álcool por jovens no Brasil, teve como objetivo verificar qual é a relação entre as 
propagandas de bebidas alcóolicas e o consumo por adolescentes. A metodologia utilizada 
foi a de levantamento bibliográfico que visou buscar informações sobre o consumo de álcool, 
sobre os aspectos emocionais relacionados à adolescência e sobre a propaganda. Como 
resultado obtido, foi demonstrado que as técnicas de marketing funcionam como atrativos 
para o adolescente consumir estes produtos e, portanto, comprovou- se a hipótese inicial de 
que há influência da propaganda para o consumo de álcool por jovens.  
Palavras-chave: psicologia, alcoolismo, propaganda, adolescência. 

 

1. INTRODUÇÃO 

O Segundo Levantamento Nacional de Álcool e Drogas (LENAD) de 2012, realizado 

pelo Instituto Nacional de Políticas Públicas do Álcool e Outras Drogas (INPAD), da 

Universidade Federal de São Paulo, constatou um aumento do número de pessoas que 

experimentou álcool com menos de 15 anos, bem como um crescimento do consumo regular 

precoce de bebidas alcoólicas.  
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É sabido que o Brasil, faz parte de uma sociedade de consumo e tem dentro da sua 

cultura o hábito da ingestão de álcool, que é considerado uma droga lícita, de fácil acesso, 

e tem grande deficiência na fiscalização, além de ter seu consumo estimulado por estar 

associado em situações vivenciadas por jovens como nos esportes, festas universitárias e 

até em redes sociais. 

A partir da década de 1990, começaram a ser publicados artigos com metodologia 

apurada a respeito da relação da propaganda com consumo de álcool, e pôde-se perceber 

que a medida que os jovens eram expostos à publicidade do álcool, criavam-se atitudes mais 

positivas em relação a beber, como proporcionar a antecipação ao início do beber, fazer o 

beber parecer estar sempre presente, quase como obrigatório, aumentar a atração, 

influenciar e recrutar novas gerações de bebedores e aumentar a possibilidade do beber 

pesado. (PINSKY, 2014) 

A fim de compreendermos estas informações, acreditamos ser necessário 

remetermo-nos a questões relacionadas ao fator cultural do consumo de álcool no país e as 

possíveis estratégias utilizadas pela indústria de bebidas e empresas de marketing com 

apelo psicológico e motivacional para atrair o consumidor.  

As campanhas publicitárias que vendem produtos, tendem a se basear na ilusão, no 

princípio do prazer, na sedução e na onipotência. Prevalece uma relação de objeto parcial 

em que o produto é o melhor e mais barato. Usam –se de técnicas que estimulam 

mecanismos psíquicos predominantes nos estados primitivos da mente, diminuindo a 

capacidade crítica do indivíduo que na ilusão de encontrar o prazer, pode acabar por dar 

vazão aos seus aspectos de morte e autodestruição. (LEVISKY, 1995) 

Este trabalho foi realizado por meio de revisão de literatura das obras de 

MUCCHIELLI, no livro “A Psicologia da Publicidade e da Propaganda”, GADE, em 

“Psicologia do Consumidor”, FARIA, no artigo sobre “Propaganda de álcool e associação ao 

consumo de cerveja por adolescentes” incluindo também autores de psicologia como 

LEVISKY, BLOS e FERRARI, assim como autores que publicaram artigos científicos sobre 

o tema como PINSKY, CAETANO entre outros. Com isso, delimitou-se o objetivo de 

compreender a relação que há entre as propagandas de bebidas alcóolicas e o consumo 

destas por adolescentes. 
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2. PROCEDIMENTOS DE PESQUISA 

2.1. Levantamento bibliográfico 

O trabalho foi realizado a partir de um levantamento bibliográfico, que de acordo com 

Gil (2010), caracteriza-se por uma pesquisa que possui base em materiais já publicados, 

incluindo material impresso, como livros, revistas, teses, jornais, dissertações e anais de 

eventos científicos. No entanto, estas pesquisas podem incluir também outros tipos de fontes 

como CDs, fitas, discos e material disponibilizado na internet.  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O trabalho comprovou a hipótese de que poderia haver uma relação entre as 

propagandas de bebidas alcoólicas e o consumo por adolescentes, pois os dados obtidos, 

por meio da pesquisa bibliográfica, apontam que as propagandas se utilizam de técnicas 

como imagens que relacionam bebidas à socialização, sexo, uma boa autoimagem, lazer, 

status, entre outros.  

Entretanto, estes aspectos são os mais conflitantes e buscados pelo individuo durante 

a adolescência, que consiste em uma fase que a capacidade de autocrítica e controle da 

impulsividade não estão totalmente desenvolvidas, enquanto que suas áreas cerebrais 

responsáveis pela busca de prazer e o sistema de recompensas estão totalmente formadas 

e, assim, pode haver uma tendência à tomada de decisões com base na busca do prazer 

imediato.  

É nesta fase também, que o adolescente está formando sua identidade e anseia por 

modelos de identificação aos quais pode se espelhar, é onde tentam assemelhar-se aos 

seus ídolos utilizando-se muito de imitação e assim, podem ser influenciados através da 

propaganda a consumir o produto para equiparar-se a alguém que demonstra possuir, no 

anúncio, qualidades como ser bonito, estar cheio de amigos e com uma boa vida. 

Portanto gera-se um maior grau de identificação do consumidor com o produto e o 

álcool passa a fazer parte da autoimagem, a construir um estilo e jeito de ser do indivíduo. 

(PINSKY, 2008) 

A perspectiva da saúde pública que avalia que a publicidade teria influência sobre o 

consumo de bebidas alcoólicas, vai de encontro com o discurso dos profissionais de 
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propaganda e venda de álcool que afirmam que o objetivo não é aumentar o consumo, e sim 

promover a troca e a fidelidade à marca. (PINSKY, 2008) 

Por outro lado, no país, a auto-regulamentação de propagandas de bebidas alcóolicas 

é deficiente, pois a maior parte das regras delimitadas, inclusive as que visam proteger 

crianças e adolescentes, são violadas. Há também, estudos que comprovam que as imagens 

transmitidas pelas propagandas se tornam muito atrativas para adolescentes, aumentando 

seu desejo de compra do produto.   

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O interesse inicial do trabalho foi pesquisar o consumo de álcool no Brasil com foco 

em adolescentes e, a partir da compreensão do desenvolvimento biopsicossocial dos jovens, 

conhecer as estratégias de marketing que podem atrair os mesmos para o consumo de 

produtos alcóolicos. Com isso, propôs-se compreender a relação entre o uso de álcool na 

adolescência e os anúncios de bebidas. O resultado obtido demonstrou que a propaganda 

se torna atrativa e influencia o adolescente a consumir o produto divulgado, comprovando 

assim, a hipótese do trabalho. 
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RESUMO 
 

Estudos de campo magnético terrestre têm sido realizados em registros arqueológicos e 
geológicos de diferentes partes do mundo para os últimos milênios. No entanto, observa-se 
uma grande discrepância na qualidade e quantidade de dados para o hemisfério sul. Neste 
trabalho serão apresentados resultados preliminares de dados direcionais do campo 
geomagnético determinados em um testemunho sedimentar da Lagoa dos Patos, Rio 
Grande do Sul (Brasil) datados para os últimos 6000 anos. Os resultados indicam 
componentes de magnetização estáveis ao longo de todo o testemunho permitindo, portanto, 
que esses dados sejam utilizados para estudos de variação do campo geomagnético e 
incorporados à base de dados global. 

Palavras-chave: variação secular geomagnética, paleodireção, Lagoa dos Patos. 

1. INTRODUÇÃO 

O campo magnético terrestre pode ser estudado diretamente e/ou indiretamente (Hulot et 
al., 2010). O estudo direto do campo geomagnético somente pode ser realizado após o 
século XVI até o presente através de dados de observatórios magnéticos, satélites e dados 
coletados durante as grandes navegações. Com o intuito de estudar variações de campo 
magnético em um intervalo de tempo mais longo, análises indiretas são realizadas 
geralmente através de dois tipos de registros: (i) registros arqueológicos, como cerâmicas e 
materiais de construção e, (ii) registros geológicos, como rochas vulcânicas e sedimentares 
ou, até mesmo, sedimentos inconsolidados provenientes de ambientes lacustres ou 
marinhos.  Todos esses materiais podem fornecer dados de paleodireção e paleointensidade 
do campo geomagnético em intervalos de tempos mais distantes do que àquelas 
determinadas pelos registros diretos do campo (e.g. Merrill et al., 1998). 

As variações do campo geomagnético em diferentes escalas de tempo fornecem importantes 
informações sobre a origem do campo magnético. Entretanto, de acordo com Genevey et al 
(2008) e Donadini et al (2009), a contribuição de dados de variação de intensidade e de 
direção do campo geomagnético provenientes do hemisfério Sul é menor que 5% às bases 
de dados globais e menor que 3% em relação a dados direcionais nos últimos 4000 anos. 

Portanto, registros sedimentares contínuos da América do Sul podem ser muito úteis à base 
de dados global, bem como na descrição do campo magnético da Terra para os últimos 
milhares de anos. Neste trabalho são apresentados dados preliminares de direção de campo 
magnético de um testemunho coletado na Lagoa dos Patos, Rio Grande do Sul (Brasil) 
datados para os últimos 6000 anos (Toldo Jr. et al., 2000; 2006). 

2. PROCEDIMENTOS DE PESQUISA 

2.1. Amostragem  

O testemunho de sedimentos holocênicos (PT-03) foi coletado na região norte da Lagoa dos 
Patos (Figura 1). Logo após a coleta, o testemunho foi preservado no repositório de 
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testemunhos do Centro de Estudos de Geologia Costeira e Oceânica (CECO-IG) da 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). As amostras são sedimentos 
holocênicos provenientes de um ambiente com baixa energia deposicional, o fundo da 
laguna (Toldo Jr. et al, 2000). As amostras paleomagnéticas foram coletadas utilizando 
caixas cúbicas de plástico com 8 cm3 de volume posicionadas lado a lado ao longo de todo 
o comprimento do testemunho com orientação para a maior profundidade, totalizando 184 
espécimes coletados. 

 

Figura 1: Localização do testemunho coletado. 

 

2.2. Medidas Magnéticas 

Medidas paleomagnéticas e de susceptibilidade magnética foram realizadas no Laboratório 
de Paleomagnetismo do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas, 
Universidade de São Paulo (IAG/USP). A análise dos dados foi realizada no Laboratório de 
Geofísica Aplicada à Exploração de Petróleo (LGAEP) do Instituto de Pesquisas Científicas 
e Tecnológicas (IPECI) da Universidade Católica de Santos (UNISANTOS) utilizando o 
software Remasoft da AGICO Ltd. 
 
As medidas de susceptibilidade magnética foram realizadas utilizando o susceptômetro 
Kappabridge MFK1-FA da Agico Ltd. em duas frequências de operação (976 e 15616 Hz) 
em um campo de 200 A/m em temperatura ambiente. A susceptibilidade magnética (χ) é um 
indicativo da contribuição de todos os materiais magnéticos (ferromagnético, paramagnético 
e diamagnético) na amostra por completo (e.g. Evans e Heller, 2003; Liu et al, 2012). 
 
Dados direcionais foram adquiridos através de desmagnetização por campos magnéticos 
alternados (AF) em espécimes orientados. Na desmagnetização AF, a variação das 
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componentes da magnetização remanente natural (NRM) é medida pelo momento 
magnético após cada passo de desmagnetização. Caso exista apenas uma componente 
magnética contribuindo para a NRM, nenhuma variação direcional será observada. 
Entretanto, caso existe mais de uma componente magnética, haverá mais de uma direção e 
uma mudança vetorial será observada. Geralmente, a componente magnética estável é a 
componente que persiste até os últimos passos da desmagnetização. Para identificar a 
componente magnética estável, análise vetorial (Zijderveld, 1967) e análise da componente 
principal (Kirschvink, 1980) foram realizadas. 
 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Medidas de susceptibilidade magnética foram realizadas em todos os espécimes do 
testemunho. A variação da susceptibilidade magnética com a profundidade é mostrada na 
Figura 2a. Os valores de susceptibilidade variam entre 2,0X10-8 m3/kg e 5,5X10-8 m3/kg. 
Pode-se observar que os valores de susceptibilidade não variam com frequências diferentes 
indicando mínima contribuição de grãos superparamagnéticos na amostra (e.g. Liu et al., 
2012). Além disso, observa-se um aumento nos valores de susceptibilidade nos primeiros 
50 cm que podem ser atribuídos a maior movimentação de sedimentos na seção mais 
próxima do fundo da lagoa e possível contribuição de metais pesados provenientes da 
desembocadura do rio Guaíba ao norte da lagoa (Andrade Neto et al, 2012).  
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Figura 2: (a) Susceptibilidade magnética normalizada pela massa (m3/kg); (b) Intensidade da NRM 
(A/m); (c) Inclinação magnética; (d) Declinação magnética em relação a profundidade (cm). 

 

Medidas de magnetização remanente natural foram realizadas e são apresentados na Figura 
2b. Os valores encontrados de intensidade de magnetização ficaram entre 0,3X10-6 A/m e 
2,5X10-6 A/m, que em geral e demonstram um alto valor de intensidade de magnetização 
presença de minerais magnéticos estáveis. As Figuras 2c e 2d apresentam a inclinação e a 
declinação magnéticas em relação à profundidade. A inclinação não mostrou um padrão de 
variação de seu valor que ficou entre -30º e -77º. A declinação variou entre 170º e 300º.  

Todas as amostras foram desmagnetizadas por campos magnéticos alternados (AF) e os 
resultados indicaram uma direção de magnetização estável e bem definida. A 
desmagnetização total dos espécimes ocorreu em intensidades de campo entre 70 e 90 mT 
(Figura 3), demonstrando a presença de magnetita e titanomagnetita, minerais cuja 
desmagnetização está neste intervalo de intensidade de campo magnético. 
 

 

Figura 3: Exemplo de uma desmagnetização AF do espécime 13 do testemunho PT-03. (a) Projeção 
esférica da direção vetorial, (b) diagrama ortogonal Zijderveld e (c) variação da magnetização (A/m) 

em relação a intensidade do campo de desmagnetização (mT). 

 
 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

No total, 184 amostras do testemunho PT-03 foram submetidas a medidas de 
susceptibilidade magnética, magnetização remanente natural e desmagnetização por 
campos magnéticos alternados. Os resultados obtidos a partir destes experimentos apontam 
a qualidade destas amostras em contribuir com o estudo da variação do campo magnético 
na América do Sul nos últimos milênios. Pretende-se que, após a análise final dos dados, 
eles possam ser incorporados à base de dados globais e, consequentemente, aos modelos 
de campo geomagnético. 
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RESUMO 
 

O projeto objetiva analisar as políticas de preservação patrimonial que acontecem em 
Itanhaém – SP, Brasil em comparação às levadas a cabo em outra cidade histórica latino-
americana de envergadura semelhante, Viña Del Mar – Chile, para, assim, compreender a 
relevância desta matéria (preservação de patrimônios) no âmbito das relações 
internacionais. A escolha dessas cidades se dá pela vivencia da aluna em ambos os sítios 
e pela semelhança que se estabelece entre ambas, do ponto de vista histórico, cultural e 
populacional. 

Palavras-chave: internacionalização, paradiplomacia, patrimônio cultural  

1. INTRODUÇÃO 

Neste projeto investigaremos como as cidades de Itanhaém e Viña Del Mar podem 
estabelecer conexões de internacionalização por meio da chamada paradiplomacia. 
Estudaremos as medidas sociais que estão sendo realizadas em Itanhaém e Viña del Mar 
para reviver a importância do patrimônio histórico da cidade. 

Segundo SCIFONI : "Mudanças políticas patrimoniais refletem as relações de poder 
no âmbito internacional e a busca de sustentação dos interesses nacionais, dos países 
hegemônicos e também emergentes no cenário político econômico mundial." Isso faz com 
que possamos começar a entender a relevância de estudar essa temática para a partir de 
um cenário menor que seria o local, desenvolver o pensamento de como essas medidas 
podem se transformar num benefício nacional que trará soft power ao Estado.  

Sendo assim, o objetivo desse estudo é documentar o processo de valorização do 
patrimônio local analisando como se deu esse processo em outras cidades da América 
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Latina, comparando sua legislação, o papel da sociedade, as mudanças políticas locais e 
analisando as especificidades de cada caso. 

2. PROCEDIMENTOS DE PESQUISA 

Para além das leituras próprias do estado da arte dos temas (preservação do 
patrimônio e paradiplomacia) no Brasil e no Chile, utilizo a metodologia de história oral, 
constituinte do CPDOC FGV, por entender que esta é a mais adequada metodologia de 
colheita de depoimentos, pois, alia a preocupação em história de vida com a de história 
temática. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os patrimônios culturais são o conjunto de bens que possuem valor próprio e são 
considerados relevantes para a identidade da cultura de um povo. Eles estão diretamente 
ligados a ideia de herança, segundo POULOT “a ideia de herança: tal medida era 
considerada como o meio de dissipar a ignorância, aperfeiçoar as artes, além de despertar 
o espírito público e o amor pela pátria. ”.  

É através dessa ligação com o passado que construímos e sua relevância para a 
criação de uma identidade da cultura que faz com que seja obrigação de todos nós cuidar 
deste legado, uma vez que segundo SOARES “na visão do desenvolvimento sustentável, a 
preservação do patrimônio natural e cultural, que constitui o hábitat do ser humano, decorre 
dos deveres de preservar aquilo que não se pode reconstruir, uma vez que destruído. ”. 

A ideia de internacionalização advém de o fato desses bens pertencerem além de 
uma cultura, à humanidade porque qualquer estrangeiro, jovem ou idoso que se depare com 
essas construções poderá reconhecer a genialidade e a universalidade do que se faz 
presente onde contém uma manifestação mais típica do ser humano: a construção do seu 
hábitat.  

Ao decidirmos analisar um exemplo real de patrimônios culturais que devem ser 
protegidos, divulgados e principalmente, servirem para criar uma identidade cultural para 
aumentar o patriotismo e também divulgar sua cultura, temos como objeto de estudo duas 
cidades litorâneas, Itanhaém, localizada no Litoral Sul de São Paulo, no Brasil e Viña Del 
Mar uma comuna de Valparaíso, no Chile.  

Notamos que as diferenças começam no momento que buscamos descobrir quais 
são os patrimônios de cada cidade, pois, enquanto Viña Del Mar possuí um nome forte por 
ter uma organização em todos os seus meios digitais para que o acesso a informações dos 
patrimônios seja facilitado, Itanhaém conta com uma dificuldade para descoberta de seus 
patrimônios uma vez que os mesmos não são divulgados diretamente e com destaque para 
que ocorra uma identificação da sociedade civil.  

Sendo assim, partimos de uma cidade chilena que facilita o acesso e dá prioridade 
aos seus patrimônios, colocando em pauta sempre a necessidade da preservação e 
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identificação, organizando eventos e festivais para aumentar o acesso à cultura e a 
integração da sociedade, fazendo com que esses patrimônios sejam valorizados através da 
sociedade local que irá disseminar a cultura promovida pelos mesmos. Para uma cidade 
brasileira que além da dificuldade de identificação da sociedade civil, não possuí uma 
fiscalização adequada para que as leis municipais e federais sejam cumpridas, deixando 
muitas vezes de lado a questão da preservação e dando espaço para falta de curadoria, zelo 
e limpeza.  

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Viña Del Mar merece destaque pela sua organização e divulgação dos patrimônios, 
mantendo viva a ideia de herança que faz com que ocorra uma identificação da cultura da 
sociedade civil, o que resulta nos patrimônios servirem como um meio de internacionalização 
para aumentar o turismo local e a importância da cidade para o país.  

Em contraponto, queremos levantar a necessidade de Itanhaém usar a cultura erudita 
para perceber que existem maneiras de preservar os patrimônios, além de notar o potencial 
para aumentar o turismo através dos mesmos, criando primeiramente uma conscientização 
civil para que a sociedade veja o quão relevante são esses bens. Para isso, existe a 
necessidade de cotejar e entrevistar agentes especialista da área, vinculados ao serviço de 
preservação do patrimônio de Itanhaém, para questionar a falta de zelo e identificação da 
sociedade civil e encontrar medidas viáveis para mudanças.  

Por fim, acreditamos que é necessária a visita in loco, em Viña Del Mar para através 
da vivência possuir uma análise comparativa completa e entender como podemos usar o 
que funciona em outro país, no país que vivemos.  
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RESUMO 
 

Um modelo geológico simples de duas camadas, porém em três situações diferentes 
(reservatórios siliciclásticos com baixo contraste de impedância: consolidadas, 
inconsolidadas e compactas) foi simulado no software Scilab, onde as velocidades de onda 
P, onda S e razão de densidades (gama) foram os parâmetros estudados, para que então 
as curvas destes mesmos parâmetros fossem obtidas após seus valores terem sido 
modificados em 10%. Os gráficos obtidos relacionam a magnitude dos coeficientes de 
reflexão em função dos ângulos de incidência das ondas sísmicas, onde esses ângulos 
variam de 0º a 60º. A simulação foi feita seguindo o modelo geológico em três situações 
diferentes, para dois tipos de onda: onda PP e onda convertida PS e os respectivos 
resultados foram comparados. A partir dos resultados obtidos neste trabalho foi possível 
concluir que a sensibilidade para determinação dos parâmetros elásticos em questão usando 
coeficientes de reflexão de onda PP é maior comparando com a onda PS para os modelos 
investigados. 
 
Palavras-chave: parâmetros elásticos, onda PP, onda PS. 

 

1. INTRODUÇÃO 

Os métodos sísmicos são utilizados com o objetivo de realizar um estudo inicial e 

análise sobre o modelo geológico de interesse antes de começar a fase de exploração e 

produção de hidrocarbonetos. Ondas sísmicas são geradas artificialmente e se propagam 

através das camadas geológicas com características físicas distintas entre si, e em função 

disso uma parte dessas ondas irá ser refletida de volta para a superfície (e captada por 

receptores) e outra parte irá sofrer refração segundo a lei de Snell. Os tempos de chegada 

dessas ondas irão ser analisados posteriormente para futuras interpretações e simulações, 
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com a finalidade de obter dados valiosos que auxiliem nos processos de exploração de 

hidrocarbonetos futuramente. 

A estimativa dos parâmetros elásticos (velocidades de onda P, onda S e densidades) 

pode ser feita utilizando os métodos AVO (amplitude versus offset) e AVA (amplitude versus 

ângulo de incidência) onde offset é a distância entre a fonte de ondas sísmicas e o receptor 

da mesma. 

Os coeficientes de reflexão das ondas sísmicas são calculados pelas equações de 

Zoeppritz e são justamente essas equações que foram implementadas no software Scilab 

para calcular os coeficientes de reflexão da onda PP e da onda convertida PS, uma vez que 

não existem algoritmos prontos que forneçam essas equações, e portanto, as mesmas 

precisaram ser implementadas.  

Após a emissão das ondas sísmicas, curvas que relacionam os coeficientes de 

reflexão com a variação de ângulos de incidência (AVA) dessas ondas nas camadas 

geológicas podem ser obtidas, no entanto em um primeiro momento, as variáveis que regem 

a curva original obtida são desconhecidas, e dessa maneira, faz-se necessário a estimativa 

das variáveis que compõem a curva obtida. Através da utilização das equações de Zoeppritz 

e perturbações (no caso do presente estudo de 10%) é possível verificar quais parâmetros 

elásticos do modelo apresentam maior variação de valores de coeficiente de reflexão, e 

portanto quais são mais fáceis de serem ajustados ao modelo real. Porém, em função de 

algumas dificuldades no uso das equações de Zoeppritz para a estimativa dos parâmetros 

(CASTAGNA, 1993, RABBEN et al., 2008) uma inclusão das refletividades de onda 

convertida PS, além da onda convencional PP seria uma possível solução para estabilizar o 

problema (DE HASS; BERKHOUT,1990). 

Portanto o objetivo do trabalho é a análise da sensibilidade dos parâmetros elásticos, 

e a determinação de quais são os melhores, que irão ser usados para uma aproximação 

mais fiel com os dados reais obtidos.  

Comparações dos resultados obtidos entre as ondas PP e ondas PS seguindo os mesmos 

modelos geológicos também foram realizadas. 

 

2. PROCEDIMENTOS DE PESQUISA 
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Três modelos geológicos foram analisados no presente estudo, todos constituídos por duas 

camadas, sendo a superior Folhelho e a camada inferior Areia. A diferença entre estes 

modelos está nos valores medidos de velocidade de onda P, velocidade de onda S e as 

densidades de cada camada. Além disso, o primeiro modelo trata-se de rochas duras 

(compactas), que com o alívio de pressão tentem a se manter no mesmo estado. Já o 

segundo modelo e terceiro modelo estão associados respectivamente com rochas 

consolidadas e rochas inconsolidadas, sendo que este último se caracteriza por perder sua 

forma (arranjo de grãos) em função do alívio de pressão. 

Os gráficos residuais (finais) obtidos para cada um dos três modelos, tanto para onda PP 

quanto para onda convertida PS, foram gerados através do módulo da diferença entre os 

valores dos parâmetros originais (sem perturbações) e os valores com a perturbação 

mencionada anteriormente de 10% para mais, onde o Scilab computou e ilustrou estes 

resultados, baseado nas equações implementadas. 

Estes gráficos residuais serão mostrados mais a frente, e as tabelas com as respectivas 

informações de cada modelo geológico estudado serão mostradas a seguir onde VP e VS 

representam velocidade de onda P e velocidade de onda S respectivamente. 

Tabela 1: Modelo geológico de duas camadas de rochas compactas. 

 
    

Litologia VP(km/s) VS(km/s) Densidade(g/cm3) 

Folhelho 4,31 2,55 2,5464 

Areia 4,55 3,03 2,4 

 

 Tabela 2: Modelo geológico de duas camadas de rochas consolidadas. 

 
    

Litologia VP(Km/s) VS(Km/s) Densidade(g/cm3) 

Folhelho 2,74 1,32 2,3454 

Areia 3,048 1,75 2,1146 

 

 

      Tabela 3: Modelo geológico de duas camadas de rochas inconsolidadas. 
 

    

Litologia VP(Km/s) VS(Km/s) Densidade(g/cm3) 

Folhelho 2,05 0,49 2,1593 
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Areia 2,13 0,89 2,0821 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A seguir estão mostrados os gráficos obtidos através da implementação das equações de 

Zoeppritz usadas no software Scilab. Estes gráficos (residuais) estão representando o 

módulo da diferença entre os valores de coeficiente de reflexão quando perturbados em 10% 

para mais e os valores destes mesmos coeficientes sem perturbações (valores originais). 

Os gráficos 1 e 2 representam respectivamente os gráficos residuais para onda PS e PP, 

em função dos dados do modelo geológico de rochas compactas, seguindo as informações 

da Tabela 1 mostrada anteriormente. 

 
 
Gráfico 1: Módulo da diferença entre os valores de coeficiente de reflexão perturbados e 

originais seguindo dados da tabela 1, para onda PS.
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Gráfico 2: Módulo da diferença entre os valores de coeficiente de reflexão 
perturbados e originais seguindo dados da tabela 1, para onda PP. 

 

 
 

Os gráficos 3 e 4 representam respectivamente os gráficos residuais da onda PS e 

PP, seguindo agora as informações da Tabela 2, para rochas consolidadas.  

 

Gráfico 3: Módulo da diferença entre os valores de coeficiente de reflexão 
perturbados e originais seguindo dados da Tabela 2, para onda PS. 
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Gráfico 4: Módulo da diferença entre os valores de coeficiente de reflexão 
perturbados e originais seguindo dados da Tabela 2, para onda PP. 

 

 
 

 

Por fim os gráficos 5 e 6 representam respectivamente os residuais de onda PS e PP, 

seguindo as informações da Tabela 3. 

 

Gráfico 5: Módulo da diferença entre os valores de coeficiente de reflexão 
perturbados e originais seguindo dados da Tabela 3, para onda PS. 
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Gráfico 6: Módulo da diferença entre os valores de coeficiente de reflexão 
perturbados e originais seguindo dados da tabela 3, para onda PP. 

 

 
 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Sabemos que quanto maior é a alteração nos valores dos coeficientes de reflexão de 

ondas sísmicas quando um dos parâmetros é perturbado, melhor será sua determinação, 

pois a ambiguidade gerada será menor.  

A partir dos resultados ilustrados acima pode ser concluído que para os três modelos 

de reservatórios seliclásticos com baixo contraste de impedância estudados neste trabalho 

a onda PP apresenta maior sensibilidade para determinação de parâmetros elásticos em 

questão comparando com a onda PS.  

Os resultados obtidos serão usados para guiar os trabalhos futuros na área de 

inversão das amplitudes sísmicas para obtenção dos parâmetros elásticos em reservatórios 

de hidrocarbonetos. 

A ferramenta Scilab mostrou-se eficiente para a implementação computacional de 

algoritmos, possibilitando futuramente a organização de uma biblioteca de algoritmos de 

geofísica aplicada à exploração de petróleo. 
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RESUMO 
 

 
Alagados construídos apresentam potencial de utilização para tratamento de efluentes com 
cargas de óleo. Este projeto aborda a avaliação da produção de biossurfactantes em um 
sistema de alagados construídos submetido a cargas crescentes de óleo emulsionado, O 
sistema de alagados construídos será estabelecido em tambores de 5 L de capacidade, com 
instalação de capim vetiver em regime de flutuação. A produção de biossurfactente foi 
avaliada por meio ensaio de espalhamento de óleo. Os resultados indicaram a maior 
produção de biossurfactantes em sistemas sem a presença de volumes preenchidos com 
brita. 
Palavras-chave: biossurfactante, hidrocarboneto, alagado construído. 
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1. INTRODUÇÃO 

Áreas alagadas são ecossistemas que se mantêm sob a influência de uma lâmina d’água 

pouco profunda. Apresentam uma grande capacidade de alteração de parâmetros de 

qualidade da água, através de mecanismos biohidrogeoquímicos, atuantes na própria coluna 

de água, no sedimento e nos organismos que nelas se desenvolvem, principalmente na 

rizosfera e no perifíton de macrófitas. Alagados construídos podem ser considerados 

biorreatores abertos e apresentam diversas vantagens sobre processos tradicionais de 

tratamento de água: simplicidade e baixo custo de instalação, operação e manutenção, 

tolerância a flutuações de volume de fluxo, capacidade de tratamento simultâneo de águas 

com diversas composições ou concentrações de contaminantes e facilidade na reutilização 

da água processada. Este projeto objetiva a montagem e operação de um sistema de 

alagados construídos sequenciais para avaliação de biossurfactantes pelo ensaio de 

espalhamento de óleo. 

2. PROCEDIMENTOS DE PESQUISA 

2.1. Montagem do sistema de alagados construídos 

O sistema de alagados construídos foi instalado em um conjunto de 4 tambores plásticos de 

5L conectados por tubos de PVC de ½ polegada, a partir de aberturas perfuras a uma altura 

equivalente a 90% do volume útil dos tambores. Para a circulação de água, foi considerado 

um sistema de bombeamento para aquários, com utilização de bombas elétricas submersas 

de baixa vazão. O estoque de macrófitas e de comunidades microbianas foram construídos 

a partir de tambores plásticos de 20 L e galões de água mineral de 5 L, respectivamente.  

Após a montagem dos tambores e conexões hidráulicas, as comunidades foram instaladas. 

A composição das comunidades se baseou na distribuição de macrófitas aquáticas e de 

comunidades microbiológicas associadas. Para a instalação das macrófitas, foram utilizados 

espécimes de capim vetiver e de Salvinia auriculata, ocupando tambores específicos. Para 

a instalação das comunidades microbiológicas, foram utilizados inóculos mantidos em 

tambores sob aeração, coletados em áreas alagadas regionais. 

Um período de cinco semanas foi considerado para a aclimatação das macrófitas e 

comunidades associadas, incluindo o incremento da biomassa e o estabelecimento de 
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homeostase. A aclimatação foi avaliada através do porte e número dos espécimes vegetais 

e da densidade de seu sistema radicular, da presença de microinvertebrados aquáticos e da 

deposição de biomassa no fundo de cada compartimento. A partir do momento considerado 

para a aclimatação, os efluentes sintéticos de óleo comestível emulsionado mecanicamente 

foram gradativamente adicionados até a estabilização dos processos de geração de 

biossurfactantes. 

2.2. Ensaios do espalhamento de óleo 

Para a técnica de espalhamento de óleo, 50 ml de água destilada foi adicionado para uma 

placa de Petri seguido pela adição de 20 μL de óleo na superfície da água. Após este passo, 

10μ de água originada dos alagados são, em seguida, adicionados à superfície do óleo 

(Morikawa, Hirata e Imanaka, 2000). O diâmetro da zona clara sobre a superfície do óleo é 

medido metricamente e relacionado com a concentração de biossurfactante presente na 

água. Morikawa, Hirata e Imanaka (2000) demonstraram que a área de deslocamento por 

uma solução contendo biossurfactante é diretamente proporcional à sua concentração. As 

análises foram realizadas semanalmente, em triplicata para cada tambor do sistema modelo. 

Durante os ensaios do presente projeto, foi utilizado um volume maior de óleo, 1 mL, de 

modo a permitir uma melhor visualização. 

2.3. Montagem da carga de óleo 

Para a realização dos ensaios para avaliação da presença de biossurfactantes nos sistemas 

de alagados construídos, foi montada uma carga de óleo. Um volume de 5 mL de óleo de 

soja e 100 ml de água destilada foram adicionados ao copo de um e liquidificador por cinco 

minutos, até ser obtida uma emulsão mecânica homogênea. A emulsão resultante foi 

adicionada aos alagados piloto aclimatados no tambor inicial de fluxo. Esse processo foi 

repetido três vezes (segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira) durante as três últimas 

semanas de novembro e as duas primeiras semanas de dezembro, com objetivo de permitir 

a produção de biossurfactantes pela comunidade microbiana presente nos alagados modelo.  

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados dos ensaios de espalhamento de óleo são apresentados na Tabela 1. 

Morikawa, Hirata e Imanaka (2000) demonstraram que a área de deslocamento de óleo 
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sobre água, por uma solução contendo surfactante, é diretamente proporcional à 

concentração deste surfactante. Pode ser observado que, após 24 horas, o tambor A-4, 

correspondendo ao preenchimento de brita, apresentou uma elevada ação biossurfactante, 

enquanto que os outros tambores do conjunto A não mostraram este efeito. 

 
Tabela 1. Resultados (diâmetro em milímetros) dos ensaios de espalhamento de óleo  

pelas amostras de água dos tambores dos alagados. 

 

Conjunto-
tambor 

Descrição do tambor 

Diâmetro (mm) do 
espelhamento da 
amostra coletada 

24 horas após 
última adição 

Diâmetro (mm) do 
espelhamento da 
amostra coletada 

48 horas após 
última adição 

Diâmetro (mm) do 
espelhamento da 
amostra coletada 

72 horas após 
última adição 

A-1 tambor de entrada 7,5 7,1 7,8 

A-2 tambor com salvínia 5,1 6,2 6,5 

A-3 tambor com vetiver 6,1 6,8 8,0 

A-4 tambor de saída com brita 32,3 8,5 7,4 

B-5 tambor de entrada 52,1 19,8 8,5 

B-6 tambor com salvínia 41,6 23,4 8,5 

B-7 tambor com vetiver 60,1 32,0 8,2 

B-8 tambor de saída 54,4 27,7 7,1 

Fonte: Autoria própria (2015). 

Por outro lado, todos os tambores do conjunto B apresentaram efeitos intensos da presença 

de biossurfactantes nas 24 horas após a última carga oleosa. Passadas 48 horas, os efeitos 

sofreram diminuição e após 72 horas, estes foram reduzidos a uma ordem de valor menor.  

 
 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Elevadas cargas de matéria orgânica podem levar sistemas aquáticos ao colapso. O 

oxigênio é fornecido à coluna de água principalmente por difusão na interface água-ar e pela 

fotossíntese de algas e cianobactérias (KADLEC et al., 2000), entretanto, a sua demanda 

por cargas de matéria orgânica pode ultrapassar a capacidade de suporte de um sistema. O 

desenho do conjunto A incluiu um tambor com preenchimento de brita, possibilitando a 

instalação efetiva de uma comunidade de biofilme, que se mostrou como o diferencial capaz 

de degradar a carga de óleo de modo suficiente para evitar o colapso do conjunto. A 



 

 

370 

 

ausência do leito de brita no conjunto B não permitiu a instalação suficiente de biofilmes nem 

a efetiva degradação da carga oleosa, o que representou uma maior demanda por oxigênio 

dissolvido ao longo dos tambores. 
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RESUMO 
 

 

A seguinte pesquisa foi fundamentada no interesse de se encontrar aplicações práticas e 
ferramentas úteis no entendimento de disciplinas das engenharias, utilizando os conceitos 
da trigonometria. Para tanto, foram cumpridas algumas etapas da pesquisa, são elas: análise 
e verificação das disciplinas de todas as engenharias que fazem uso deste tema, pesquisa 
com docentes e pesquisas bibliográfica em livros, artigos, teses e dissertações. Por 
conseguinte, extraímos alguns exemplos, situações-problema e aferimos algumas deduções 
acerca do assunto. Esse material pesquisado possui exemplos disponibilizados por alguns 
professores, onde encontramos, principalmente, uma vasta utilização das funções 
trigonométricas. Nos livros de curso básico das engenharias, encontramos aplicações mais 
diversificadas, no entanto, elas se referem na maioria das vezes a outras áreas do 
conhecimento – biologia, economia, administração e etc. Considerando os dados colhidos, 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/13881981
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concluiu-se: pouca utilização efetiva dos conceitos de trigonometria nas disciplinas 
específicas, considerando o tempo despendido pelos docentes na explanação deste tema e 
também pela importância intelectual, não tão bem valorizada; consequentemente, 
observamos também que o mesmo ocorre em outras disciplinas do clico básico da 
engenharia, em que, apenas os tópicos notoriamente relevantes são aplicados na resolução 
de problemas práticos das disciplinas específicas, deixando a partir daí, esquecidas, aquelas 
disciplinas fundamentais do curso de engenharia. 

 

Palavras-chave: Trigonometria, Engenharia, Aplicações. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

O estudo da trigonometria é desde tempos remotos essencial para a compreensão e 

execução de tarefas simples e complexas. O estudo durante a vida escolar e acadêmica nos 

mostra o quão complexo e importante é a trigonometria na formação acadêmica de um 

engenheiro. No entanto, muitos docentes percebem a dificuldade que os alunos sentem em 

assimilar essa disciplina, conforme os autores Lima e Costa (2009): 

A matemática é a ciência base de várias áreas do conhecimento, sendo, portanto 
fundamental seu domínio por parte dos alunos. Por isso é necessário procurar novas 
formas (métodos) para ensiná-la, buscando maior eficiência no processo de ensino 
e aprendizagem no âmbito escolar. [...] (LIMA; COSTA, 2009, p. 4)   
 

Com base na relevância do tema, o presente trabalho tem como objetivo geral: 

compreendera aplicação nas disciplinas específicas das engenharias e verificar como é este 

tema é abordado pelos docentes. 

 

2. PROCEDIMENTOS DE PESQUISA 

2.1. Metodologia  

 

 A pesquisa realizada consta de um levantamento bibliográfico aliado a uma análise 

das resoluções dos exemplos prático disponibilizado pelos docentes da Universidade 
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Católica de Santos. Por ser o foco do projeto de pesquisa demonstrar a relevância da 

trigonometria no contexto de ensino das engenharias, sendo ainda mais restrito, as 

aplicabilidades da trigonometria nas disciplinas especificas, para assim se realizar uma 

análise crítica das informações coletadas. 

Assim para a execução e composição do trabalho, tornou-se necessário a divisão 

de todo processo construtivo em duas fases, são elas: 

1. Pesquisa bibliográfica 

2. Coleta de exemplos práticos, dos dados reunidos foram fornecidos pelos 

docentes das disciplinas especificas. 

 

 

1.2.1. Pesquisa bibliográfica 

Procuramos neste momento encontrar aplicações da trigonometria em problemas 

relacionados à engenharia, pouquíssimos foram os nossos resultados neste sentido, abaixo 

segue relação de algumas obras que consultamos e uma síntese dos principais assuntos 

ligados ao tema que encontramos.  

No livro Cálculo 2 – Funções de uma variável, 5° Edição, cuja autoria é de Geraldo 

Ávila, utiliza-se a trigonometria como um dos recursos na resolução de limites, derivadas e 

integrais, porém durante a explanação dos temas não dá nenhuma aplicação prática. 

No exemplar Cálculo e Aplicações – (Deborah Hughes-hallet, Andrew M. Gleason, 

Patti Frazer Lock, Daniel E. Flath et al. – Tradução por Elza F. Gomide) é apresentado uma 

sequência de teoria (funções lineares, funções exponencias, funções logarítmicas, derivadas 

e integrais) e a prática é aplicada a economia e administração, não atendendo assim o que 

buscamos na nossa pesquisa, que são as aplicações em disciplinas específicas das 

engenharias. 

Na obra de James Stewart, intitulado Cálculo – Volume 1, identificamos as 

aplicações de cálculo em grande maioria nos assuntos de economia e alguns em biologia. 

Assim como nos demais exemplares consultados, foi abordada a técnica de integração por 

substituição trigonométrica, foi observado também, um cuidado por parte do autor em incluir 

um apêndice exclusivo para funções trigonométricas (funções seno, cosseno e tangente) 
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contendo explicações detalhadas, exercícios resolvidos e exercícios propostos, e sendo 

neste apresentado um exercício em que o autor pede para calcular medidas de uma 

enseada, demonstrado assim alguma das aplicações da trigonometria em medidas de áreas 

e terrenos.  

Dos artigos, teses e dissertações encontradas, as principais conclusões tiradas 

pelos autores é a dificuldade dos alunos em desenvolver um conhecimento matemático, 

assim como dos professores em fazê-los assimilar o conteúdo de uma maneira mais prática. 

No dia 08 de julho deste ano (2015), foi encontrado no site da scielo um artigo intitulado 

“CONSTRUÇÃO DE UMA METODOLOGIA PARA ENSINAR E APRENDERMATEMÁTICA 

– um estudo de caso da segunda série do ensino médio”, cujos autores são Denilson Alves 

de Lima e João Candido Bracarense Costa, neste artigo os autores citam a importância da 

matemática no desenvolvimento do aluno e a necessidade de se buscar melhores meios de 

ensino. 

Não encontramos até o término da pesquisa, trabalhos que citam de maneira mais 

aprofundada os ensinos da trigonometria aplicada às engenharias, evidenciando assim a 

necessidade de que se haja maior aprofundamento de pesquisadores neste tema. 

 

1.2.2. Pesquisa bibliográfica 

 

Para verificarmos quais os conteúdos relacionados com a trigonometria cada 

docente utilizava, consultamo-los primeiramente através de conversas informais e 

solicitamos que estes nos fornecessem o conteúdo ministrado em aulas com este tema. Este 

pedido foi feito logo no início da pesquisa, porém, poucos professores enviaram seus 

materiais. Posteriormente, esperando obter maiores resultados enviamos um e-mail para 

cada coordenador das engenharias, e solicitamos que repassassem aos professores e que 

se estes pudessem contribuir com a nossa pesquisa nos enviassem o material, desta 

maneira, 4 professores nos responderam, finalizando assim a segunda fase do nosso 

projeto. É importante ressaltar que a dificuldade em ter acesso a esses materiais, nos 

impediu de aferir melhores resultados no final da pesquisa. 

Abaixo segue modelo de e-mail enviado para os coordenadores e docentes. 
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3. RESULTADOSE DISCUSSÃO 

Como apresentado no tópico anterior, as devolutivas do e-mail enviado foram pequenas. No 

entanto, todos os resultados apresentados estão conforme as conclusões que nos 

possibilitaram sintetizar desses dados coletados. 

Em todos eles algo que se torna evidente é o uso das três funções básica da trigonometria 

(seno, cosseno e tangente). 

Para o melhor entendimento e organização, a pesquisa foi dividida nas disciplinas 

especificas por: 

Engenharia Civil e Ambiental 

 

Disciplina: Hidráulica, ministrada pelo docente Gilberto Berzin. 

 

Em Hidráulica, segundo AZEVEDO NETTO (1988), uma das utilizações da trigonometria 

vista pelos alunos, é em cálculos de canais em especial os trapezoidais, pois nesses casos 

geralmente é necessário que se encontre a angulação. Para encontrar tal dado numérico é 

usado relações básicas de trigonometria, como seno, cosseno e tangente.  

Outra aplicação dessas três funções básicas é em Seções Econômicas, método de Bandini. 

Muito utilizado no dimensionamento dos canais, quando não se têm medidas pré-definidas. 
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Basicamente Bandini desenvolveu fórmulas para qualquer seção de canal, no entanto, 

utiliza-se para seção retangular, trapezoidal e fundo curvo com lados inclinados 

 

Engenharia Civil 

 

Disciplina: Teoria das estruturas, ministrada pelo docente Renato Spina 

 

Esta é umas das disciplinas profissionalizantes de engenharia Civil, e há no decorrer do 

desenvolvimento das resoluções das problemáticas o uso, mesmo que simplório, de 

trigonometria. 

Segundo o exemplo do livro do autor SUSSEKIND (1981), essa constatação pode ser 

observada no seu desenvolvimento resolutivo, para encontrar as forças internas e externas 

de uma viga bi apoiada 

Exemplo de uma resolução de viga que necessita das leis básicas de trigonometria: 

 
Diagrama do momento  

 
Diagrama do esforço cortante 
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Diagrama da força normal 

 
Todos esses diagramas foram gerados a partir dos cálculos que utilizaram os 

conceitos de trigonometria, e como consequência vão gerar o formato das ferragens que 

serão empregas na construção civil. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Esta pesquisa foi realizada conforme edital do ano de 2014, cujo orientador foi o 

Prof. MSc. José de Oliveira. Nela buscamos compreender a importância da trigonometria 

como instrumento facilitador na resolução de questões das engenharias. Para isso nos 

concentramos em buscar exemplos na literatura e em colher depoimentos com docentes dos 

cursos de engenharia.  

Ao término desta pesquisa, concluímos que os principais temas abordados desde o 

ensino médio e nos ciclos básicos da graduação de engenharia -principalmente os 

relacionados a trigonometria-, não são completamente aplicados nos problemas e 

resoluções teóricas apresentadas nas disciplinas específicas, ou seja, isso demonstra que 

poderia ser exigido um pouco além dos alunos, pois, observamos que somente os conceitos 

básicos da trigonometria são utilizados –como, funções seno, cosseno e tangente-, faltando 

por exemplo a utilização das identidades trigonométricas entre outras. 
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Outra vertente de pesquisa que poderia dar continuação a esta, seria a respeito da 

utilização do Cálculo Diferencial e Integral na resolução problemas cotidianos das 

Engenharias, visto que durante a elaboração deste trabalho observamos uma utilização 

muito vasta deste tema, mesmo que pouco explanado e muito simplificado pelos professores 

durante as aulas. 
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RESUMO 
 

A química medicinal, a química orgânica sintética e computacional, entre outras, buscam 
continuamente a descoberta de novos princípios ativos, consequentemente, novas 
terapêuticas. Entretanto, o modelo monoterápico no tratamento da hipertensão arterial, 
ainda é inadequado, devido à complexidade e interdependências de várias rotas bioquímicas 
para sua estabilização. A Hipertensão Arterial tem alta prevalência e baixas taxas de 
controle, devido à necessidade da interação medicamentosa no tratamento e é intrínseca a 
exacerbação dos efeitos adversos. Com o intuito de amenizar estes efeitos, sugerimos 
então, um novo paradigma de desenvolvimento de novos fármacos, os simbióticos. O 
presente trabalho propõe uma rota e síntese química, para a obtenção de um possível 
fármaco simbiótico que poderá compor a classe emergente de drogas cardiovasculares, os 
NO-sartans. Tratando-se, neste caso, o uso de um antagonista de receptores AT1 como 
protótipo, o valsartan, associado hibridamente a um potente doador de Óxido Nítrico, o 
furoxano, para a síntese do anti-hipertensivo. O procedimento como um todo, foi realizado 
com sucesso, houve evidências da formação do produto, pelo padrão Cromatográfico, 
embora não seja conclusivo, estamos aguardando o resultado da Espectroscopia de Massa 
para a certificação do composto formado. 

Palavras-chave: Síntese Química, Anti-Hipertensivo, NO-Sartrans. 

 

1. INTRODUÇÃO 

O tratamento de certos estados patológicos pode ser inadequado devido à complexidade 

fisiopatologia. Entretanto, o modelo monoterápico no tratamento de certas patologias, ainda 

é ineficaz, devido à complexidade e interdependências de várias rotas bioquímicas para que 
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ocorra sua estabilização (MORPHY, 2005). Dentre tais, encontra-se a Hipertensão Arterial 

e ela é responsável por cerca de 9,4 milhões de mortes anuais (OMS, 2013). 

Até os dias atuais, foram realizadas inúmeras tentativas de tratamento para as disfunções 

cardiovasculares, sem obter total sucesso. A necessidade de interagir vários alvos 

farmacodinâmicos para a melhoria não apenas dos sintomas e da capacidade funcional, mas 

da qualidade de vida e prolongamento da sobrevida, faz dos simbióticos uma provável 

solução para problemas como má adesão, toxicidade e reações adversas. Esse emergente 

paradigma de desenvolvimento de fármacos visa modelar os múltiplos alvos que compõe o 

complexo mecanismo regulatório da homeostase, tornando exequível o tratamento de 

desordens multifatoriais, como as cardiopatias (BATLOUNI,1999 ; MORPHY, 2004).  

Surge então um novo paradigma de desenvolvimento de novos fármacos: os simbióticos 

(MARTELLI, 2006; MORPHY, 2005). Compondo duas ou mais propriedades farmacofóricas 

ou ativas, o simbiótico tem uma relevância particular na esfera de ação cardiovascular devido 

à diversidade de receptores e enzimas envolvidas na fisiopatologia. Apesar de ser um 

assunto recente, existem vários estudos propondo diversas atividades combinadas, 

caracterizando novas classes farmacológicas (BALSAMO, 2008). 

Em suma, uma rota sintética será proposta neste trabalho com o intuito de se obter um 

simbiótico com ação vasodilatadora que poderá integrar a mais nova categoria de drogas 

cardiovasculares, chamada pela comunidade científica de “NO-sartans”. Embora 

considerando que a velocidade em que se acumulam os conhecimentos no setor 

farmacêutico requer uma constante atualização, acreditamos que este trabalho será de 

grande valia. 

O presente trabalho propõe uma rota sintética, fazendo uso de reações químicas 

compatíveis à adequação desta proposta sintética para a obtenção de um possível fármaco 

simbiótico que poderá compor a classe emergente de drogas cardiovasculares NO-sartans. 

Tratando-se neste caso do uso de um antagonista de receptores AT1 como protótipo, o 

valsartan, associado hibridamente a um potente doador de Óxido Nítrico, o furoxano.  
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2. EXPERIMENTAL 

2.1. Redução do valsartan - preparação da função álcool (2) 

Para a redução do valsartan (1) para álcool (2), também usamos um balão de fundo redondo 

com duas bocas de 100 mL adaptado a um condensador de refluxo com tubo secante 

contendo CaCl2 anidro (Cloreto de Cálcio anidro), foram adicionados 0,2 g (0,459 mmol) de 

valsartan numa solução de 10 mL de éter etílico anidro e 0,174 g (4,59 mmol) de Hidreto de 

Lítio e Alumínio (LiAlH4), sendo que a estequiometria do LiAlH4  foi reestabelecida para que 

somente a porção do ácido fosse reduzida. Refluxando por volta de 5 horas e sob agitação 

por cerca de 18 horas. Introduziu-se à mistura, 0,5 mL de água destilada com cuidado, e 

uma solução de 0,3 mL de NaOH 10% e a mistura foi extraída, os extratos etéreos 

combinados foram separados em um funil se separação com adição de éter para separação 

dos gradientes por polaridade. Secou-se a fase etérea sob cerca de 10mg de sulfato de 

sódio anidro e em seguida, decantada. Após, secou-se a fase aquosa, processo semelhante 

citado acima. Foi então, decantada e armazenada em frasco âmbar. Deve se destacar que 

estas extrações tiveram como objetivo estabelecer um gradiente de polaridade com intuito 

de garantir a extração do álcool (2) do meio aquoso.  

 

2.2. Preparação do Cloreto de Ácido (9) e condensação com álcool (2) para 

a geração do éster (10) 

Num balão de fundo redondo com duas bocas de 100 mL adaptado a um condensador de 

refluxo com tubo secante contendo CaCl2 anidro (Cloreto de Cálcio anidro), foram 

adicionamos uma solução de 2 mL de acetona e 0,009 g (0,18. 10-3 mol) de Benzofuroxano 

(8) e o 1 mL (0,084 .10-3mol) de Cloreto de Tionila (SOCl2) a mistura foi aquecida a refluxo 

para a formação do cloreto de acido (9). Após resfriamento do sistema adicionamos a esta 

mistura 0,02g (0,05.10-3mol) do álcool(2). A mistura foi aquecida por cerca de 4 horas e após, 

esta mistura foi lavada com uma solução de Bicarbonato de Sódio 5% e em seguida, secou-

se mediante NaSO4 anidro. 

2.3. Materiais e Reagentes Utilizados  
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Balança analítica, Bécker de 10mL, Big Jack, Vidro Relógio, Pipeta Graduada, Pipeta de 

Pasteur, Suporte Universal, Balão de testes 100 mL, Condensador, Agitador Magnético, 

Garras, Tubo Secante. Hidreto de Lítio e Alumínio, Éter etílico, Sódio Metálico, Coreto de 

Cálcio, Sulfato de Magnésio, Valsartan, Iodo sublimado, Hexano, Acetato, Água Destilada. 

2.5. PROPOSTA SINTÉTICA 
Análise Retrossinética                 
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Hibridação entre os componentes do simbiótico (10) 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Uma problemática da síntese do composto 2, está na preparação do veículo, visto que é 

necessário o éter estar na forma anidra pelo fato de que a água é um potente interferente no 

meio reacional, podendo inativar o agente redutor. Por este motivo levamos algumas 

semanas no preparo desta forma anidra do éter. Mesmo assim ocorreu um interferente, 

chegamos a conclusão que ao adicionarmos o agente redutor, LiAlH4,  antes da molécula de 

partida, valsartan, houve uma possível inativação do agente redutor, mas o procedimento 

continuou, pois parte que talvez não tivesse sofrido a inativação seria o suficiente para alterar 

o resultado esperados, que teoricamente a quantidade estequiométrica de Hidreto (H-) 

liberado pelo LiAlH4, sendo liberado 4 Hidretos (CAMOZZATO, 2008; CRUZ, 1997). 

Devido ao resultado inesperado, mudamos a sequência, para a efetivação da reação, não 

deixando de se preocupar com a reatividade da amida (ALVES, 2010).  

Utilizamos metodologia qualitativa na análise, figura 1.1 e 1.2, o Rf (Fator de Retenção) é 

distinto do padrão do valsantan, ou seja, apresenta um Rf maior, o que condiz com a 

presença do álcool (2), já que por ser menos polar que o grupamento ácido carboxílico do 

valsantan (1). Para purificação do álcool (2) e do protótipo (10) realizamos a Cromatografia 

de Coluna (CC) e seccionamos em frações para analisar a porção pura do produto. Na 

preparação de (9) adição da acetona foi de crucial importância na entropia do sistema, visto 

que foi necessário o olhar critico, pois outros grupos realizaram reações semelhantes e 

somente obtiveram êxito com a referida adição. As amostras seccionadas, da CC, juntamos 
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as frações com características semelhantes. Desta forma, enviamos para análise de EM 

enviamos algumas amostras, retratadas na figura 1.2. Já na síntese do composto 10, não 

houve problemática, somente estamos esperando o resultado da EM. 

 

                                                                    

Figura 1.1 Resultado qualitativo para a                          Figura 1.2 Resultado qualitativo, CCD,  do                                    
da função álcool (2) apontada pela seta.                        protótipo final (10) apontada pela seta. 
Devido o álcool formado ter maior atração                    Resultado após a purificação por CC.  
com a fase móvel e ser menos polar, então                   Indica a formação do possível produto  
se desloca acima da linha horizontal da                         almejado.  As amostras indicadas foram 
amostra (Rf). A letra (P) refere-se ao padrão,                 encaminhadas para EM. 
valsartan, e a letra (A) refere-se a amostra. 
 

2.6. RENDIMENTO 

 
O peso molecular da molécula-alvo (10) é de 627g. A amostra antes de ser encaminhada 

para o teste de Cromatografia em Coluna (CC) foi pesada para obtenção da quantidade total 

de composto que foi produzido, tendo a massa total (PT) de 2,3924 g. As frações de interesse 

são representadas pelas amostras 9, 10, 28 e 30. Foram pesados os frascos vazios (FV) e o 

frasco com a amostra (Fc) em balança analítica quantitativamente, na qual foi obtido o peso 

real da amostra (PA). 

          Amostra 9 (Fc) - (FV) = (PA)               Amostra 10 (Fc) - (FV) = (PA) 

                      59,5871 – 59,5711 = 0,016 g             59,4295 – 59,4274 = 0,0021 g  

          Amostra 28 (Fc) - (FV) = (PA)             Amostra 30 (Fc) - (FV) = (PA) 

          60,1906 – 60,1678 = 0,0228 g           56,2240 – 56,2211 = 0,0029 g  

 
2.6.1 Cálculo de Rendimento e Molaridade 

Cálculo de porcentagem das amostras a serem analisadas pela EM.  O cálculo molar para 

encontrar o valor em moles da amostra pela a massa molar da molécula proposta. 
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  4,592.10-4 moles de valsartan                           100%               X = 65% de rendimento (10) 

 6,986.10-5 moles do composto                           X 

 

N =  
0,0438 g da suposta amostra 

627g/mol molécula proposta
 

N= 6,986. 10-5 moles do composto obtido  

4.0 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O procedimento como um todo, foi realizado com sucesso, houve evidências da formação 

do produto esperado, pelo padrão cromatográfico, metodologia qualitativa, apresentado nas 

análises, mesmo não sendo conclusivos estes fatores.  

Com o objetivo de uma análise mais pormenorizada, estas amostras foram enviadas a 

Central Analítica da USP, para análise por Espectroscopia de Massa (EM), técnica esta que 

caracterizará estas estruturas com mais clareza, ocorre que até o momento esta avaliação 

não foi concluída no local citado acima, razão pela qual estes dados não constam desta 

apresentação, mas assim que estes estivem disponíveis serão apresentados para 

apreciação. 

Devido à preocupação social apresentada neste trabalho, em forma de desenvolvimento 

molecular através da química medicinal na X Semana Acadêmica de Farmácia da Unicamp 

e os resultados apresentados, embora qualitativos, serem satisfatórios, os avaliadores se 

interessaram pelo projeto, devido ao grande impacto social que esta patologia causa na 

população em geral. Além de apontarem o trabalho como promissor, indicaram outras 

metodologias para analisar a molécula formada. Com isso, a próxima etapa do trabalho 

consiste em aguardar o resultado da EM provinda da USP, a qual não foi realizada devido 

inviabilidade metodológica por parte da instituição citada anteriormente além de submeter a 

molécula a novas metodologias e mesmo resistência do composto formado. Após esta 

confirmação, para avaliação de estabilidade com composto formado, deve-se submetê-la a 

testes, tais como, variação de temperatura, umidade, segundo processos designados por 

testes descritos em farmacopeias para validação molecular. A análise por Espectrometria de 

Massas com ionização por "electrospray" é uma metodologia que executa uma “varredura” 

para demonstrar a disposição molecular, consequentemente, um resultado mais preciso da 
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disposição molecular, pois não há a desfragmentação do composto por bombardeamento 

(CROTTI, 2006).  
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RESUMO 
 

A Informação do Estado de Origem (COI, em inglês), é uma ferramenta de informação 
utilizada pelos tomadores de decisão nos procedimentos que examinam solicitações de 
refúgio no Estado de acolhida em que se encontra o solicitante de refúgio. O presente 
trabalho teve como objetivo central comparar se os mecanismos utilizados pelo Brasil para 
a determinação da condição de refugiado assemelham-se com os métodos utilizados por 
Estados reconhecidos por seguirem os padrões estabelecidos pelo Alto Comissariado das 
Nações Unidas para Refugiados (ACNUR). A metodologia utilizada consistiu em análise 
bibliográfica acerca dos procedimentos legais dos Estado analisados e organizações 
especializadas em produzir material de apoio aos mesmos, bem como entrevista com o 
diretor adjunto do Departamento de Estrangeiros do Ministério da Justiça, Paulo Guerra. De 
acordo com o estudo realizado, o Brasil não possui estrutura para atender com qualidade o 
crescente volume de solicitações de refúgio, e, como consequência, é inabilitado para seguir 
os padrões estabelecidos pelo ACNUR.  

 

Palavras-chave: Refugiados, COI, RSD. 
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1. INTRODUÇÃO 

Os dados divulgados pelo ACNUR(2014) e pelo CONARE (2014) mostram um aumento de 

800% no número de solicitações de refúgio entre 2010 e 2013. Este cenário é a principal 

justificativa para desenvolver um estudo que avalie de forma teórica a questão da COI. 

Fundamentalmente, a COI auxilia na obtenção de informações confiáveis sobre a situação 

do Estado de Origem com o intuito de entender as razões que culminaram na busca por 

refúgio. 

O objetivo principal deste projeto foi explorar como os tomadores de decisão no tema dos 

refugiados, CONARE E CASP, entendem e fazem uso da COI nos seus respectivos 

processos para a Determinação da Condição de Refugiado. A hipótese que esta pesquisa 

considerou é que a utilização da COI pelo CONARE é realizada de forma inadequada em 

razão da falta de compreensão do seu significado. 

 Para a compreensão do objetivo principal, foram analisados os seguintes elementos:  

- Diretrizes internacionais sobre o uso da COI; 

 - Padrões do uso da COI por tomadores de decisão em Estados reconhecidos pelo uso da 

COI;  

-Uso da COI pelo CONARE, comparado com as diretrizes internacionais do ACNUR e 

Estados analisados. 

 

2. PROCEDIMENTOS DE PESQUISA 

Com o intuito de elucidar os sete objetivos do trabalho, a pesquisa iniciou-se com a leitura 

do material bibliográfico referente a definição dos critérios para a aplicação do termo 

“Refugiado” presentes no Estatuto dos Refugiados, fruto da Convenção de 1951 bem como 

o Protocolo de 1967. A avaliação destes documentos compreendeu em um importante passo 

inicial para o entendimento da formação das políticas de proteção a serem adotadas pelos 

Estados ratificadores da Convenção na formulação de protocolos internos tendo como base 

os critérios legais internacionais para a determinação da condição de refugiado. 
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Para compreender as diretrizes internacionais sobre a produção e utilização da Informação 

do Estado de Origem, bem como a sua importância para a determinação da RSD, foi 

realizado o estudo do Manual de Procedimentos e Critérios para a Determinação da 

Condição de Refugiado, publicado pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para os 

Refugiados (ACNUR), em conjunto com a leitura do Training Manual Researching Country 

of Origin Information, elaborado pelo Austrian Centre for Country of Origin & Asylum 

Research and Documentation (ACCORD). 

 

Na segunda etapa do projeto, foi realizada uma análise comparativa acerca dos 

procedimentos para a determinação da condição de refugiado em 3 Estados: Reino Unido, 

Estados Unidos da América e Brasil. A avaliação deste processo teve o objetivo de identificar 

como o Reino Unido e Estados Unidos da América produziam ou utilizavam à Informação do 

Estado de Origem em seus processos para a determinação RSD, além de determinar se tal 

produção está de acordo com as diretrizes propostas pelo ACNUR. Em seguida, as 

informações obtidas nas etapas anteriores foram utilizadas para examinar se o Brasil segue 

as diretrizes internacionais sobre a determinação da condição de refugiado e uso da COI, 

por intermédio de pesquisa bibliográfica e questionamentos referentes a respeito da atuação 

do CONARE, órgão responsável pela RSD no Brasil.  

 

As fontes utilizadas nesta etapa foram:  

1. Análise bibliográfica e documental a respeito da história da RSD no Brasil, a partir da Lei 

9.474 de 22 de julho de 1997, que define a implementação do Estatuto dos Refugiados de 

1951;  

2. Entrevista realizada com o diretor adjunto do Departamento de Estrangeiros do Ministério 

da Justiça, Paulo Guerra. 

Além da análise bibliográfica e documental, o projeto foi elaborado de acordo com a análise 

da utopia e realidade proposta pelo teórico das Relações Internacionais Edward Hallet Carr, 

em seu livro Vinte Anos de Crise (1939). 

 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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Um determinado evento no Estado de Origem transforma-se em COI após algumas etapas 

que funcionam como uma espécie de filtro (figura1), garantindo a confiabilidade das 

informações: 

 

 

Figura 1: Etapas para a produção da COI. 

 

                             
 

A determinação da condição de refugiado depende de uma série de etapas e fatores 

desenvolvidos pelos Estados em seu âmbito interno, desde a recepção aos solicitantes de 

refúgio até a finalização do processo para a determinação da condição de refugiado, 

preferencialmente seguindo as orientações do ACNUR. Esta liberdade administrativa 

concedida aos Estados acaba por acarretar em diversas situações, uma afluência de 

barreiras jurídicas e processos não avaliados de forma imparcial. 

A qualidade da Informação do Estado de Origem é crucial para ser utilizada como ferramenta 

na determinação da condição de refugiado. Em muitas situações o examinador acaba por 

produzir a COI de maneira inadequada, comprometendo a sua validade e prejudicando a 

decisão final. Alguns Estados possuem uma estrutura avançada para promover a pesquisa 

da COI, contendo órgãos específicos para esta finalidade enquanto outros contam com o 

apoio de organizações não-governamentais para auxiliar na determinação da condição de 

refugiado. Estes grupos possuem características diferenciadas onde o provedor da COI pode 
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ou não emitir uma conclusão acerca da informação do Estado de Origem. Em alguns 

cenários, a conclusão do provedor pode não ser completamente abrangente resultando 

influenciação do examinador para a negativa do processo de solicitação de refúgio. Com 

relação as análises por grupos que não elaboram conclusões, as mesmas podem fazer com 

que o examinador seja único a participar do processo decisório, comprometendo a 

imparcialidade. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O Reino Unido pode ser considerado um Estado que segue os padrões do ACNUR para a 

produção e utilização da COI, além de ser considerado pioneiro nessa função com relatórios 

que auxiliam mas não influenciam o tomador de decisão na RSD. A cooperação interestatal 

incentivada pela União Europeia e a participação de outros Estados em missões de campo 

e reuniões para a formulação de diretrizes sobre temas de interesse em comum, tornaram a 

Europa um polo de produção da informação do Estado de origem. No caso dos Estados 

Unidos, o tomador de decisão é treinado para consultar informações do Estado de origem 

produzidas pelo U.S Department ou outras fontes consideradas confiáveis. Diante do 

exposto, podemos considerar que os tomadores de decisão dos Estados Unidos utilizam 

tanto fontes primárias quando fontes secundárias para a RSD. 

O Brasil, por sua vez, não produz COI e possui um contingente de tomadores de decisão 

que participa da produção da COI e não é capaz de avaliar as solicitações de refúgio em um 

tempo considerado adequado (tabela1). Tal cenário não está em conformidade com as 

diretrizes internacionais para a determinação da condição de refugiado e utilização da 

informação do Estado de origem. 
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Tabela 1. Comparativo entre os Estados analisados. 
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RESUMO 
 

O presente trabalho está inserido na temática que discute o período de inserção profissional 
de professores. O estudo tem por objetivo descrever e analisar como professoras 
principiantes da Educação Infantil e dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental I enfrentam 
os primeiros anos da docência. A investigação gira em torno da problematização das reais 
condições com as quais as professoras principiantes lidam no contexto escolar e como os 
desafios por elas enfrentados nesse início da carreira influem no seu desenvolvimento 
profissional. Os objetivos específicos buscam delinear os aspectos dificultadores e 
facilitadores desse período, bem como, conhecer quais são as expectativas dessas 
professoras em relação ao futuro na profissão. Participaram da pesquisa duas professoras 
principiantes. A pesquisa se deu em duas etapas: entrevista semi-estrurada e relato de 
experiência. A pesquisa segue em fase de andamento, os resultados preliminares já 
apontam algumas evidências acerca do processo de tornar-se professor no início da carreira, 
elucidando desafios presentes nesse período, como: dificuldades com o controle da 
indisciplina dos alunos; ausência de apoio da gestão pedagógica e desamparo institucional 
voltado ao professor principiante. Chama a atenção nos depoimentos das professoras a 
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pouca atenção dada aos processos de ensino, especialmente no que diz respeito à 
organização didática e metodológica da aula. 
 
Palavras-chave: Inserção profissional docente, Professor iniciante, Desenvolvimento 
profissional docente. 

 

1. INTRODUÇÃO 
 

O estudo tem como temática principal o professor principiante e as especificidades do 

período de inserção profissional docente. A fim de conhecer como se dá o início da carreira 

profissional dos professores, optamos pela pesquisa empírica com a utilização de 

questionário, entrevistas e relatos de experiências com duas professoras em exercício 

profissional, ambas atuantes na rede municipal de ensino: uma na Educação Infantil, e outra 

nos anos Iniciais do Ensino Fundamental I. Para embasar teoricamente o trabalho, fez-se 

uso de pesquisa bibliográfica sobre o tema. Os referenciais teóricos que norteiam a 

compreensão da temática são os estudos de Tardif (2002) e Shulman (2004) para subsidiar 

a discussão sobre a base de conhecimento para o ensino e o processo de raciocínio 

pedagógico. Cochran-Smith (2003) subsidia a discussão sobre o processo de tornar-se 

professor no que diz respeito à natureza individual e coletiva do aprendizado da docência. 

Os estudos desenvolvidos por Marcelo (2009a/b), também foram utilizados. A discussão 

teórica ajuda a compreender como é organizado o processo de tornar-se professor à medida 

que se entende este processo através de uma perspectiva progressiva e contínua de 

formação.  

Vale ressaltar que os professores têm grande influência nas possibilidades de 

aprendizagens dos alunos (MARCELO, 2009b). Sendo assim, torna-se primordial pensar na 

formação desses profissionais, isso significa dizer que é preciso evidenciar os desafios que 

este profissional enfrenta no início de carreira e enxergá-lo numa perspectiva formativa, 

colaborando para o aprimoramento de sua formação, identidade profissional e atuação 

docente legítima e segura diante da heterogeneidade de fatores com os quais trabalha. 

O objetivo geral é descrever e analisar como essas professoras enfrentam os 

primeiros anos de docência. Entre os objetivos específicos pretende-se identificar os 
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aspectos facilitadores e dificultadores desse período, buscando compreender quais as 

alternativas utilizadas para enfrentar os desafios e quais as expectativas dessas docentes 

em relação ao futuro na profissão. 

 

2. PROCEDIMENTOS DE PESQUISA 

A pesquisa envolve três momentos diferentes, a saber: questionário de 

caracterização, entrevistas e relatos de experiência. A escolha das participantes se deu com 

base em alguns requisitos, como: tempo de formação e nível de atuação. As duas 

participantes concluíram o curso de Pedagogia a menos de três anos e estão exercendo os 

primeiros anos de docência.  

Foram realizadas entrevistas com as duas professoras com o objetivo de obter dados 

que permitissem aprofundar a análise em relação aos aspectos facilitadores ou dificultadores 

da sua iniciação na profissão; as estratégias utilizadas para enfrentar os desafios 

encontrados no exercício profissional e as expectativas das professoras iniciantes em 

relação à profissão e à carreira docente. No que diz respeito aos relatos de experiências23, 

as professoras foram convidadas a relatar uma experiência que tenham vivido em seu 

primeiro ano de docência, a intenção é que descrevam, por meio de um roteiro, uma situação 

cotidiana vivida no contexto escolar. Os registros serão analisados buscando apreender 

como as professoras percebem a situação vivenciada e as implicações para o aprendizado 

da docência. 

A metodologia de análise incluiu os passos propostos por Bardin (1979) para a análise 

de conteúdo, ainda em andamento; entretanto, para a presente comunicação foi realizada 

uma síntese preliminar das entrevistas e do questionário de caracterização. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

                                                 
23 Os relatos de experiências estão em fase de elaboração pelas entrevistadas. 
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Nomeamos as participantes com nomes fictícios. A primeira chama-se Fernanda, 24 

anos, trabalha na Educação Infantil como auxiliar de classe. A outra participante chama-se 

Marta, 38 anos, professora nos anos iniciais do Ensino Fundamental I.  

A escolha profissional de cada uma se deu em idades diferentes: Fernanda iniciou os 

estudos logo após ter concluído o Ensino Médio; já Marta, começou o curso de formação 

inicial aos 32 anos. As entrevistadas já tiveram experiências profissionais anteriores: 

Fernanda, já havia trabalhado como docente enquanto estava na faculdade e Marta pôde 

assumir aulas de Matemática e Ciências para turmas da Educação de Jovens e Adultos. 

As entrevistadas enfrentam realidades e condições de trabalho diferenciadas. 

Fernanda não atua como professora regular, mas sim como “volante” (denominação usada 

pela entrevistada): sua função é ajudar todas as professoras em relação à demanda de 

serviço de sala de aula, sem que, de fato, assuma a responsabilidade por dirigir uma turma 

de alunos. A escola onde a entrevistada atua atende um público de classe média baixa e 

enfrenta problemas com a defasagem de equipe gestora, há ausência de coordenadores e 

orientadores educacionais.  Já Marta é professora do 2° ano em um bairro de classe média 

baixa. Segundo a entrevistada, as instalações dessa escola são impróprias ao ambiente 

escolar. A escola utiliza-se de sistema apostilado de ensino. Possui uma equipe gestora 

completa.  

 Essas informações serviram de base para que pudéssemos compreender o percurso 

de formação das participantes reconhecendo os dados gerais acerca de suas vidas pessoais 

e profissionais. As entrevistas revelaram outros detalhes dessa formação e de como as 

entrevistadas vêm vivenciando suas experiências profissionais. Na tentativa de sintetizar as 

entrevistas, após lermos sistematicamente cada trecho, optamos por definir um “fio condutor” 

que estivesse presente nas falas e que, de um modo ou de outro, conduzisse o discurso das 

participantes.  

 

 Síntese da entrevista com a professora iniciante: Fernanda 

 

O fio condutor da entrevista com a professora Fernanda é a comparação que faz entre 

a atual escola que trabalha e à sua experiência anterior como docente em outra escola. 

Durante o curso de formação inicial ela teve a oportunidade de assumir uma sala de 
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Educação Infantil em uma escola conveniada com a prefeitura, onde pôde vivenciar as 

responsabilidades e o fazer docente. Assumiu o cargo na atual escola em 2014, ela alega 

ter entrado em “desvantagem”, pois iniciou no mês de maio e naquele momento não tinham 

vagas de professores, existiam somente vagas para “volantes”.  

Fernanda conta que a atual escola sofre com a constituição de equipe gestora, pois 

não há coordenadores pedagógicos, nem orientadores, apenas uma diretora, uma vice e 

uma assistente de direção. 

Durante a entrevista, Fernanda demonstrou que as experiências que vivenciou na 

primeira escola tornaram-se fontes de referência sobre a profissão. Em diferentes momentos 

retoma suas vivências anteriores. Quando questionada sobre que tipo de apoio recebeu nos 

momentos de insegurança nesse início de carreira, ela aponta: “eu sempre tive uma ajuda 

de parceiros de trabalho. Na primeira experiência - eu sempre comparo as duas experiências 

porque foram situações bem diferentes -. Naquela época, eu atuava como professora, nessa 

eu atuo como ajudante. Então, minhas referências como professora são mais da outra. 

Então, na outra, em todo momento que eu estava insegura, que eu tinha alguma dúvida, 

alguma coisa, além do apoio da coordenação, mas antes de chegar à coordenação, eu 

conversava com uma parceira de trabalho” (Fernanda). Todavia, a entrevistada pontua quais 

são os apoios que recebeu na antiga escola e quais recebe hoje, na atual escola. Ela conta 

que antes tinha apoio de coordenadores, hoje não possui, somente os colegas docentes é 

quem lhes oferece ajuda. Ao que parece, a professora faz essas comparações com o intuito 

de resgatar suas referências e constituir outras que possam favorecer o seu 

desenvolvimento profissional, pois entende que ambas as experiências foram singulares e 

diferenciadas no que diz respeitos aos desafios da profissão. Além disso, ela parece justificar 

tais comparações em razão de que na antiga escola sua atuação foi como professora e que 

hoje sua atuação é como ajudante de sala.  

Contudo, a docente afirma ter expectativas na profissão e justifica suas intenções de 

prosseguir: “É o que eu amo fazer, [...] sei da responsabilidade de participar da educação de 

uma criança, plantando sonhos e valores que gostaríamos para sociedade”. Desse modo, 

fica evidente que os desafios vivenciados não a fizeram desistir da docência. 

 

 Síntese da entrevista com a professora iniciante: Marta 
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 Já o fio condutor do depoimento da professora Marta diz respeito à dificuldade de 

enfrentamento de problemas relacionados à indisciplina dos alunos. Marta diz que buscou 

ajuda com os colegas de trabalho, com os coordenadores e com os pais de alunos a fim de 

buscar elementos que lhe permitissem ter um melhor controle da disciplina.  

 O apoio dos colegas de trabalho é um aspecto bastante ressaltado pela entrevistada. 

Ela aponta que a troca de informações com os colegas lhe subsidiou na tentativa de conter 

o comportamento dos alunos e em demais assuntos. 

 Quando buscou ajuda com o grupo de coordenadores não obteve um retorno 

concreto. Segundo ela, as coordenadoras não lhe orientavam sobre suas dificuldades em 

específico, apenas eram tratados assuntos “burocráticos” que, segundo Marta, se referiam 

aos documentos administrativo-escolares que precisava preencher, sem que, de fato, 

houvesse uma discussão e direcionamento acerca dos reais problemas enfrentados dentro 

da sala de aula. Houve momentos de reunião, mas estes não eram utilizados para discutir 

as necessidades ou promover a troca de aprendizado entre a equipe. Segundo ela, a 

coordenação deixou a desejar no que diz respeito às orientações de apoio aos professores: 

“[...] quando percebi que estava incontrolável, fui pedir ajuda para a coordenadora [...] A 

gente conversa e elas dizem: a gente vai vê; pode deixar. Mas, elas não têm nenhuma ação 

concreta, falar assim: olha, Marta, faz isso; o professor fez tal coisa e deu certo. Você fica 

meio que sozinha mesmo” (Marta). 

 A entrevistada recorreu aos pais de seus alunos avisando-lhes sobre o 

comportamento da sala e pedindo-lhes para que conversassem com seus filhos. Segundo 

ela, os pais sempre foram receptivos. A professora aponta que os alunos voltavam melhores 

após esse encontro com os pais. Porém, dentro de pouco tempo o mau comportamento 

retornava.  

 No entanto, quando questionada sobre a possibilidade de abandonar a carreira, num 

primeiro momento, afirma que chegou a pensar nessa hipótese em função dos desgastes 

vivenciados nesse período. Mas, logo em seguida, voltou atrás e diz reconhecer que a 

situação não seria simples assim, pois leva em conta o sentimento que ela tem pela docência 

e pelos alunos.    

 

Aspectos facilitadores e dificultadores da inserção profissional 
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 No processo de análise dos dados buscando identificar o fio condutor presente nos 

depoimentos, foi possível identificar as dificuldades mais evidentes enfrentadas pelas 

professoras iniciantes, bem como as ações facilitadoras da inserção profissional. Mesmo 

sendo recorrente em sua fala as dificuldades em relação à indisciplina e a ausência de apoio 

da equipe gestora, Marta também destaca como aspecto dificultador a burocracia 

documental que a escola exige, como relatórios e diários. Já a professora Fernanda destaca 

a distância entre a teoria e prática durante o curso de Pedagogia e a dificuldade para lidar 

com crianças com necessidades especiais e que demandam acompanhamento integral. 

 Os aspectos facilitadores mencionados pelas entrevistas estão relacionados ao apoio 

que recebem dos professores mais antigos, foi o que afirmou Fernanda. Já para Marta os 

elementos que facilitaram a sua inserção referem-se aos fatores institucionais, por exemplo, 

sistema apostilado de ensino e a oferta de cursos de formação continuada, bem como, a 

troca de experiências com os demais docentes.  

 Chama a atenção nos depoimentos das duas professoras a pouca atenção dada aos 

processos de ensino, especialmente, no que diz respeito à organização didática e 

metodológica da aula. Os aspectos relacionados ao como ensinar ficam obscurecidos nos 

depoimentos das iniciantes: a indisciplina, a falta de apoio institucional e as condições de 

trabalho parecem causar maior desconforto.  

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A continuidade das análises tem outras revelações a nos fazer. Todavia, essa breve 

síntese dos achados permite não só reconhecer algumas das necessidades das professoras 

entrevistadas, como, também, favorece a reflexão sobre o processo de socialização 

profissional do professor iniciante. Como se encontra esse professor em inserção 

profissional? Como acolhê-lo e orientá-lo? É importante conhecer também as estratégias 

que estes professores têm usado para sobreviver aos desafios e, posteriormente, saber 

quais suas expectativas sobre a profissão. Nessa perspectiva, fica evidente que as políticas 

públicas e a gestão dos sistemas de ensino em geral fiquem atentos ao professor em início 

de carreira, uma vez que: “[…] o processo de inserção profissional dos professores não é 

uma responsabilidade individual, mas um desafio institucional das políticas públicas” 
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(CUNHA, 2012 apud CORRÊA e PORTELLA, 2012, p. 227). Ou seja, o professor principiante 

não deve adaptar-se ao sistema imposto e submeter-se aos padrões por imposição, é 

preciso reflexão e acompanhamento institucional que incentive esses docentes ao exercício 

reflexivo e formativo, de modo que o processo de se tornar professor seja, de fato, encarado 

sob a perspectiva progressista e construtiva da profissão, permitindo que o desenvolvimento 

seja evolutivo e não estagnado, favorecendo a construção do conhecimento legítimo do 

professor.  
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RESUMO 
 

Arenitos são rochas formadas por arcabouço, matriz e cimentos, resultando em diferentes 
relações de porosidade e de permeabilidade. Arenitos de praia são depósitos sedimentares 
cimentados por precipitação carbonática, com processos diagenéticos ocorrendo na zona 
intermarés. Usualmente envolvem sedimentos siliciclásticos a bioclásticos, em classes 
granulométricas típicas do ambiente praial. Mecanismos possíveis para a formação de 
arenitos de praia podem abranger precipitação direta a partir da água do mar e precipitação 
por alterações geoquímicas na frente de mistura de água doce e água salgada, no lençol 
freático. Neste projeto, modelou fisicamente estas rochas, por meio da montagem de 
arenitos sintéticos formados por sedimentos em granulometrias e composições diversas, 
litificados pela adição de calda de cimento. As rochas-modelo assim construídas foram 
submetidas a ensaios de permeabilidade. Diferenças de composição na montagem dos 
arenitos resultaram em variações nas suas permeabilidades.  

Palavras-chave: arenitos, porosidade, permeabilidade. 

1. INTRODUÇÃO 

Arenitos são caracterizados pela composição e organização de arcabouço, a fração arenosa 

da rocha, de matriz, a fração argilosa presente entre os grãos do arcabouço, e de fases 

minerais cimentantes, usualmente calcíticas/dolomíticas e/ou quartzosas. Entretanto, para a 

indústria de petróleo, duas propriedades relacionadas aos vazios entre os elementos de um 

arenito são determinantes na produtividade de um reservatório: a porosidade e a 

permeabilidade (ARAÚJO, 2002; BLÖCHER et al., 2014). Estas propriedades condicionam 

a quantidade de óleo presente, assim como a sua recuperação. 

A rede de poros em um arenito, ou seja, a sua porosidade, apresenta padrões de 

permeabilidade muito variados, dependendo da forma e orientação das interconexões entre 

mailto:silvialais12@hotmail.com
mailto:joaoeaddad@gmail.com
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os poros. Como cada poro apresenta uma característica singular, os valores associados à 

porosidade e à permeabilidade podem ser considerados como a expressão da 

predominância estatística destas características. Por este motivo, as medidas destes valores 

são, usualmente, obtidas a partir de ensaios com amostras posicionadas em aparatos 

específicos, os porosímetros e permeâmetros. Neste projeto, foram abordados ensaios de 

permeabilidade, por meio da montagem de diferentes arenitos sintéticos.  

 

2. PROCEDIMENTOS DE PESQUISA 

2.1. Montagem de arenitos sintéticos 

A montagem de arenitos sintéticos foi realizada através da utilização de areias de diversas 

granulometrias e características morfoscópicas (arredondamento e esfericidade), adicionadas a uma 

calda de cimento Portland comercial. Durante o experimento foram feitas quatro amostras de 

características diferentes entre si e dispostas na tabela abaixo: 

 

Tabela 1 – Parâmetros de montagem das amostras de arenito sintético. 

 

Parâmetros  Amostra 1 Amostra 2 Amostra 3 Amostra 4 

Diâmetro do Tubo  3,9 cm 4 cm 4 cm 4 cm 

Altura do Tubo 7,1 cm 7,5 cm 7,5 cm 7,5 cm 

Quantidade de Areia 50 ml (areia 1) 50 ml (areia 1) 50 ml (areia 10) 50 ml (areia 4) 

Quantidade de Cimento 10 ml 15 ml 15 ml 10 ml 

Quantidade de Água 15 ml 10 ml 15 ml 7 ml 

 

A variação da granulometria, a amplitude da distribuição granulométrica, o selecionamento dos grãos 

e a presença de bioclastos de bivalvas, determinaram controles nos resultados a serem obtidos. A 

indução de maior ou menor porosidade, por exemplo, pode ser obtida através da compactação das 

misturas, em diferentes níveis. Parâmetros de relação volumétrica e compactação podem ser 

encontrados em Brok, David e Bernabe (1997), mas considera-se que foram desenvolvidos 

procedimentos específicos, adaptados aos objetivos do presente projeto.  

 

2.2. Ensaio de permeabilidade 
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A fim de mensurar a permeabilidade de cada uma das amostras, foi utilizada uma mesma 

quantidade de água, 40 mL, adicionada no topo de cada arenito de modo a permitir o 

escoamento através do seu volume. O tempo de escoamento da totalidade de água pelas 

amostras foi medido por meio de um cronômetro. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados obtidos para o tempo de escoamento de 40 mL de água através de cada 

amostra são apresentados na tabela seguinte. 

Tabela 2. Resultados de permeabilidade 

 

Parâmetros  Amostra 1 Amostra 2 Amostra 3 Amostra 4 

Quantidade de 
água 

40 ml 40 ml 40 ml 40 ml 

Tempo 240 s 13,2 s 16,54 s 11 s 

 

Com esses resultados, foi possível determinar como cada amostra reagiu aos materiais 

utilizados, em relação a sua porosidade e permeabilidade. 

 

A partir dos resultados obtidos, foi possível verificar que a porosidade de cada amostra 

depende dos parâmetros das areias utilizados. Nas amostras 1 e 2, foi utilizada a areia de 

tipo 1 que apresentava características morfoscópicas de grãos mais finos e com maior 

presença de cascalhos diferenciados. Porém, foram utilizadas quantidades diferentes de 

cimento e água nas amostras, o que justifica a discrepância entre seus resultados. Já na 

amostra 3 foi utilizada a areia do tipo 10 que apresentava uma esfericidade superior aos 

outros tipos de amostras e uma granulosidade maior que as demais, com isso o tempo de 

escoamento da água mostrou-se inferior ao da amostra 1, porém superior da amostra 2 que 

utilizavam a mesma areia. Por fim, na amostra 4 foi utilizada a areia do tipo 4, que 

apresentava uma forma mais robusta e mais granulosa que as outras amostras e, além 

disso, foram utilizadas quantidades menores de cimento e água respectivamente o que 

resultou em uma amostra com maior porosidade e, consequentemente foi observado um 

menor tempo no escoamento da água.  
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As variações composicionais das amostras de arenitos sintéticos correspondem a diferenças 

de permeabilidade, resultado que permite a sua utilização em estudos da relação entre 

composição de sedimento, intensidade de cimentação e de compactação em arenitos 

naturais portadores de hidrocarbonetos. 
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Introdução: O sistema de saúde brasileiro é universal sendo dever de o estado garantir os 
cuidados à saúde. Porém, mesmo com este contexto político somos um país com 50,5% de 
beneficiários de planos de saúde. O acesso ao medicamento tem se constituído em 
importante elemento para avaliar a organização e o funcionamento dos sistemas de saúde.  
Objetivo: Avaliar se a utilização de serviços públicos e/ou privados de saúde influencia no 
acesso ao medicamento. Metodologia: Inquérito domiciliar realizado no município de Praia 
Grande, São Paulo.  O instrumento utilizado para a coleta de dados foi um formulário 
estruturado, composto por questões referentes aos aspectos sociodemográficos, à condição 
de saúde, ao uso de serviços de saúde e, especificamente, ao consumo de medicamentos. 
Resultados: Foram entrevistadas ao todo 985 pessoas, com predomínio do sexo feminino 
(62,9%) e média de idade de 48,4 anos. Eram portadores de hipertensão arterial sistêmica 
e diabetes, 235 (23,8%) e 117 (11,9%) respectivamente. A maioria dos entrevistados 
possuía baixa escolaridade, ausência de plano de saúde e o SUS como referência. 
Utilizaram medicamentos 472 entrevistados (47,9%) e o SUS foi o principal meio de 
obtenção, porém muitos necessitaram recorrer a uma forma de aquisição mista, ou seja, 
pública e privada, principalmente as pessoas do sexo masculino e portadores de doenças 
crônicas. As classes de medicamentos mais adquiridas através deste mix público-privado 
foram: hipoglicemiantes orais; inibidores da enzima conversora da angiotensina, monodroga 
e agentes antitrombóticos. Conclusão: O acesso aos medicamentos pode sofrer influência 
do tipo de serviço utilizado, público ou privado. 
 

Palavras-chave: acesso ao medicamento, estratégia saúde da família, doenças crônicas. 

 

1. INTRODUÇÃO 

O acesso a medicamentos é reconhecido pela Organização das Nações Unidas como um 

dos cinco indicadores relacionados a avanços na garantia do direito à saúde. Estima-se que 

uma em cada três pessoas no mundo não dispõe de acesso a esses insumos, sendo a pior 

situação verificada nos países de baixa e média renda, onde essa proporção pode chegar a 

50% (Hogerzeil; Mirza, 2011). Entende-se por acesso ao medicamento a relação entre a 

necessidade e a oferta do mesmo, com garantia de qualidade e informação suficiente para 

o uso adequado (LUIZA, 2003; PETERS et al., 2008). O acesso e o gasto com este por parte 

da população tem se constituído em importante elemento para avaliar a organização e o 

funcionamento dos sistemas de saúde (BERTOLDI, 2009). 

O gasto privado na aquisição de medicamentos é expressivo no país, sobretudo ao se 

considerar a existência de um sistema de saúde público, com cobertura universal. Há, 

atualmente, uma forte concentração de gastos com medicamentos nas classes sociais com 
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maior poder aquisitivo, que podem adquirir através da compra diretamente em farmácias. 

Por outro lado, as parcelas mais carentes da população consomem menos medicamentos, 

mas representando para estas o principal gasto com saúde. Quanto mais pobres são as 

famílias consideradas, maior é o peso, entendido como porcentagem da renda familiar, 

representado pelos gastos com medicamentos (TEDIOSI et al, 2008; GADELHA, QUENTAL, 

FIALHO, 2003; HUNT, KHOSLA, 2008; SILVEIRA, OSÓRIO, PIOLA, 2002). Uma prioridade 

nas políticas de saúde atuais é garantir o acesso a medicamentos essenciais com qualidade 

e segurança (BRASILb, 2001; BRASIL, 2005). 

Estudos mostram que o acesso ao medicamento pode sofrer influência da modalidade de 

financiamento na qual se insere o usuário: desembolso direto, atenção médica supletiva ou 

o SUS (CONIL et al, 2008; BERTOLDI, 2009; BERSUSA et al., 2010; VOSGERAU et al, 

2011; LUZ et al., 2011).  Particularmente no Brasil, país com um modelo de sistema de saúde 

em que há uma imbricação do estatal (SUS) e do privado (sistema suplementar), formando 

um verdadeiro mix, pode ocorrer interferência da modalidade de financiamento no acesso 

ao medicamento (SANTOS; UGÁ; PORTO, 2008; TRAVASSOS et al., 2000; SANTOS, 2011; 

PAIN, 2011; FERRI-DE-BARROS; GIBSON; HOWARD, 2012; BAHIA, 2008; AMORIM, 

2012). O objetivo deste trabalho foi identificar o perfil de utilização e a influencia do mix 

público e privado no acesso aos medicamentos 

 

2. PROCEDIMENTOS DE PESQUISA 

2.1. Seção  

A população-alvo foi composta por moradores do município de Praia Grande, São Paulo, 

com 265.051 habitantes, 32% de cobertura de saúde suplementar e 83% de inserção na 

estratégia da saúde família. A metodologia empregada foi o inquérito domiciliar, realizado no 

período de outubro de 2012 até maio de 2013 e a técnica de amostragem utilizada foi a de 

conglomerados, sendo adotados como unidades primárias e secundárias de amostragem, 

respectivamente, o setor censitário e o domicílio.  Este projeto é parte da investigação “Mix 

publico privado na utilização de serviços de atenção primária de saúde em áreas 

metropolitanas”, financiada pelo CNPq (processo 473460/2008-4) aprovado pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa da Universidade Católica de Santos (parecer n 40387). 
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O instrumento utilizado para a coleta de dados foi um formulário estruturado, composto por 

questões referentes ao aspecto sociodemográfico, à condição de saúde, ao uso de serviços 

de saúde e, especificamente, ao consumo de medicamentos. As entrevistas foram 

realizadas face a face com os moradores. Para traçar o perfil de utilização de medicamentos 

as seguintes informações foram coletadas, utilizando-se a metodologia padrão instituída por 

Landry et al (1988), que consiste em solicitar aos entrevistados a embalagem, receita ou 

bula dos produtos farmacêuticos utilizados, visando evitar omissão, em geral por 

esquecimento, de medicamentos em uso e, além disso, para assegurar a veracidade das 

especialidades farmacêuticas informadas: a) Caracterização dos medicamentos utilizados 

nos últimos quinze dias de acordo com o setor de aquisição (público ou privado), Origem da 

prescrição/indicação para a utilização do medicamento;  c) Local de obtenção do 

medicamento. Os dados coletados foram analisados pelo software STATA 12.0. 

 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O estudo incluiu 1086 indivíduos, sendo que 9,3% foram perdas e recusas, resultando em 

985 pessoas entrevistadas. Houve predomínio do sexo feminino (62,9%) e idade entre 19 e 

104 anos, com média de 48,4 anos.  A análise descritiva da amostra quanto ao perfil 

socioeconômico (Tabela 1) apresenta uma maioria de entrevistados com baixa escolaridade 

e condições econômicas desfavoráveis, ausência de plano de saúde e o SUS como 

referência para os cuidados de saúde. 

Utilizaram medicamentos nos últimos 15 dias anteriores a entrevista, 472 entrevistados, 

sendo que a maioria (52,1%) não fazia uso de qualquer tipo de medicamento. As classes de 

medicamentos mais utilizadas foram: os inibidores da enzima de conversão da angiotensina, 

monodroga; medicamentos hipoglicemiantes orais e diuréticos 

 
Tabela 1 – Análise Descritiva dos entrevistados, Praia Grande, Brasil 
                                                                                           n                                   % 

Total                                                                                 985                             100 
Sexo Feminino                                                                 620                             62,9 
Sexo Masculino                                                               365                              37,1 
Idade (anos) 
19-39                                                                                335                             34,1 
40-59                                                                                361                             36,6 
60-102                                                                              289                             29,3 
Escolaridade 
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Menos de 8 anos                                                              608                            61,7 
Mais de 8 anos                                                                 377                            38,3 
Trabalho 
Ativo                                                                                  550                           55,8 
Inativo                                                                               435                            44,2 
Cobertura do ESF 
Sim                                                                                   738                            74,9 
Não                                                                                   247                            25,1 
Plano de saúde 
Sim                                                                                   258                            26,2 
Não                                                                                   727                            73,8 
Referencia de saúde 
SUS                                                                                  673                            68,4 
Privado                                                                             287                            29,1 
Não tenho                                                                           25                              2,5 
Auto percepção de saúde 
Boa                                                                                   460                            46,7 
Excelente                                                                          283                            28,7 
Ruim                                                                                 239                            24,3 
Sem resposta                                                                        3                             0,3 
Renda 
A                                                                                           4                              0,4 
B                                                                                       223                            22,7 
C                                                                                       632                            64,2 
D                                                                                         93                              9,4 
E                                                                                         33                              3,3 
Renda Familiar 
Menos de 1 salário mínimo                                                93                              9,4 
Entre 1 e 3 salários mínimos                                            597                            60,6 
Entre 3 e 5 salários mínimos                                            256                               26 
Entre 6 e 10 salários mínimos                                            39                                 4 

São portadores de hipertensão arterial sistêmica 235 indivíduos, sendo que 68,1% são do 

sexo feminino. A média de idade entre os participantes com hipertensão foi de 60,6 anos. 

Possuem diabetes mellitus 117 indivíduos, sendo a maioria do sexo feminino e a média de 

idade de 61,5 anos. A tabela 2 apresenta os dados socioeconômicos dos portadores de 

Diabetes e Hipertensão. 

 
Tabela 2 –Caracterização socioeconômica dos portadores de Diabetes Mellitus (DM) e Hipertensão Arterial Sistêmica, Praia 
Grande, Brasil 
                                                                                                 HAS                                DM                       DM e HA 
                                                                                n         %                          n        %                   n         % 

Total                                                                    235       100                       117         100             64         100 
Sexo                  
Feminino                                                              160      68,1                         77        65,8            42         65,6     
Masculino                                                               75     31,9                         40         34,2            22         34,4                                             
Faixa etária  
Adulto                                                                     98     41,7                         50         42,7            26         40,6     
Idoso                                                                    137      58,3                         67        57,3            38         59,4 
Escolaridade 
Menos de 8 anos                                                 187      79,6                        86         73,5             50        78,1        
Mais de 8 anos                                                      48      20,4                         31         26,5            14         21,9            
Trabalho 
Ativo                                                                       82     34,9                         39         33,3            18         28,1        
Inativo                                                                  153      65,1                        78          66,7            46        71,9         
Cobertura do ESF 
Sim                                                                       193     82,1                         88         75,2            55         85,9                 
Não                                                                        42      17,9                         29         24,8             9         14,1               
Plano de saúde 
Sim                                                                         56     23,8                         30         25,6            16            25           
Não                                                                      179      76,2                         87         74,4            48           75     
Referencia de saúde 
SUS                                                                      177     75,3                         87         74,4            50         78,2                    
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Privado                                                                   54        23                         28         23,9            12         18,7   
Não tenho                                                                4        1,7                           2           1,7              2           3,1 
Auto percepção de saúde 
Boa                                                                       113     48,1                         51        43,6             30         46,9 
Excelente                                                               29      12,3                         12        10,3               7        10,9 
Ruim                                                                       93     39,6                         54         46,1            27         42,2 
Renda Familiar 
Menos de 1 salário mínimo                                    26         11,1                     14            12              8         12,5 
Entre 1 e 3 salários mínimos                               152            64,7                   65         55,5            39         60,9   
Entre 3 e 5 salários mínimos                                 44            18,7                   31         26,5            12         18,7 
Entre 6 e 10 salários mínimos                               13             5,5                      7              6              5           7,9 

 

Entre os indivíduos com hipertensão arterial, consumiram medicamentos nos últimos 15 dias 

84,3% dos participantes e a prescrição médica foi proveniente do SUS para 73,2%. A média 

de consumo foi de 3,1 medicamentos por pessoa. Dentre os indivíduos hipertensos que 

tiveram a prescrição médica pelo SUS, 69% obteve os medicamentos somente no SUS. 

Utilizaram medicamentos nos últimos 15 dias anteriores a entrevista, 90,6% dos indivíduos 

com diabetes e a média de uso de foi de 3,3 medicamentos por pessoa. A prescrição médica 

foi proveniente do SUS para 74,5% dos participantes.  

 

Tabela 4 – Prevalência de acesso ao medicamento de acordo com o local de aquisição, 
Praia Grande, Brasil 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

É necessária a melhoria do acesso ao medicamento no sistema público, para poder assim 

suprir a crescente demanda das necessidades em saúde que aumentam com a maior 

expectativa de vida do brasileiro e reduzir a desigualdade no acesso à saúde. 
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RESUMO  

 

A fermentação semissólida (FSS) aplica-se ao processo de crescimento de microrganismos 
sobre substratos sólidos sem a presença de água livre. A água presente nesses sistemas 
encontra-se ligada à fase sólida, formando uma fina camada na superfície das partículas. O 
interesse pelo cultivo em SSF surge de algumas vantagens deste tipo de processo, em 
relação ao processo de fermentação submersa tais como: meios de baixo custo, rendimento 
elevado em produto, menor esforço em etapas de downstream, produto com melhor 
qualidade, tecnologia simples e menor gasto energético. O presente estudo teve como 
objetivo iniciar a padronização do crescimento de Pleurotus ostreatus em maior escala 
usando um biorreator de baixo custo. Empregou-se frascos de 500 ml com meio constituído 
de semente de uva (triturada ou desengordurada) , substrato:  palha de milho, solução 
mineral e cal hidratada(133g/l) e 10% do peso(substrato + semente) de inoculo. O inoculo 
foi preparado a partir de placas contendo semente de uva(triturada e desengordurada) então 
colonizadas com P.ostreatus mantido por repiques sucessivos, em meio batata-dextrose-
ágar. A incubação no biorreator ocorreu de forma estacionaria, e após a montagem foi 
fechado com plástico filme conservado a 25°C. Após 17 dias foi realizada a extração do 
conteúdo do biorreator e obtido o extrato enzimático. Na melhor condição de crescimento, 
foram determinadas as atividades de Lacase, por ensaios padronizados.   

 
Palavras-chave: fungos Basidiomicetos, biorreatores, lacase.  
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1. INTRODUÇÃO 

Para maior aproveitamento da imensa quantidade de resíduos lignocelulolíticos gerados 

pela indústria agropecuária brasileira e melhor aplicação e destino do resíduo são realizados 

cada vez mais estudos visando utilizar-se destes resíduos (BERNARDI et al., 2007). Estes 

resíduos podem ser usados como substratos para a obtenção de enzimas hidrolíticas e 

oxidativas envolvidas na degradação de materiais lignocelulósicos, tais como: lacase, 

manganês peroxidase, xilanase e endo-1,4 glucanase, (ALEXANDRINO et al., 2007; 

BIRHANLI et al., 2013; LUZ et al., 2012; KHALIL et al., 2011; PATRICK et al., 2011; ZILLY 

et al., 2012) . O potencial de degradação de micropoluentes orgânicos e descoloração de 

corantes por enzimas de lacase já é conhecido e estudado (CASIERI et al., 2008; ELGUETA 

et al., 2012; IMRAN et al., 2012; HARMS et al., 2012; MACHADO et al., 2006; NETO et al., 

2013; RAJENDRAN et al., 2012), portanto, o estudo da utilização de biorreatores que 

utilizam fungos produtores destas enzimas torna-se importantíssimo na busca pelo aumento 

de escala de produção destas enzimas tornando-se viável sua aplicação no tratamento de 

efluentes (TAYLOR et al., 2014). 

 

2. PROCEDIMENTOS DE PESQUISA 

2.1. Metodologia  

Fungo: Pleurotus ostreatus CCIBT2347 mantido por repiques sucessivos, em meio batata-

dextrose-ágar.  

2.1.2 Semente de uva: semente triturada e semente desengordurada (peletizada) 

fornecidas pela  indústria Golden Sucos. 

2.1.3  Condição de cultivo: Cinco discos de 7 mm de crescimento fúngico em meio sólido 

BDA foram transferidos, após sete dias de crescimento, para placas contendo 10g de 

semente de uva triturada ou desengordurada e 7ml de solução mineral. A placa de 

vidro juntamente com a semente foram previamente esterilizadas em autoclave a 

121°C, durante 15 min. A incubação foi realizada de forma estacionária a temperatura 

de 25°C. A composição da solução mineral foi constituída de, CuSO4 (0,1 g/L), 

MgSO4 x 7 H2O (0,05 g/L); MnSO4 x H2O (0,016 g/L). 
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2.1.4  Montagem do biorreator: O biorreator  possui as seguintes dimensões: 5 cm de 

comprimento, 7 cm de largura e 17 cm de altura, com um volume de 595 cm3,. Como 

sistema de cultivo foi usado 260 g de semente de uva triturada, 37,5g de substrato 

(palha de milho, cortiça ou bucha vegetal), 350 mL de solução mineral e 34 g de cal 

hidratada. Utilizou-se 10% do peso (substrato + semente) para estabelecer a 

quantidade de gramas de inoculo a ser utilizado. Após montagem o biorreator foi 

fechado com plástico filme e colocado ao abrigo da luz, à temperatura ambiente 

(25°C).  

2.1.5 Obtenção do extrato enzimático: Após 17 dias (Biorreator Semente triturada) e 21 

dias (semente desengordurada), o conteúdo dos biorreatores foi retirado e o extrato 

enzimático foi obtido(BALLAMINUT et al., 2009).  O extrato foi empregado para a 

determinação das atividades enzimáticas. 

2.3 Parâmetros analisados  

2.2.3 Atividade enzimática: Atividades de Lacases e de RBBR-oxidase foram 

determinadas segundo metodologia padronizada anteriormente (MACHADO; 

MATHEUS, 2006). 

2.2.4 Crescimento fúngico: O crescimento micelial do fungo foi avaliado por análise 

visual, metodologia descrita por (BALLAMINUT, 2007).  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 3.1 Crescimento do P.ostreatus em biorreatores: O crescimento do fungo foi 

acompanhado até o dia da extração do biorreator  e foi avaliado através de notas de 

crescimento (Tabela 1)  Com 17 dias a superfície do biorreator de semente de uva triturada  

estava totalmente colonizada pelo fungo (Figura 1). O biorreator contendo semente 

desengordurada cerca de 80% de sua superfície estava colonizada. Entretanto, ao se retirar 

o conteúdo do biorreator e coloca-lo sobre uma bandeja verificou-se que internamente os 

biorreatores não haviam sido totalmente colonizados (Figura 2). O biorreator de palha de 



 

 

416 

 

milho com semente triturada possuía 90%, e o de palha de milho com semente 

desengordurada 55%. O biorreator de palha de milho com semente triturada após os 17 dias 

ainda se apresentava com 70% de umidade. O biorreator de palha de milho com semente 

desengordurada apresentou 70% de umidade após 21 dias. Nota-se que os pedaços de 

palha de milho que haviam sido colocados em pedaços de 1 cm x 1cm , vários destes 

pedaços encontravam-se degradados na forma de pequenos fiapos, demonstrando a forma 

de degradação do substrato pelo fungo.  

  

Tabela 1 – Tabela com notas de crescimento dos biorreatores pequenos com semente triturada e palha de 

milho e com semente desengordurada e palha de milho. 

Tempo (dias) Crescimento (%) 

Semente Triturada                                           Semente Desengordurada 

2 20 20 

8 50 35 

10 55 40 

11 60 45 

13 70 50 

16 95 60 

17 100 65 

20 - 75 

21 - 80 
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Figura 1 – Biorreator após 48h de crescimento do fungo. (A1: Biorreator pequeno com semente triturada; A2: 

biorreator pequeno com semente desengordurada). 

 

 

Figura 2 – Biorreatores Pequenos com 17 e 21 dias respectivamente após a montagem. A1 (Biorreator pequeno 

com semente triturada com 17 dias), A2 ((biorreator pequeno com semente desengordurada com 21 dias)). 
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 3.2 Análises sobre atividade enzimática. Após as análises sobre a atividade enzimática 

dos biorreatores foi constatada os seguintes valores, 83 (U\ml) de lacase para o biorreator 

de palha de milho com semente triturada e de 64 (U\ml) de lacase para o biorreator de palha 

de milho com semente desengordurada. (Figura 3).  Os resultados das analises demonstram 

uma variação da produção de lacase de acordo com o substrato utilizado, a semente 

desengordurada apresentou valores de lacase menores do que os apresentados pela 

semente triturada. 

 

             

Figura 3 – Atividades de lacase  produzidas pelo fungo em sistema de cultivo utilizando um biorreator com 

423cm3 de volume. Semente triturada e semente desengordurada com palha de milho. 
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4.  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O aumento de escala foi alcançado, comparando-se com os resultados obtidos por SILVA 

(2014), 157 (U/g) utilizando um frasco de 250mL e  15g de semente, para  1778 (U/g) 

utilizando um biorreator com 100g de mistura (semente + palha de milho), em que conseguiu-

se  se elevar a quantidade de enzimas produzidas proporcionalmente com a quantidade de 

substrato. A composição do biorreator também mostrou influenciar na produção dos 

complexos enzimáticos pelo fungo, uma vez que o Biorreator contendo semente triturada 

apresentou valores superiores na leitura da atividade enzimática se comparado ao biorreator 

que continha semente desengordurada. A melhoria do processo de montagem do biorreator 

se faz necessária já que a aeração do biorreator e a compactação do substrato em seu 

interior influenciam em seu crescimento. 
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RESUMO 
 

Por causa da sua grande capacidade de investigação comparados aos outros métodos o 
método sísmico de reflexão é amplamente aplicado na indústria do petróleo. A maneira mais 
avançada de aplicação deste método é de forma multicomponente, ou seja, registrando além 
de onda P (forma convencional) também a onda S. Entre os maiores desafios deparados 
pela indústria petrolífera na área de processamento dos dados sísmicos multicomponentes 
está a presença nos registros sísmicos de ruído aleatório (ou quase-aleatório). Mesmo após 
de uma intensa filtragem, o ruído aleatório remanescente afeta significativamente o 
funcionamento dos algoritmos usados durante o processamento dos dados sísmicos. Por 
causa disso os algoritmos desenvolvidos devem ser suficientemente robustos para funcionar 
na presença deste tipo de ruído. Atualmente as instituições de pesquisa e a indústria durante 
os testes dos novos algoritmos nos dados sintéticos com a presença de ruído aleatório usam 
o chamado ruído branco, um tanto não realístico.  A proposta para solução deste problema 
veio através de modelagem de ruído sintético extraído a partir de dado real. Para obtenção 
do objetivo deste trabalho, foram utilizados em todo o processamento inclusive o 
modelamento dos dados os softwares Seismic Unix e GêBR. A chave para a simulação dos 
ruídos sintéticos através da utilização dos programas foi inserir diferentes bandas de 
frequências (de escalas pequenas e semelhantes) variando-se junto o sinal-ruído até que o 
espetro assumisse uma forma geométrica semelhante ao do ruído real simulado. 
Resultando, portanto no objetivo proposto deste trabalho, simular o ruído sintético baseado 
no ruído real. Os dados sísmicos reais foram adquiridos na escala de subsuperfície rasa com 
equipamento sísmico multicomponente disponível no IAG-USP. 

Palavras-chave: Sísmica Multicomponente, Simulação, Ruído sintético. 

 

1. INTRODUÇÃO 

O método sísmico de reflexão chega a ser o mais utilizado comparado com outros 

métodos geofísicos, tais como: eletromagnéticos, elétricos e potenciais. Segundo Silva 

(2004) um dos motivos seria a grande capacidade de investigação da subsuperfície e 

resultados com níveis altos de precisão e resolução comparados aos outros métodos.  

O método sísmico de reflexão é baseado na propagação das ondas elásticas e/ou 

acústicas denominadas sísmicas.  A classificação destas ondas é realizada através do tipo 

do movimento das partículas. A onda compressional conhecida também como onda P é 
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caracterizada pelo movimento das partículas comprimindo e dilatando, na longitudinal 

(vertical). Desloca-se em meio sólido, liquido e gasoso. As ondas cisalhantes conhecidas 

também como ondas S são caracterizadas pelos movimentos das partículas perpendiculares 

a direção de propagação (transversal). Estas ondas não se propagam no meio liquido e 

gasoso. 

Para adquirir os dados sísmicos de reflexão são realizados os seguintes passos: 

Primeiramente para originar a propagação das ondas devem-se utilizar fontes de energia 

sísmicas artificiais (explosivo, impacto gerado por um sistema pneumático ou hidráulico, 

entre outros). Após a geração das ondas, durante seu trajeto, são refletidas e refratadas 

atravessando várias camadas geológicas com as características físicas diferentes. Quando 

retornadas à superfície, serão captadas por geofones (em terra) ou hidrofones (em mar) e 

registrados pelo sismógrafo. A partir de dados registrados e processados por meio de 

interpretação sísmica é possível obter as informações sobre as estruturas e a composição 

das rochas em subsuperfície. 

Na sísmica convencional utiliza-se apenas onda compressional. Segundo Barkved 

(2001) as ondas compressionais podem não ser capazes de distinguir mudanças nas 

propriedades da rocha. Já as ondas S podem melhorar o imageamento sísmico, pois não 

são afetadas pela presença dos fluidos nos poros e se propagam pela matriz sólida da rocha 

de reservatório. Para captação de um campo de onda mais completa, método utilizado para 

este trabalho, é necessário captar o campo de onda P e onda S em conjunto. Para que isto 

ocorra é necessária à utilização de receptores 3C (3 componentes) que captam, tanto 

movimento vertical, como também horizontal das partículas que constituem o meio, os 

chamados receptores multicomponentes (aquisição sísmica multicomponente terrestre). As 

aquisições multicomponentes marinhas possuem seus receptores 4C (4 componentes) 

localizados no fundo oceânico (Figura 1), através de um cabo com receptores no fundo do 

mar. A colocação destes cabos no fundo oceânico é necessária porque a onda S não se 

propaga no meio liquido, esta aquisição é chamada de OBC (Ocean Bottom Cable).  
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Figura 1: Receptor com quatro componentes que consiste em um hidrofone e três geofones X, Y e Z 

orientados ortogonalmente entre si. Fonte: BARKVED, 2004. 

 

Os ruídos sísmicos são vibrações do solo geradas por diversas causas, onde interfere 

nos dados registrados pelos sismógrafos. A terminologia de “ruído de fundo” é usada no 

sentido de referir-se ao ruído aleatório (DRAGANOV et al., 2007).  O Ruído aleatório é 

considerado o ruído das incertezas, são quaisquer tipos de picos de ruído ou explosões que 

não são coerentes na natureza. 

Um desafio importante nesta área é o processamento dos dados sísmicos 

multicomponentes na presença dos ruídos de fundo aleatórios ou quase aleatórios. A 

presença destes ruídos nos algoritmos usados para processamento não funcionam 

corretamente. Em parte, devido a estes algoritmos serem testados apenas por ruído não-

realístico. A situação descrita acima vai perdurar nas próximas décadas, pois os dados 

sísmicos multicomponentes são sigilosos por conter informações sobre os acúmulos de 

hidrocarbonetos. O objetivo desta pesquisa foi encontrar a solução parcial para esse 

problema. Essa solução veio através de modelagem de ruído sintético extraído a partir de 

dado real adquirido na escala de subsuperfície rasa com equipamento sísmico 

multicomponente disponível no IAG-USP. 

 

2. PROCEDIMENTOS DE PESQUISA 

Para a obtenção do objetivo deste trabalho, foram utilizados em todo o processamento 

inclusive o modelamento dos dados os softwares Seismic Unix e GêBR. No fluxo de trabalho 

para o processamento dos dados reais e a simulação e visualização de ruído sintético foram 

utilizados os seguintes programas do pacote Seismic Unix:  

Suxwigb 
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O programa Suxwigb tem a função de plotar os traços sísmicos dos dados. Realiza a 

visualização dos dados do sismograma com os traços representados em função do tempo x 

distância. 

Suspecfx 

Este programa realiza a conversão destes traços, que estão em uma descrição espacial 

para uma imagem em função da frequência. O objetivo desta conversão é depois de 

adicionado os ruídos, realizar uma análise do comportamento das amplitudes e frequências 

e averiguar as variações do sinal/ruído e suas interferências às leituras dos dados. O 

programa Suspecfx, tem de base à aplicação das análises de Fourier para obtenção das 

conversões de unidade. Esta aplicação ocorre através da Transformada Rápida de Fourier 

ou FFT (Fast Fourier Transform), onde é um algoritmo eficiente que computa a Transformada 

Discreta de Fourier ou DFT (Discrete Fourier Transform) e, por conseguinte a sua inversa. 

A DFT é o membro da família das análises de Fourier e é utilizado para sinais digitalizados, 

onde consiste na generalização das series complexas de Fourier quando o período tende ao 

infinito (MELLO, 2015).  

Para uma função de uma variável de F (u) a equação (2.2.1) permite transformar um 

sinal no domínio do tempo para o domínio da frequência: 

 

 

     (2.2.1) 

 

Transformada discreta de Fourier, onde F(u) é a frequência, f(x) tempo. 

Para uma função de uma variável de F (x) a equação (2.2.2) permite transformar um 

sinal no domínio da frequência para o domínio do tempo: 

     

 (2.2.2) 

 

Transformada discreta de Fourier inversa, onde F(x) é o tempo, f(u) a frequência. 

A Transformada discreta de Fourier inversa é a conversão contraria à DFT, onde realiza 

a passagem do domínio da frequência para o domínio do tempo. 

Suxgraph 
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Após a conversão através do programa Suspecfx, é realizada a visualização do gráfico 

de frequência vs amplitude realizada através do programa Suxgraph. 

Suaddnoise 

Programa utilizado para adicionar ruídos. Através deste programa foi-se desenvolvido 

o ruído sintético com a parametrização das frequências e amplitudes. 

Suwind 

Tem a função de visualizar um subconjunto de um conjunto de dados sísmicos. 

Portanto ele é utilizado para a identificação do ruído randômico e extrai-lo numa janela em 

tempo e espaço, ou frequência e amplitude. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A Figura 2, visualizada usando o programa Suxwigb, onde a figura 2.a representa a 

seção sísmica referente ao componente vertical (Vv), ou seja, leituras de geofones 

orientados para captura de ondas P.  E a figura 2.b representa a seção sísmica do 

componente radial (Vr), ou seja, as leituras dos geofones orientados para captura de ondas 

PS. Os retângulos vermelhos nas figuras representam os trechos ampliados onde possuem 

apenas ruído aleatório (ruído de fundo) sem a presença sinais de ondas sísmicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: (a) Seção sísmica real referente ao componente vertical (Vv). (b) Seção sísmica real 

referente ao componente horizontal (Vr). 
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Na Figura 3 estão apresentados os espectros de amplitude de ruído extraído da seção 

sísmica do dado real na componente vertical (3.a) e horizontal (3.b). 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Espectro de frequência (0-1000 Hz) do ruído extraído. (a) Ruído extraído da componente 

vertical. (b) Ruído extraído da componente horizontal. 

Uma observação que podemos realizar após esta simulação é a comparação desse 

ruído real com os ruídos sintéticos de característica não realísticas (utilizados em estudos 

ou desenvolvimento de algoritmos). O ruído sintético neste caso utilizado foi o ruído branco, 

onde na Figura 4 podemos analisar estes comportamentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Espectro de amplitude (0-1000 Hz). (a) Espectro do ruído real. (b) Espectro do ruído branco. 
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Na figura 4 podemos observar que o ruído branco, Figura 4(b), possui bandas de 

frequências com pouca variação de amplitudes, diferente da Figura 4(a). Esta diferenciação 

da amplitude, também é nítida na figura localizada no canto direito superior da imagem. 

A modelagem do ruído sintético, Figura 5, foi realizada com base na análise geométrica 

do espectro dos ruídos reais (Figura 3) obtendo, portanto, o objetivo deste projeto que é 

sintetizar um ruído sintético com as características semelhantes ao de um dado real. Para 

obter esse ruído foram variados parâmetros como frequência, amplitude e sinal-ruído no 

programa Suaddnoise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Espetro da amplitude do ruído sintético (0-1000 Hz) baseado no dado real de componente 

vertical. 

A chave para a simulação dos ruídos sintéticos foi inserir diferentes bandas de 

frequências, de escalas pequenas e semelhantes, variando-se junto o sinal-ruído até que o 

espetro assumisse uma forma geométrica semelhante ao do real. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Se comparando a Figura 5 com a Figura 3 (a) podemos perceber algumas diferenças 

mínimas. No entanto de forma geral, tanto no domínio de tempo como no domínio de 

frequências são muito similares e por sua vez bem diferente do ruído sintético convencional 

ilustrado na Figura 4 (b). Alcançado o objetivo deste trabalho, podemos concluir que esta 
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simulação pode auxiliar em estudos e desenvolvimentos de algoritmos novos contribuindo 

para desenvolvimento tecnológico em geofísica aplicada à exploração de petróleo. 
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RESUMO  

 
Fungos basidiomicetos ligninolíticos são interessantes do ponto de vista ambiental pois são 
capazes de degradar e mineralizar diferentes tipos de corantes. A degradação envolve o 
sistema ligninolítico destes fungos que é dependente das condições de cultivo. Este projeto 
teve como objetivo principal avaliar a influência de parâmetros de cultivo do fungo na 
descoloração de corantes têxteis. Foram avaliadas diferentes fontes de carbono sintéticas 
na concentração de 5g/L (amido, sacarose) e fontes complexas (semente de uva e extrato 
de levedura) na concentração de 1g/L. Foi avaliada também a exclusão de componentes 
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sintéticos do meio de cultivo, sendo esse tartarato de amônio, cobre, magnésio e manganês. 
Foi avaliado o efeito da concentração de extrato de levedura (0,01; 0,02; 0,05; 0,1; 0,2; e 
0,3g/50 mL). Também foram avaliadas a exclusão de micronutrientes usando a semente de 
abóbora nas concentrações 0,05; 0,1; 0,2 e 0,3g/L. As fontes de carbono que resultaram em 
maiores descolorações foram a semente de uva e o extrato de levedura. A concentração de 
extrato de levedura de 1g/L resultou em maior descoloração. Foi possível excluir 
componentes como cobre, magnésio, manganês e tartarato de amônio. O cobre estimulou 
a descoloração dos corantes azuis e inibiu a descoloração dos corantes amarelo e preto. A 
descoloração do corante vermelho não foi afetada pelo cobre. Os resultados demostraram 
que é possível fazer a substituição de fontes sintéticas por fontes complexas para minimizar 
os custos do sistema de cultivo do fungo. O cobre mostrou-se um bom indutor para a 
descoloração de corantes azuis. Para os demais corantes, será necessário estudar outras 
condições e parâmetros de cultivo. 
 
Palavras-chave: basidiomicetos ligninolíticos; efluentes têxteis; descoloração. 
 
 

1. INTRODUÇÃO 

Na indústria têxtil, o processo de tingimento gera grandes volumes de efluentes líquidos, 

altamente poluidores aos mananciais. Os corantes sintéticos são tóxicos e altamente 

recalcitrantes aos processos de degradação naturais, representando sérios riscos ao meio 

ambiente. Reconhecendo a representatividade do setor têxtil para o desenvolvimento 

econômico, nacional e regional, verifica-se a necessidade do desenvolvimento e da 

aplicação de tecnologias capazes de minimizar os impactos que o setor causa no meio 

ambiente (SOARES, 2000).  

Fungos basidiomicetos possuem capacidade de degradar e mineralizar um amplo espectro 

de diferentes estruturas de corantes. O sistema enzimático ligninolítico está envolvido na 

degradação de poluentes (MATHEUS et al., 2000; MACHADO et al., 2005a). As enzimas 

ligninolíticas variam com o espécime e as condições de cultivo, principalmente a constituição 

do meio de cultura (WESENBERG et al., 2003; MACHADO et al., 2005; MACHADO; 

MATHEUS, 2006).  

 

2. PROCEDIMENTOS DE PESQUISA 

2. Metodologia  

 Fungo. Pleurotus ostreatus CCIBT2347 obtida da Coleção de Culturas do Instituto de 

Botânica de São Paulo.   
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 Semente de uva. Variedade CONCORD, obtida da empresa Golden Sucos. 

 Corantes têxteis. Azul Brilhante de Remazol R (RBBR), Sigma. Foram usados 

corantes comerciais empregados anteriormente por Machado et al (2006). 

 Condição de cultivo. Foram empregados frascos de 250 ml contendo 45 ml de meio 

constituído de semente de uva (1g/L), extrato de levedura comercial (1g/L) e semente 

de abóbora (1g/L). Como inóculo foram utilizados discos do crescimento do fungo. Os 

frascos foram incubados por 7 dias a 28ºC. Após, 5mL da solução de corante 0,02% 

foram adicionados aos frascos.  

 Otimização do sistema de cultivo. Foram avaliadas diferentes fontes de carbono 

sintéticas na concentração de 5g/L (amido, sacarose) e fontes complexas (semente 

de uva e extrato de levedura) na concentração de 1g/L. Foi avaliada também, a 

exclusão de componentes sintéticos do meio de cultivo, sendo esse tartarato de 

amônio, cobre, magnésio e manganês. Foi avaliado o efeito da concentração de 

extrato de levedura (0,01; 0,02; 0,05; 0,1; 0,2; e 0,3g/50 m). Também foram avaliadas 

a exclusão de micronutrientes com a semente de abóbora nas concentrações 0,05; 

0,1; 0,2 e 0,3g/L. 

 Indutor cobre. Os ensaios de descoloração foram realizados em diferentes condições, 

com a adição de 1 ml do indutor cobre 0,05g\L.  

2.4 Parâmetros analisados  

2.2.5 Descoloração in vivo do corante. Determinada segundo metodologia descrita 

anteriormente (MOREIRA NETO et al., 2013). 

2.2.6 Atividade enzimática. Atividades de Lacases e de RBBR-oxidase foram 

determinadas segundo metodologia padronizada (MACHADO; MATHEUS, 2006). 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Fontes de carbono. As fontes de carbono que resultaram em maiores descolorações foram 

a semente de uva e o extrato de levedura (Figura 1).  

Exclusão de Componentes. A condição que resultou em maior descoloração foi o uso de 

semente de uva, extrato de levedura e exclusão de tartarato de amônio (Figura 2). Nesta 

condição, foram observadas 74% de descoloração com 24h e 83 % com 48h. 

http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=rbbr%20corante&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ufrgs.br%2Fseerbio%2Fojs%2Findex.php%2Frbb%2Farticle%2Fdownload%2F887%2F730&ei=qnJnVbmsAaa0sASQoYA4&usg=AFQjCNGsKf9lF4VJS3CtQmbNd_VRDw9Jmg&sig2=D-qLe8QATwORz6KuZuGLBA&bvm=bv.93990622,d.cWc


 

 

431 

 

Extrato de levedura. Foi possível observar que a concentração de extrato de levedura 

influenciou a descoloração. Maior descoloração (90% de descoloração com 48h) foi obtida 

com extrato (0,05g/50mL) (Figura 3). A atividade enzimática de Lacase na concentração 

0,05g/mL de extrato de levedura acompanhou a descoloração do efluente têxtil sintético 

(Figura 4). As concentrações de carbono e nitrogênio no meio de cultivo do fungo são fatores 

de importância na produção da lacase e cujos valores ótimos são bastantes variáveis para 

descoloração, dependendo do fungo em estudo (FONSECA, 2009; GARCIA, 2006; SILVA, 

2010; NEPOMUCENA, 2010). 

 

 

 

Figura 1- Descoloração do efluente sintético por Pleurotus ostreatus em meios com diferentes fontes de 

carbono, após 24 e 48h da adição do efluente 
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Figura 2 – Descoloração do efluente sintético por Pleurotus ostreatus em meio de cultivo completo e com a 

exclusão de componentes após 24 e 48h da adição do efluente. Controle: 1g/L (semente de uva e extrato de 

levedura). Os valores representam a media entre triplicata e as barras o desvio médio. 

 

 

 

Figura 3 – Descoloração do efluente sintético por Pleurotus ostreatus em diferentes concentrações de extrato 

de levedura, com 24 e 48h após a adição do efluente. Foi utilizado como controle o meio de cultivo completo, 

sendo esse: 0,05g/50mL de Semente de uva, 0,05g/50mL de extrato de levedura e sais. Valores representam 

a média entre triplicata e as barras o desvio médio. 

 

Exclusão de micronutrientes.  A concentração 0,1g/L de semente de abóbora comercial 

resultou em 92% de descoloração. Constatou-se que há possibilidade da utilização deste 

resíduo, comparado ao controle que obteve a mesma percentagem de descoloração (Figura 

4). 
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Figura 4. Descoloração  do efluente sintético por Pleurotus ostreatus em diferentes concentrações de 

semente de abóbora, 24 e 48h após da adição do efluente. Foi utilizado como controle o meio de cultivo 

completo, sendo esse: 0,05g/50mL de Semente de uva, 0,05g/50mL de extrato de levedura e sais. Valores 

representam a média entre triplicata e as barras o desvio médio. 

O cobre estimulou a descoloração dos corantes azuis e inibiu a descoloração dos corantes 

amarelo e preto. A descoloração do corante vermelho não foi afetada pelo cobre (Figura 5). 
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Figura 6 -  Descoloração de corantes por Pleurotus ostreatus. Controle: Sem cobre; Condição A: Adição de 

cobre no tempo 0 e 3º dia e Condição B: Adição de cobre no 6º dia. Gráfico A: Azul Brilhante de Remazol R; 

B: Azul Procion 30; C: Amarelo Basf 1; D: Preto Procion 59 e E: Vermelho Remazol 75 

 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os resultados demostraram que há possibilidade de substituição de fontes sintéticas 

por fontes complexas para minimizar os custos do sistema de cultivo do fungo. O cobre 

mostrou-se um bom indutor para a descoloração de corantes azuis. Para os demais 

corantes, será necessário estudar outras condições e parâmetros de cultivo. 
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RESUMO 
 

A presente pesquisa foi fundamentada no interesse de investigação pela efetiva utilização 

da trigonometria nas disciplinas específicas dos cursos de engenharia. Sendo assim para 

atingir tais objetivos, estabeleceu-se etapas ao projeto de pesquisa, sendo elas: análise e 

verificação das disciplinas de todas as engenharias que fazem uso deste tema, pesquisa 

com docentes e pesquisas bibliográfica em livros, artigos, teses e dissertações. Nos 

materiais bibliográficos das disciplinas básicas, encontramos poucos exemplos no que se 

refere ao uso prático nas engenharias de tal temática. Na etapa seguinte, como mencionado 

anteriormente, ocorreu análise das situações-problema e algumas deduções foram 

elaboradas a partir das observações, concluiu-se dessa forma, pouca utilização dos 

conceitos de trigonometria nas disciplinas específicas, considerando o tempo dedicado pelos 

docentes do ciclo básico no ensino deste tema. 

Palavras-chave: Trigonometria, Engenharia, Aplicações. 

1. INTRODUÇÃO 

Durante toda a vida estudantil é notória a deficiência encontrada no desenvolvimento 

de problemática relacionados a matemática. Não é de difícil percepção que a maior 

influência está atrelada, a interligação entre os assuntos que são ensinados pelos docentes 

não é perceptível instantaneamente pelos discentes. 

Segundo Medeiros (2011, p. 11) os ensinos das disciplinas de matemática de 

diversas categorias são de fundamental importância para compreensão de inúmeras 

matérias; no entanto a lacuna encontra-se na forma em que essas são transmitidas aos 

discentes. Os docentes desde o período de base, como o ensino fundamental e ensino 

médio, onde tais conteúdos são apresentados pela primeira vez, não é feito essa correlação 

desde o início, produzindo uma carência na aprendizagem com enfoque na relevância de 

uma estrutura crítica, além da visão ampla, que torna possível ao discente o 

desenvolvimento do seu caráter interdisciplinar, associando contextos distintos inicialmente, 

para resolução de problemáticas complexas.  

Porém além das dificuldades de ensino e aprendizagem do campo da matemática 

com enfoque na trigonometria, é necessário o seu ensino e compreensão, pois por ser tão 
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extenso o seu estudo também é extensa a sua aplicação. Desse modo, visando a 

importância do campo de estudo referente a trigonometria, este projeto de pesquisa tem 

como objetivo geral, compreendera aplicação da trigonometria nas disciplinas específicas 

das engenharias e verificar em qual grau de profundidade este tema é abordado pelos 

docentes na graduação. 

2. PROCEDIMENTOS DE PESQUISA 

2.1. Metodologia  

A pesquisa realizada consta de um levantamento bibliográfico aliado a uma análise 

das resoluções dos exemplos prático disponibilizado pelos docentes da Universidade 

Católica de Santos. Por ser o foco do projeto de pesquisa demonstrar a relevância da 

trigonometria no contexto de ensino das engenharias, sendo ainda mais restrito, as 

aplicabilidades da trigonometria nas disciplinas especificas, para assim se realizar uma 

análise crítica das informações coletadas. 

Assim para a execução e composição do trabalho, tornou-se necessário a divisão 

de todo processo construtivo em duas fases, são elas: 

1. Pesquisa bibliográfica 

2. Coleta de exemplos práticos, dos dados reunidos foram fornecidos pelos 

docentes das disciplinas especificas. 

1.2.1. Pesquisa bibliográfica 

Procuramos neste momento encontrar aplicações da trigonometria em problemas 

relacionados à engenharia, pouquíssimos foram os nossos resultados neste sentido, abaixo 

segue relação de algumas obras que consultamos e uma síntese dos principais assuntos 

ligados ao tema que encontramos.  

No livro Cálculo 2 – Funções de uma variável, 5° Edição, cuja autoria é de Geraldo 

Ávila, utiliza-se a trigonometria como um dos recursos na resolução de limites, derivadas e 

integrais, porém durante a explanação dos temas não dá nenhuma aplicação prática. 

Na obra de James Stewart, intitulado Cálculo – Volume 1, identificamos as 

aplicações de cálculo em grande maioria nos assuntos de economia e alguns em biologia. 
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Assim como nos demais exemplares consultados, foi abordada a técnica de integração por 

substituição trigonométrica, foi observado também, um cuidado por parte do autor em incluir 

um apêndice exclusivo para funções trigonométricas (funções seno, cosseno e tangente) 

contendo explicações detalhadas, exercícios resolvidos e exercícios propostos, e sendo 

neste apresentado um exercício em que o autor pede para calcular medidas de uma 

enseada, demonstrado assim alguma das aplicações da trigonometria em medidas de áreas 

e terrenos.  

Dos artigos, teses e dissertações encontradas, as principais conclusões tiradas 

pelos autores é a dificuldade dos alunos em desenvolver um conhecimento matemático, 

assim como dos professores em fazê-los assimilar o conteúdo de uma maneira mais prática.  

Não encontramos até o término da pesquisa, trabalhos que citam de maneira mais 

aprofundada os ensinos da trigonometria aplicada às engenharias, evidenciando assim a 

necessidade de que se haja maior aprofundamento de pesquisadores neste tema. 

 

1.2.2. Pesquisa bibliográfica 

 

Para verificarmos quais os conteúdos relacionados com a trigonometria cada 

docente utilizava, consultamo-los primeiramente através de conversas informais e 

solicitamos que estes nos fornecessem o conteúdo ministrado em aulas com este tema. Este 

pedido foi feito logo no início da pesquisa, porém, poucos professores enviaram seus 

materiais. Posteriormente, esperando obter maiores resultados enviamos um e-mail para 

cada coordenador das engenharias, e solicitamos que repassassem aos professores e que 

se estes pudessem contribuir com a nossa pesquisa nos enviassem o material, desta 

maneira, 4 professores nos responderam, finalizando assim a segunda fase do nosso 

projeto. É importante ressaltar que a dificuldade em ter acesso a esses materiais, nos 

impediu de aferir melhores resultados no final da pesquisa. 

Abaixo segue modelo de e-mail enviado para os coordenadores e docentes. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Como apresentado no tópico anterior, as devolutivas do e-mail enviado foram 

pequenas. No entanto, todos os resultados apresentados estão conforme as conclusões que 

nos possibilitaram sintetizar desses dados coletados. 

Em todos eles algo que se torna evidente é o uso das três funções básica da 

trigonometria (seno, cosseno e tangente). 

Para o melhor entendimento e organização, a pesquisa foi dividida as disciplinas 

especificas por  

Engenharia Civil e Ambiental 

Engenharia Civil 

 

Disciplina: Teoria das estruturas, ministrada pelo docente Renato Spina 

 

Esta é umas das disciplinas profissionalizante de engenharia Civil, e há no decorrer 

do desenvolvimento das resoluções das problemáticas o uso, mesmo que simplório, de 

trigonometria. 
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Segundo o exemplo do livro do autor SUSSEKIND (1981), essa constatação pode 

ser observada no seu desenvolvimento resolutivo, para encontrar as forças internas e 

externas de uma viga bi apoiada 

 

 

 
 
Todos esses diagramas foram gerados a partir dos cálculos que utilizaram os 

conceitos de trigonometria, e como consequência vão gerar o formato das ferragens que 

serão empregas na construção civil. 

 
Disciplina: Instalações elétrica, ministrada pela docente Maria Aparecida. 
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Na disciplina de Eletricidade Geral e Instalações Elétricas I ministrada para 

Engenharia Civil, os conceitos de trigonometria são aplicados principalmente nos cálculos 

de defasagem e fator de potência. 

Mais especificamente no fator de potência,por se tratar de grandezas senoidais a relação 

entre as potências é a mesma existente entre os lados de um triângulo retângulo, como exemplificado 

abaixo. 
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Fator de Potência 
 
É a relação entre a potência ativa e a potência aparente 
 

𝐜𝐨𝐬𝛗 =
𝐏𝐎𝐓Ê𝐍𝐂𝐈𝐀 𝐀𝐏𝐀𝐑𝐄𝐍𝐓𝐄

𝐏𝐎𝐓Ê𝐍𝐂𝐈𝐀 𝐀𝐓𝐈𝐕𝐀
 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os estudos da matemática iniciaram a partir da necessidade e curiosidade do homem em 

observar e sobreviver no ambiente. Os deveres cotidianos de cuidar das atividades agrícolas e dos 

animais fizeram com que muitos, mesmo que de uma maneira rudimentar, desenvolvem-se técnicas 

de contagem e operações aritméticas. O Egito e a antiga civilização Mesopotâmia foram os pioneiros 

do conhecimento da matemática, seguidos por outros estudiosos, como Tales de Mileto e Pitágoras, 

cujos ensinos são aplicados até os dias de hoje.  

Isso nos mostra a relevância do bom entendimento dessa disciplina, no entanto, 

observamos que os principais temas abordados desde o ensino médio e nos ciclos básicos da 

graduação de engenharia- principalmente os relacionados a trigonometria-, não são completamente 

aplicados nos problemas e resoluções teóricas apresentadas nas disciplinas específicas, ou seja, 

isso demonstra que poderia ser exigido um pouco além dos alunos, pois, observamos que somente 

os conceitos básicos da trigonometria são utilizados –como, funções seno, cosseno e tangente-, 

faltando por exemplo a utilização das identidades trigonométricas entre outras. 

A continuação dessa pesquisa poderia dizer respeito à utilização do Cálculo Diferencial e 

Integral na resolução problemas cotidianos das Engenharias, visto que durante a elaboração deste 
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trabalho observamos uma utilização muito vasta deste tema, mesmo que pouco explanado e muito 

simplificado pelos professores durante as aulas nas disciplinas específicas.  
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RESUMO 
 

 

Foram estudados trabalhos científicos referentes à Lacases, grupo de enzimas ligninolíticas 
produzidas por fungos basidiomicetos, que consistem no alvo deste projeto de pesquisa. 
Este estudo foi necessário para a compreensão da relevância técnica do trabalho proposto. 
 

Palavras-chave: lacases, basidiomicetos, gene. 

 

1. INTRODUÇÃO 

A lacase (EC 1.10.3.2) foi descrita pela primeira vez por Yoshida em 1883, sendo, portanto, 

uma das primeiras enzimas já descritas, a primeira referência da ocorrência de lacases em 

fungos foi feita provavelmente em 1897. Lacases são membros da família de proteínas multi-

cobres, que incluem ascorbato oxidase, ceruloplasmina e bilirrubina oxidases. São enzimas 

do grupo das fenoloxidases (oxidorredutases) envolvidas na oxidação de vários compostos 

aromáticos através da concomitante redução de oxigênio à água. Elas são glicoproteínas 

contendo cobre, amplamente distribuídas na natureza, sendo descritas em fungos, plantas, 

insetos e também em bactérias (MAYER; STAPLES, 2002; CLAUS, 2004; RYAN et al., 

2003).  

Em tecidos lenhosos essa enzima está envolvida na síntese da lignina. Alguns autores 

acreditam que lacases sejam responsáveis pela pigmentação em Aspergillus nidulans e A. 

fumigatus, bem como pela morfogênese do fungo comestível Lentinula edodes (MAYER; 
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STAPLES, 2002). No patógeno humano Cryptococcus neoformans, a lacase fortemente 

ligada à parede celular pode contribuir para a resistência a fungicidas. 

As lacases podem ser encontradas intra, extracelularmente (DEKKER; BARBOSA, 2001; 

SAPARRAT et al., 2002 apud COELHO, 2007) ou associadas à parede celular (ZHU et al., 

2001). 

Os estudos referentes à função fisiológica da lacase determinaram a sua ação na 

biossíntese da parede celular das plantas (DEAN; ERIKSSON, 1994; O'MALLEY et al., 1993 

apud SOARES, 2000), na degradação da lignina, na patogenicidade dos fungos (VITERBO 

et al., 1993 apud SOARES, 2000), na melanização bacteriana e virulência nos humanos 

relacionada com a alteração da melanina. 

 

2. PROCEDIMENTOS DE PESQUISA 

2.1. Seção  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Um gene típico de lacase codifica uma proteína de aproximadamente 500 a 600 

aminoácidos. As regiões codificantes (éxons) de lacases fúngicas são usualmente 

interrompidas por 8 a 13 íntrons de 50 a 60 pares de bases cada um (YAVER et al. 1996 e 

1999). No entanto, há genes de lacase que possuem apenas um íntron, assim como outros 

que possuem 19 íntrons (Pleurotus ostreatus - gene pox1). Têm sido encontradas posições 

conservadas em genes de lacases apenas para fungos do mesmo filo, o que tem sido 

considerado como um indicador da distância entre a evolução de fungos basidiomicetos e 

ascomicetos. Todas as lacases fúngicas listadas na Tabela  1 são proteínas secretadas, e 

sequências de peptídeo sinal típicas eucarióticas, de aproximadamente 20 aminoácidos, são 

encontradas na região N-terminal das sequências da proteína (YAVER et al. 1999). 

Os primers degenerados foram desenhados por HOSHIDA (2001) e colaboradores, com 

base nas sequências de aminoácidos das regiões I e IV (regiões de ligação de cobre) 

respectivamente N-terminal e C-terminal, altamente conservadas, de lacases de diferentes 

espécies de fungos descritas na literatura, e foram denominados LAC-N1 e LAC-C1. 
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Os níveis de expressão de diferentes genes de lacase dependem tipicamente das condições 

de cultivo. Por exemplo, o cobre também é um forte indutor da transcrição do gene de lacase, 

e isto provavelmente está relacionado a um mecanismo de defesa contra estresse oxidativo 

causado por íons de cobre livres. Além do cobre, outros íons metálicos como Mg2+, Cd2+ ou 

Hg2+ podem estimular a expressão de lacase (SODEN & DOBSON, 2001). Certos compostos 

aromáticos estruturalmente relacionados aos precursores da lignina, como a 2,5-xilidina ou 

o ácido ferúlico também promovem o aumento da transcrição dos genes de lacase em 

Trametes villosa, Trametes versicolor e Pleurotus sajor-caju. Por outro lado estes dois 

fungos contêm genes de lacase que são expressos constitutivamente, e isto pode estar 

relacionado às diferenças fisiológicas entre as diversas lacases do fungo (YAVER et al., 

1996).  

A comparação das sequências de nucleotídeos do gene de lacase pode proporcionar uma 

divisão de pelo menos 3 diferentes grupos de origem dessa enzima: basidiomicetos, 

ascomicetos e lacases de plantas. O nível de identidade de aminoácidos entre lacases do 

mesmo grupo é aproximadamente 50%, enquanto que entre grupos diferentes é abaixo de 

40%. Os genes traduzidos de lacase yA e tilA do ascomiceto Aspergilus nidulans diferem 

significativamente de outras sequências de lacases; o nível de identidade de aminoácidos 

entre lacases de Aspergilus e outras lacases é de apenas 30%, baseado nas buscas por 

similaridades no BLAST (KIISKINEN, 2005). 

 
 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este trabalho teve como proposta o estudo de ferramentas básicas da Biologia Molecular 

essenciais para um estudo prático, ou seja consistiu em um estudo teórico que possibilitou 

o estabelecimento das condições de trabalho experimental em laboratório.  

Aulas de boas práticas em laboratório de Biologia Molecular, treinamento para a 

determinação das sequências de primers para a obtenção do cDNA de lacases e a consulta 

a bancos de dados importantes na área de Biologia Molecular como o National Center of 

Biotechnology Information (NCBI), consistiram nas atividades desenvolvidas neste projeto. 
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RESUMO  

O diálogo entre a bibliografia específica do tema “Patrimônio Cultural, Cidades e Relações 

Internacionais” e as legislações nacionais e internacionais disponíveis, permite compreender 

políticas referentes aos Bens Culturais nas cidades dos diferentes Estados-Nacionais. As 

formulações desenvolvidas em regime de cooperação no âmbito das relações exteriores 

entre os Estados-nacionais, ao longo do século XX, associadas às políticas hoje adotadas 

no campo de reconhecimento e proteção do Patrimônio Cultural, nos âmbitos internacional, 

interno e municipal, são evidências mais recentes da incorporação das discussões 

desenvolvidas cooperativamente no espaço internacional onde seus produtos, as cartas 

patrimoniais, se mostram referências de uma construção contínua e coletiva das 

perspectivas modernas de proteção e salvaguarda, construção feita no espaço internacional. 

O trabalho objetiva estudar a evolução das concepções acerca do patrimônio a partir dessas 

fontes oficiais e correlacioná-las às propostas das estruturas mantidas para gestão e 

proteção dos Bens Culturais nos espaços dos Estados-nacionais estudados, expondo quais 

as tendências de cada estrutura e qual o seu grau de associação com os instrumentos 

formulados internacionalmente. As cartas patrimoniais e declarações internacionais para 

salvaguarda, reconhecimento e proteção do patrimônio cultural são instrumentos que, desde 

1931 vem subsidiando a salvaguarda e compreensão do patrimônio ao redor do mundo. 

Estes instrumentos, em sua grande maioria, são categorizados pelo Direito Internacional 

como resoluções declarações ou recomendações. Quando adotados por Estados-parte, 

podem “desenvolver-se e resultar depois de algum tempo na consciência de que existe 

obrigação jurídica”, configurando assim manifestação de costume (ACCIOLLY, 2012 p. 191) 

que, por sua vez, é fonte do direito internacional. Ao absorver essas recomendações e 

participar de suas formulações, os Estados evidenciam seu interesse pela cooperação nesse 

âmbito. A forma com a qual o tema se desenvolve, desde sua gênese normativa no século 

XIX, no seio da revolução Francesa, até os espaços multilaterais da metade do século XX, 

caracteriza repetição mostrando assim que há espaço para o desenvolvimento costumeiro 
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da cooperação, em campo jurídico e político, onde o tema central são as manifestações e 

objetos Culturais, universalmente presentes em todos os povos. 

Palavras-chave: bens culturais, direito internacional, relações internacionais. 

 

1. INTRODUÇÃO 

Com o advento da globalização, o encurtamento dos espaços entre os Estados intensificou 

questões oriundas da crescente mobilidade e proximidade das relações trans-

fronteiriças.Um dos tópicos que mais se acirraram diz respeito á interpretação de cultura, 

que se dá, necessariamente, de forma diversificada, sob a ótica antropológica daqueles que 

a cultivam, como descreve Maurice Halbwachs (1992): 

 “In the case of the Family group, the similarity of memories is merely a sign 
of a community of interests and thoughts. It is not because memories 
resemble each other that several can be called to mind at the same time. Is 
rather because the same group is interested in them and is able to call them 
to mind at the same time that they resemble each other.” 

As memórias do grupo são cultivadas coletivamente por meio de gatilhos sociais, 

convenções, objetos de rito, canções, construções e manifestações nos mais diversos 

formatos materiais e imateriais. A essência destas colocações é a criação de uma identidade 

comum, que permita a coesão do grupo enquanto conjunto de indivíduos compostos de 

coletividade e individualidade, concomitantemente. O fundamento cultural é universal às 

sociedades humanas. Compreendendo que não há grupo sem identidade coletiva ou 

compreensão de identidade coletiva, reconhecemos que as formas de transmissão dos 

fatores destas identidades também estão universalmente presentes, por mais diversa que 

sua natureza seja.  

Essa universalidade faz do Patrimônio Cultural e dos Bens Culturais temas de cooperação 

em diversas pautas internacionais, intensificados pelas tendências multilaterais 

evidenciados pelas novas organizações internacionais especializadas e fóruns de 

discussão, a exemplo a UNESCO o ICCROM e ICOMOS. Estes buscam resolver questões 

de ordem prática no âmbito dos Bens Culturais, mediando questões entre partes envolvidas, 

e, nesse caso, possibilitando o encurtamento das fronteiras e uma resolução conjunta dos 

problemas de ordem coletiva. É considerável que a globalização, caracterizada pelo 

encurtamento de fronteiras associa os indivíduos, cada vez mais, à não-lugares, 
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promovendo uma crescente ausência de identidade local comum – [...] o lugar é 

necessariamente histórico a partir do momento em que, conjugando identidade e relação, 

ele se define por uma estabilidade mínima. (AUGÉ, 2001, p.53) – Nesse sentido, onde não 

há referencialidade espacial, não há estabilidade mínima; logo, não é possível cultivar 

história e identidade. É necessário discutir, nesse ensejo nossas referencialidade, e como 

estas referencialidades estão sendo tratadas e interpretadas pelos organismos gestores das 

perspectivas políticas de patrimônio em instâncias internacionais. 

O projeto busca levantar as tutelas jurídicas e as medidas de institucionalização para 

preservação do patrimônio no âmbito internacional considerando estas como influência para 

as medidas e formulações contemporâneas adotadas no espaço das cidades, com ênfase 

na preservação do patrimônio das cidades de Santos, São Paulo, Roma e Paris. Os estudos 

cobrem os desenvolvimentos feitos no espaço internacional com o objetivo. 

 

2. PROCEDIMENTOS DE PESQUISA 

O estudo foi primariamente realizado em formato de análise bibliografia, levantando-se em 

conta os principais teóricos do patrimônio e das relações internacionais, contextualizando a 

atual discussão acerca da proteção do patrimônio. Serviram de fontes, compilados 

comparativos sobre as legislações internacionais. As plataformas estudadas foram as do 

ICOMOS (International Council on monuments and sites), da UNESCO e do Council of 

Europe (Organização Internacional). No âmbito nacional foram avaliados sites oficiais dos 

respectivos países/cidades envolvidos e seus órgãos de gestão do patrimônio. Na Itália, o 

Ministeri dei beni e delle attività culturali para a legislação e organização institucional Italiana. 

No Brasil, o IPHAN e a database de difusão da lei do governo Francês denominada 

“Legifrance”, para os levantamentos nacionais da República Francesa. Por fim, em âmbito 

municipal, o site da prefeitura de Santos e hotsite da Condepasa para os levantamentos 

locais. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os exemplos históricos e as legislações cotejadas dentro do contexto das formulações 

internacionais que as deram origem demonstram que os ordenamentos, ou tutelas acerca 

do reconhecimento, salvaguarda e proteção do patrimônio cultural surgem em resposta à 
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necessidade de proteção frente à ameaça de destruição do que é considerado de 

importância para a difusão de valores culturais e identitários às gerações futuras. 

Historicamente, a preocupação da monarquia com o passar adiante dos valores familiares 

visando à legitimação do seu poder, até a ideia de apropriação coletiva do patrimônio e a 

institucionalização do manejo do objeto cultural que ocorre no Estado francês pós revolução 

francesa e, por fim, das primeiras cartas patrimoniais do século XX que surgem ao longo de 

todo o século, ampliam as concepções acerca do patrimônio.Estas formulações surgem em 

um espaço multilateral de discussões entre os Estados, para responder à uma necessidade 

universal, comum; o manejo do que é de importância em termos de herança cultural a ser 

passado adiante. 

Podemos observar na Tabela 1, que compreende os principais instrumentos internacionais 

resultados de encontros destinados aos temas de proteção, reconhecimento e salvaguarda 

do patrimônio mundial, que os critérios tomam um formato de ampliação na medida em que 

a temática ganha espaço internacional com a consolidação das organizações internacionais 

e dos fóruns multilaterais de discussão. A convenção de 1972 da UNESCO engloba os 

países em uma conferência geral dentro de um quadro multilateral na ONU, já contrastando 

com a Carta de Veneza (1964), documento fruto de um encontro de arquitetos, técnicos e 

membros de países europeus, apenas. O conceito de patrimônio difere de estado para 

estado. A convenção de 1972 institui o patrimônio natural e cultural, e amplia a abrangência 

de compreensão do patrimônio. É necessário considerar que ambos os documentos não são 

totalmente inéditos, na medida em que retomam as discussões daqueles que o precedem, 

reincorporando às discussões elementos inéditos; a carta de 1931 reconhece que há um 

patrimônio mundial e é cunhada em um fórum internacional. Já a convenção da UNESCO 

de 1972 é a primeira em termos de dimensão, à englobar o patrimônio cultural e natural, 

além de instituir a lista do patrimônio mundial. 
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Tabela 1. Relação experimental de Instrumentos Internacionais e sua evolução. 

 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os instrumentos internacionais evoluíram no sentido da Institucionalização, a partir de 1945, 

com a criação da ONU/UNESCO e da especialização e multilateralização das questões 

acerca da proteção do Patrimônio Cultural, endereçando as questões de forma específica 

em resposta aos momentos que antecedem suas medidas. Logo depois da estruturação da 

ONU e da UNESCO e em face da reestruturação da Europa no pós-guerra, percebemos a 

criação da Convenção de 1954 para a Proteção dos Bens Culturais em caso de conflito 

armado, que retoma os conceitos passados e promove novas medidas e diretrizes de 

proteção tendo em vista as experiências de destruição sofridas entre os períodos das duas 

Grandes Guerras.  

Hoje, há uma tendência de dilatação do conceito de Patrimônio Cultural tendo em vista a 

crescente multilateralização das Relações Internacionais e do advento da globalização, que, 

paradoxalmente, fragmenta as identidades coletivas ao mesmo tempo que acelera os 

intercâmbios intelectuais. As sugestões desenvolvidas nos espaços internacionais de 
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discussão são aplicadas de acordo com o contexto referente à situação e à compreensão 

de cada Estado-nação participante, considerando também que, na medida em que os 

conceitos são revistos com maior contribuição das partes, menos resistência e maior 

participação estas partes têm nos processos de salvaguarda, facilitando assim a adoção de 

medidas de proteção.  

Isso é evidenciado por instrumentos como a Carta da Nara de 1994 sobre Autenticidade, 

que trabalha o reconhecimento das diversidades culturais e das concepções de Herança 

Cultural no mundo, discutindo, entre outros tópicos, a autenticidade e identidade do objeto, 

sendo a primeira o objeto em si em quanto matéria física, e a segunda à referencialidade 

que lhe é concedido em meio ao contexto social no que se insere: uma discussão pertinente 

ao confrontarmos as compreensões ocidental e oriental acerca do Patrimônio Cultural, tópico 

que compreende também os pontos levantados pela declaração de Québec (2003) 

altamente subjetiva e amparada nas concepções imateriais que circundam as interpretações 

do patrimônio. 

Na França, a parte legislativa que gere o Patrimônio é o “Code du Patrimoine” a principal 

peça legislativa que engloba os aspectos positivadores das políticas patrimoniais, 

funcionando como uma “Constituição do Tema” no âmbito do Estado Francês. De acordo a 

plataforma HEREIN24 as políticas de gestão do Patrimônio são geridas pelo Ministère de la 

Culture et de la Communication. As gestões são delineadas em um formato federalista e 

descentralizado através do Ministério da Cultura e da Comunicação encarregado de elaborar 

os planos do Estado e as políticas para o patrimônio cultural no âmbito da direction générale 

des patrimoines, entidade dentro do Ministério encarregada das políticas administrativas de 

arquivos nacionais, museus e bens culturais materiais e imateriais. A esfera central também 

engloba organizações culturais, dotadas de autonomia administrativa e financeira.  

As administrações regionais são compostas por corpos descentralizados, divididos em 

departamentos, municipalidades e regiões ultramarinas. As administrações regionais são 

                                                 

24 “HEREIN brings together European public administrations in charge of national cultural heritage 
policies. At present 42 Council of Europe member States contribute to the dynamic of this project 
and form a unique co-operation network.”-  CONSEIL DE L'EUROPE. Homepage. Disponível em < 
http://www.herein-system.eu> Acesso em: 07/10/2015. 
 

http://www.herein-system.eu/
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responsáveis por até 50% do seu financiamento voltado para políticas Culturais de gestão. 

A cidade de Pais, inserida na região administrativa de “Ilê-de-France” tem como órgão 

encarregado da execução de medidas voltadas para o patrimônio a Direction Régionale et 

Interdeperatementeale de L’environnment et de L’Énergie (DRIEE-IF) em cooperação com 

os Serviços Departamentais de Arquitetura e do Patrimônio (SDAP). Estes aplicam duas 

principais medidas, similares ao tombamento no ordenamento Brasileiro a Inscrição 

“Inscription” e a Classificação “classement”. A primeira é proposta para lugares cujos critérios 

compreendem que são menos suscetíveis à processos de descaracterização, a segunda 

classifica que o local deve ser rigorosamente preservado, segundo as diretrizes proposatas 

pelos órgãos centrais. Existem 251 sítios em regime de classificação na região administrativa 

de Ilê-de-France, dos quais 26 se encontram na cidade de Paris. 

A Itália também apresenta uma peça legislativa central para o Patrimônio, o “Code of the 

Cultural and Landscape Heritage”, juntamente e a prerrogativa constitucional do Estado zelar 

pelo Patrimônio Cultural de acordo com o Artigo 9 da Constituição Italiana: “Art. 9 The 

Republic promotes the development of culture and of scientific and technical research. It 

safeguards natural landscape and the historical and artistic heritage of the Nation.”  

(SENATO DELLA REPUBBLICA, 1947). Na Itália, as políticas são geridas pelo Estado no 

âmbito do Ministero per i beni e le attività culturali. A estrutura institucional para elaboração 

das políticas voltadas para o patrimônio se reparte em 4 instâncias; Nacional onde agem o 

Primeiro Ministro e os Ministérios da Educação, Relações Exteriores, Desenvolvimento e do 

Patrimônio Cultural, Turismo e Atividades Culturais (MIBAC), a Instância Regional (20 

regiões), Provincial (107 províncias) e Municipal (8101 municípios), cada qual com seus 

respectivos departamentos para políticas Culturais (Counseil de L’Europe - ITALY, 2015, 

p.8. Na Itália, mais da metade dos recursos públicos direcionados à cultura são providos 

pelas administrações do Estado via instância Nacional, e, apesar das responsabilidades 

estarem divididas entre as instâncias o Primeiro ministro e o do Ministero per i beni e le 

attività culturali continua central no papel de elaboração e execução das políticas para o 

patrimônio, diferentemente do exemplo delineado anteriormente, por exemplo, na análise 

feita sobre as Políticas Francesas para o patrimônio, onde as administrações locais detém 

maior autonomia. As medidas administrativas estão divididas em tutela e valorizzazione, 

como políticas de “tombamento”. A primeira descreve a proteção do patrimônio no âmbito 
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nacional e a segunda se refere a políticas de acesso e visibilidade do patrimônio. (Counseil 

de L’Europe - ITALY, 2015, p.48). De acordo com as referências estudadas, há uma maior 

tendência de centralização de políticas na Itália, em comparação com os outros países. 

É também presente na constituição Brasileira prerrogativa do Estado de zelar pela proteção, 

salvaguarda e reconhecimento do Patrimônio Cultural Brasileiro (Seção II, Art. 215, Art. 216, 

Art. 216-A CSF/88) reconhecendo a diversidade cultural e dos grupos formadores da Nação 

Brasileira, o Patrimônio Material e Imaterial, e estabelece princípios norteadores através da 

Política Nacional de Cultura. Considerando os resultados da base de dados da UNESCO, 

precedendo as diretrizes da Constituição de 1988, o Brasil, através do Decreto-Lei nº 25 de 

30 de Novembro de 1937, estabelece as definições acerca do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional e suas medidas de proteção ao mesmo tempo em que a institucionalizando a 

proteção através IPHAN, criado originalmente como SPHAN-Serviço do Patrimônio Histórico 

e Artístico Nacional  no início do Estado Novo, com a missão de coordenar e promover o 

processo de preservação do Patrimônio Cultural Brasileiro, garantindo o direto à memória e 

fortalecendo identidades. As políticas para o patrimônio são geridas no âmbito da 

organização do Estado pelo Ministério da Cultura, através do IPHAN e as superintendências 

regionais, descrevendo também um formato federalizado de distribuição das políticas, a 

partir da União, dos Estados da União, e dos Municípios. 

Nesse sentido, a constituição Brasileira ao prever punição pelo dano ao patrimônio cultural 

(Art. 216 § 4º - CSF/88), a diversidade de suas origens e sua imaterialidade (Art. 216, I, II, 

III, IV, V - CSF/88) dialoga diretamente com as ideias propostas pelos instrumentos 

internacionais descritos no projeto, indicando sua orientação progressista com relação aos 

demais levantamentos. O tombamento é o ato de inscrição do patrimônio em um livro, 

denominado livro do tombo, com objetivo de conferir proteção a um bem ou prática de 

considerada e reconhecida como de valor para uma comunidade ou para a nação. O 

tombamento é feito em três instâncias administrativas, sobrepostas pelos seus respectivos 

níveis de importância no ordemanento interno; são elas as esferas Nacional, Estadual e 

Municipal, onde as políticas para o patrimônio são colocadas em pauta pelas respectivas 

administrações e pelos conselhos de defesa, no caso da Cidade de Santos no Estado de 

São Paulo, o CONDEPHAAT - Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, 

Artístico e Turístico do Estado de São Paulo e o CONDEPASA - Conselho Municipal de 
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Defesa do Patrimônio Cultural de Santos. Cada órgão fica encarregado de administrar e 

tombar os patrimônios culturais em suas instâncias, sendo subordinado ao órgão e às 

medidas de tombamento de maior instância. 

Os comparativos delineados entre as políticas dos Estados analisados, França, Brasil e 

Itália, em consideração com as estruturas postas nos espaços das Cidades, Santos, São 

Paulo, Roma e Paris nos mostram que as dessemelhanças presentes neste quadrilátero 

referenciam ideias, ao final, convergentes com aquelas estudadas na proposta inicial deste 

trabalho; a atuação se dá de forma diferenciada na medida em que a apreensão acerca do 

patrimônio em cada Estado se apresenta de acordo com os universos culturais que engloba 

em seus espaços. Temos aqui atuações com características de centralização e 

descentralização, mas que nunca deixam a esfera do Estado, que é o maior aparato de 

direcionamento do interesse da nação pela resguarda dos símbolos e referências que são 

seu elemento unificador, pois, assim como o Estado, a Nação é existente apenas quando os 

seus elementos unificadores se encontram em harmonia tendo em vista uma estabilidade 

mínima, que ainda assim, não deixa de dar espaço ao novo, que por sua vez não deixa de 

ser baseado nas suas referencias iniciais. 
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RESUMO 
 

 

As experiências que levam pessoas de diversas nacionalidades a solicitarem refúgio 
geralmente envolvem fatores com potencial de desencadear desordens mentais como 
Depressão e Transtorno do Estresse Pós-traumático. Violências diversas, tortura, 
massacres e perdas são circunstâncias traumáticas às quais muitos refugiados são expostos 
e que frequentemente geram reações emocionais que comprometem suas condições 
psicológicas. O presente projeto tem como objetivo realizar uma revisão de literatura, 
evidenciando a relação entre as vivências dos refugiados e a saúde mental. A metodologia 
selecionada engloba a realização de levantamento bibliográfico em bases de dados 
eletrônicas, categorização, análise descritiva e análise crítica do material obtido. Este 
trabalho contribui com uma visão abrangente da temática nos campos da Saúde Coletiva e 
da Psicologia, apresentando o estado da arte e as lacunas no conhecimento referente à 
saúde mental dos refugiados. Os resultados parciais apontam que os principais temas 
abordados nas pesquisas qualitativas sobre refugiados adultos são: (1) Desafios pré-
migração vs. desafios pós- migração, (2) Família, interações sociais e adaptação cultural, 
(3) Perspectiva de bem-estar vs. Perspectiva de doença, (4) Relação traumas x transtornos, 
e (5) Intervenção social (meio externo) vs. Estratégias de enfrentamento (meio interno). 
Dessa forma, apresentamos as contribuições dos estudos a partir de um viés descritivo e 
também de uma perspectiva crítica, a qual indicou que em alguns trabalhos os refugiados 
são tratados como uma categoria homogênea, que o conceito de cultura é considerado como 
uma variável epidemiológica e que existe desconsideração das especificidades dos 
acontecimentos pré-refúgio e da intensidade dos traumas vividos. 

Palavras-chave: saúde mental, refugiados, trauma. 

 

1. INTRODUÇÃO 
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 De acordo com a Convenção de 1951 e com o Protocolo de 1967, relativos ao 

Estatuto dos Refugiados, o status de refugiado é reconhecido a qualquer pessoa que sofra 

perseguição em seu Estado de origem e/ou residência habitual, por força de sua raça, 

nacionalidade, religião, opinião política ou pertencimento a determinado grupo social, e, 

encontrando-se fora do país de que tem a nacionalidade, não possa ou, em virtude daquele 

receio, não queira pedir a proteção daquele país. São elementos essenciais da definição de 

refúgio a perseguição, o bem fundado temor e a extraterritorialidade. O status também pode 

ser concedido, em alguns casos, a vítimas de grave e generalizada violação dos direitos 

humanos (JUBILUT, 2007). 

 No final de 2013, segundo o mais recente relatório do ACNUR (UNHCR, 2014), havia 

51,2 milhões de deslocados forçados em todo o mundo, sendo de 16,7 milhões de refugiados 

e 1,2 milhões de solicitantes de refúgio. De acordo com o CONARE (UNHCR, 2015), o Brasil 

possui atualmente (em outubro de 2014) 7.289 refugiados reconhecidos, de 81 

nacionalidades distintas (25% deles são mulheres) – incluindo refugiados reassentados, 

sendo os principais grupos compostos por nacionais da Síria, Colômbia, Angola e República 

Democrática do Congo (RDC). 

 As experiências que levam pessoas de diversas nacionalidades a solicitarem refúgio, 

abandonando seus países de origem, geralmente envolvem fatores com potencial de 

desencadear desordens mentais como Depressão e Transtorno do Estresse Pós-traumático 

(TEPT), entre outros distúrbios, como verificamos nos estudos de Marshall et al. (2005) e 

Kolassa et al. (2010). De acordo com Martins-Borges (2013), violências diversas, tortura, 

massacres, morte de parentes e amigos são circunstâncias traumáticas às quais muitos 

refugiados são expostos. Fome e perdas de bens também são ocorrências frequentes entre 

essa população, além do choque sociocultural no país de refúgio. 

 Miller e Rasco (2004) assinalam que os refugiados partem não em busca de uma vida 

melhor, mas simplesmente para sobreviver, pois a sobrevivência em suas casas e 

comunidades tornou-se perigosa se não impossível. Martins-Borges (2013) afirma que os 

refugiados, pelo caráter involuntário e repentino de seu deslocamento, transportam consigo 

muito pouco do que até então caracterizava sua identidade: hábitos, relações, status 

profissional e social, residência; e que essas partidas não-planejadas, e muitas vezes não-
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desejadas, são frequentemente tomadas por um sofrimento psicológico diretamente ligado 

ao traumatismo ao qual foram submetidos no período pré-migratório e migratório.  

 Este quadro configura a importância do estudo dessa temática no campo da Saúde 

Coletiva e da Psicologia, visando o aprofundamento nos trabalhos existentes em diversas 

populações e metodologias. Desta forma, este trabalho pretende analisar descritiva e 

criticamente as publicações nos níveis nacional e internacional, buscando apresentar o 

“estado da arte” sobre o tema e as lacunas no conhecimento. 

 

2. PROCEDIMENTOS DE PESQUISA 

 A revisão da literatura nacional e internacional sobre o tema da saúde mental dos 

refugiados buscou apurar o estado da arte da produção científica global no período entre 

Janeiro de 1990 e Janeiro de 2015. O levantamento dos dados bibliográficos foi realizado 

entre os meses de Novembro e Janeiro de 2015 através do Portal de Periódicos CAPES 

(www.periodicos.capes.gov.br/).  

 Para a coleta de dados internacionais, foi selecionada a base de dados Web of 

Science™, que proporciona um único destino para acessar as mais confiáveis, integradas e 

multidisciplinares pesquisas; e dentro desta, a coleção Social Science Citation Index® foi 

eleita para filtrar os resultados. De acordo com os objetivos deste estudo, a escolha justifica-

se por esta coleção abranger dados essenciais de 3000 das principais revistas de Ciências 

Sociais do mundo atravessando 50 disciplinas, incluindo Antropologia, Sociologia e 

Psicologia. Desta forma, foram realizadas buscas subsequentes de publicações no idioma 

inglês com o termo “refugees” combinado com os termos “mental health”; “mental disorder”; 

“trauma”; “depression”; “PTSD”; “posttraumatic stress disorder” e “psychological”. A primeira 

busca resultou em 330 artigos e a análise do material revelou que a maioria dos estudos 

utilizava o método quantitativo. Dada a grande quantidade de publicações encontrada, 

optou-se por considerar apenas os estudos qualitativos, a fim de garantir o aprofundamento 

necessário ao trabalho de revisão. Assim, foi realizado um segundo rastreamento 

adicionando-se o termo “pesquisa qualitativa” enquanto tópico junto aos outros termos 

anteriormente utilizados, e deste resultaram 28 artigos. 
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 A seleção baseou-se nos seguintes critérios: artigos originais, revisados por pares, 

disponíveis no idioma inglês, publicados em periódicos indexados na coleção Social Science 

Citation Index®, que relatam estudos qualitativos realizados no mundo todo até a 

contemporaneidade, e cujo tema central fosse saúde mental dos refugiados. Foi utilizado um 

filtro para buscar somente artigos que apresentassem estes termos contidos nos respectivos 

títulos, a fim de rastrear as publicações mais relevantes e com nítido enfoque no tema. Foram 

excluídos estudos quantitativos, resenhas, artigos de revisão, editoriais e livros. A pretensão 

inicial deste trabalho era abranger artigos datando entre Janeiro de 2000 e Dezembro de 

2014, porém devido à baixa quantidade de publicações anteriores ao ano 2000, os autores 

decidiram buscar e incluir todos os estudos publicados anteriormente de acordo com os 

critérios já mencionados, sendo que o trabalho mais antigo encontrado data de 1990. Além 

disso, foram incluídos artigos publicados no início de 2015, época do desenvolvimento deste 

trabalho. 

Os trabalhos selecionados foram categorizados de acordo com a quantidade e 

relevância dos temas encontrados, resultando em três categorias: (1) artigos sobre 

refugiados adultos, (2) artigos sobre refugiados na infância e adolescência, e (3) artigos 

sobre cuidados em saúde para refugiados. Dessa forma, as publicações foram 

sistematizadas em matrizes compostas das seguintes informações: Ano de publicação, 

Periódico, Título, Autor, Objetivos, Desenhos de Estudo e Métodos, População, Local do 

Estudo e Principais Resultados e Conclusões (anexos).  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Os resultados parciais desse trabalho referem-se exclusivamente aos artigos sobre 

refugiados adultos selecionados para revisão. 

3.1 Análise descritiva 

A etapa de análise descritiva deste estudo buscou explorar o que os 10 artigos sobre 

refugiados adultos apresentam em comum e de divergente em relação aos seguintes 

recortes: (1) Desafios pré-migração vs. desafios pós- migração, (2) Família, interações 

sociais e adaptação cultural, (3) Perspectiva de bem-estar vs. Perspectiva de doença, (4) 
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Relação traumas x transtornos, e (5) Intervenção social (meio externo) vs. Estratégias de 

enfrentamento (meio interno). Desse modo, pretende-se apontar evidências e apresentar o 

estado da arte do conhecimento no que se refere à saúde mental dos refugiados. 

 

3.1.1 Desafios pré-migração vs. desafios pós- migração 

Observou-se que, enquanto alguns estudos buscam apurar a relação entre desafios 

pré-migração e desafios pós-migração (4, 5, 6, 7, 9 e 10), outros focalizam exclusivamente 

os desafios pós-migração (1, 2, 3, 8), ou seja, as dificuldades encontradas pelos refugiados 

no exílio.  

Os artigos que abordam ambos os tipos de desafios tendem a demonstrar as relações 

entre os traumas vividos nos países de origem e os obstáculos enfrentados nos países de 

refúgio. A partir da análise destes últimos, fica evidente a influência que os desafios pós-

migração exerce sobre a saúde mental dos refugiados. Estes, já fragilizados pelo temor de 

perseguição ou real perseguição - própria ou de suas famílias - nos países de origem, 

encontram, na maior parte das vezes, um ambiente hostil e inadequado para o refazimento 

psíquico nos países de refúgio.  

Os artigos que focalizam os desafios pós-refúgio, por sua vez, nos dão um cenário 

mais detalhado acerca da problemática referente aos países que acolhem refugiados. 

Sistema de saúde falho ou inacessível, discriminação, falta de alimentos e água, falta de 

informação referente a seus direitos e deveres, idioma desconhecido ou não dominado, 

diferenças culturais, mobilidade geográfica, separação da família, pressão para enviar 

dinheiro para casa. Esses e outros fatores compõem uma série de obstáculos a serem 

transpostos por refugiados em todo o mundo após a migração para outro país. Na maioria 

das vezes, somam-se a eles as experiências traumáticas pré-refúgio, o que coloca estes 

indivíduos em uma posição de extrema vulnerabilidade mental.  

Destarte, fica claro que os refugiados encontram-se frequentemente expostos a 

desenvolvimento e agravamento de quadros de transtorno mental. 

 

3.1.2 Família, interações sociais e adaptação cultural 
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Notou-se que todos os artigos analisados abordaram a questão dos relacionamentos 

interpessoais enquanto fator determinante para a saúde mental dos refugiados. Nesse 

âmbito, algumas publicações citaram as questões familiares e outras as focalizaram 

especificamente (3, 9 e 10), com seus desafios implícitos e suas implicações na saúde 

mental dos refugiados. Outros artigos, ainda, forneceram um rico parecer sobre a influência 

das interações sociais na adaptação cultural. 

Os artigos 1 e 2 evidenciaram que o aumento da adaptação cultural e do apoio social 

e a construção de relações recíprocas, por meio de uma integração dos refugiados na 

sociedade norte-americana, mediou o aumento da qualidade de vida ao longo do tempo e a 

diminuição do sofrimento psíquico dos refugiados, ajudando-os a superar os desafios 

psicológicos. Por outro lado, esses artigos apontam que a discriminação racial, vista como 

fator negativo para a saúde mental, é superada pelo alívio da segurança física no contexto 

pós-refúgio. 

Ainda nesse sentido, o estudo 7 reforça que o apoio social pode ser um forte mediador 

das relações entre experiências traumáticas e consequências psicológicas. Demonstrou-se 

que traumas coletivos, apesar de acarretaram uma adaptação cultural mais pobre, não 

tiveram impacto significativo na saúde mental dos refugiados. Assim, aponta-se que a 

compreensão do trauma de uma perspectiva compartilhada pode tê-los protegido do 

estresse psicológico. Por outro lado, foi evidenciado no estudo que traumas pessoais 

guardavam íntima relação com sintomas de depressão e TEPT, sustentada por interações 

sociais sem apoio.  

No que tange à influência das interações sociais no desenvolvimento de transtornos 

mentais, a publicação 5 indica que o isolamento é um fator que pode promover experiências 

alucinógenas, que complicam casos de Transtorno do Estresse Pós-Traumático (TEPT). 

Além disso, o artigo 6 acrescenta que a violência interpessoal mantém estreita relação com 

sintomas de depressão e TEPT, ressaltando a importância da saúde mental dos refugiados 

para prevenir desequilíbrios e evitar conflitos intra ou intergrupais.  

Sob a ótica da importância das relações familiares para os refugiados, o estudo 4 

aponta que a separação da família, assim como a preocupação com os familiares que 

ficaram no país de origem, são os mais frequentes fatores de estresse pós-migração. A 

publicação 3 reforça o impacto negativo que tem a separação da família sobre a saúde 
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mental de refugiados apontando que a preocupação com a segurança dos parentes e as 

mudanças de papéis são as principais consequências. Nesse artigo, apareceu também a 

pressão para enviar dinheiro para casa como um fator estressante ligado às relações 

familiares. 

Com enfoque peculiar nas questões familiares, os artigos 9 e 10 fornecem importantes 

apontamentos. O estudo 10 evidencia que a concomitância de trauma e separação da família 

tem forte impacto sobre o estresse emocional dos refugiados e ainda aponta o relevante 

papel da família para a identidade e estado emocional do indivíduo. O artigo 9, por sua vez, 

pontua que a violência política gera drásticas mudanças na vida familiar, ensejando a criação 

de estratégias para enfrentamento destas. Ademais, a publicação 8 apontou os movimentos 

geográficos pós-refúgio como obstáculos à vida familiar que se constituiu no exílio, gerando 

estresse e déficit no bem-estar dos refugiados. 

 

3.1.3 Perspectiva de bem-estar vs. Perspectiva de doença 

Foi possível apreender, dentre os artigos selecionados, que o enfoque com relação à 

saúde mental dos refugiados pode ocorrer a partir de uma perspectiva de bem-estar ou de 

uma perspectiva de doença mental. 

Metade dos artigos selecionados aborda a questão da saúde mental sob uma visão 

de bem-estar, buscando apresentar desafios e possíveis soluções para o problema do bem-

estar dos refugiados. Esses artigos não tratam sobre transtornos mentais gerados por 

traumas dos refugiados nem correlacionam experiências com quadros patológicos; eles 

apenas pontuam fatores dificultadores ou facilitadores do bem-estar dessa população, 

fornecendo material sobre experiências estressantes e estratégias de enfrentamento. 

As demais publicações tratam a saúde mental dos refugiados a partir de uma visão 

clínica. Apresentam dados sobre traumas e suas consequências, abordam as ocorrências 

de transtornos como TEPT e depressão, além de traçarem correlações entre traumas e o 

desenvolvimento de transtornos.  

3.1.4 Relação traumas x transtornos 

Os estudos apresentam um panorama da relação entre experiências traumáticas e 

desequilíbrios mentais decorrentes que engloba as seguintes ocorrências: de moderado a 
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grave sofrimento psíquico e emocional, estresse psicológico e emocional, desenvolvimento 

de TEPT e/ou Transtorno Depressivo com sintomas de ansiedade e/ou sintomas psicóticos 

associados. 

3.1.5 Intervenção social (meio externo) vs. Estratégias de enfrentamento (meio 
interno) 

A maioria dos artigos selecionados apresenta propostas de intervenção social em 

favor dos refugiados, seja através de projetos ou ações que visam garantir direitos e 

melhores condições de vida para eles. Nesse sentido, muitos estudos abordam também as 

possíveis estratégias de enfrentamento por parte dos refugiados, ou seja, atitudes e 

comportamentos que partem deles próprios visando o aumento do bem-estar ou a 

recuperação em casos de quadros de transtorno mental. 

Os estudos 1 e 2 abordam uma intervenção social junto a refugiados, o Projeto Bem-

Estar Refugiado (RWP), que gerou um modelo replicável. A intervenção, realizada por 

estudantes de graduação junto a refugiados nos EUA promoveu ótimos resultados, 

aumentando a qualidade de vida e bem-estar desses refugiados. Nesses artigos pontua-se 

a necessidade de humanização dos refugiados, aumento no apoio social dado a eles, 

educação no que se refere ao idioma e aos direitos deles e garantia de acesso a recursos. 

Além disso, levanta-se a questão do conhecimento, por parte dos refugiados, no que diz 

respeito às desigualdades sociais, disparidades em saúde e discriminação racial, levando-

os a reconhecer sua própria voz e lutar pelos seus direitos. Adicionalmente, alerta-se sobre 

a importância de se criarem espaços para aprendizagem mútua, desenvolvimento de 

relações recíprocas e valorização dos pontos fortes dos refugiados para a melhoria da 

qualidade de vida e bem-estar psicológico deles. 

Estudos que tratam de questões familiares apontam que manter contato através de 

tecnologias de comunicação e reunificar a família são estratégias de enfrentamento 

frequentemente utilizadas pelos refugiados. Além disso, muitos acabam criando laços com 

outras pessoas em lugares com igrejas e instituições de ajuda, o que consiste em uma forma 

de enfrentar a separação da família. Um dos artigos denota a importância desse aspecto ao 

traçar estratégias específicas, chamadas “Famílias Reconstruindo Vidas”, para gerenciar as 

consequências da separação familiar. 
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Melhorar a saúde mental dos refugiados, assim como promover oportunidades de 

apoio social a eles parecem ser as principais formas de intervir em favor dessa população. 

Além disso, observou-se a importância de se atentar às questões de mobilidade geográfica 

dos refugiados dentro do país de exílio, porquanto movimentos frequentes podem ser 

prejudiciais para a adaptação e saúde mental desses. 

3.1 Análise crítica 

A etapa de análise crítica dessa revisão sugeriu que em alguns trabalhos os 

refugiados são tratados como uma categoria homogênea, independente do contexto 

sociocultural e econômico em que viviam. Em outros estudos, observamos que o conceito 

de cultura é também considerado como uma variável epidemiológica entre outras. 

 Notamos que algumas questões merecem um aprofundamento teórico dos artigos, 

como: (1) se existe contextualização do motivo do refúgio nos estudos; (2) como é tratado o 

conceito de cultura nos estudos; (3) se as experiências dos refugiados são entendidas como 

uma série de eventos ou um continuum. 

 Nas publicações selecionadas, a experiência do refúgio está, de modo geral, 

associada a maior prevalência de transtornos mentais, contudo parece não haver 

consideração das especificidades dos acontecimentos pré-refúgio e da intensidade dos 

traumas vividos.  

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Através da análise descritiva, foi possível aprensentar o estado da arte do 

conhecimento e por meio da análise crítica, as lacunas a serem preenchidas. 

Está sendo realizada uma discussão aprofundada dos dados selecionado até o 

momento e serão levantadas novas publicações que possam ter surgido desde as buscas 

iniciais. O material, já categorizado e analisado, será reavaliado a partir de referenciais 

teóricos relevantes para o tema, ensejando assim a redação de artigo científico a ser 

submetido em periódico indexado no sistema Qualis (CAPES). 

 

 

l 
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Este projeto aborda a avaliação do comportamento de metais em um sistema de alagados 
construídos, comparativamente à adição de substâncias húmicas. Os sistemas de alagados 
construídos foram estabelecido em quatro tambores de 5 L de capacidade, com instalação 
de capim vetiver em regime de flutuação, lemnas e salvínia. O comportamento dos metais 
foi avaliado por espectrometria de absorção atômica. Os resultados indicaram que as 
substâncias húmicas tiveram influência positiva na eficiência dos alagados construídos para 
a descontaminação da água por Zn. 

Palavras-chave: metais, substâncias húmicas, alagado construído. 

1. INTRODUÇÃO 

Áreas alagadas são ecossistemas que se mantêm sob a influência de uma lâmina d’água 
pouco profunda. Apresentam uma grande capacidade de alteração de parâmetros de 
qualidade da água, através de mecanismos biohidrogeoquímicos, atuantes na própria coluna 
de água, no sedimento e nos organismos que nelas se desenvolvem, principalmente na 
rizosfera e no perifíton de macrófitas. Alagados construídos podem ser considerados 
biorreatores abertos e apresentam diversas vantagens sobre processos tradicionais de 
tratamento de água: simplicidade e baixo custo de instalação, operação e manutenção, 
tolerância a flutuações de volume de fluxo, capacidade de tratamento simultâneo de águas 
com diversas composições ou concentrações de contaminantes e facilidade na reutilização 
da água processada. Este projeto teve por principal atividade o desenvolvimento de um 
protótipo de alagado construído para a avaliação da sorção de zinco, manganês e ferro ao 
longo do sistema de tratamento por alagados construídos, através de espectrometria de 
absorção atômica. 

 

2. PROCEDIMENTOS DE PESQUISA 

2.1. Montagem do sistema de alagados construídos 

Os sistemas de alagados construídos foram instalados em conjuntos de 4 tambores plásticos 

de 5L conectados por tubos de PVC de ½ polegada, a partir de aberturas perfuras a uma 

altura equivalente a 90% do volume útil dos tambores. Para a circulação de água, foram 

considerados sistemas de bombeamento para aquários, com utilização de bombas elétricas 

submersas de baixa vazão. O estoque de macrófitas e de comunidades microbianas foram 

construídos a partir de tambores plásticos de 20 L e galões de água mineral de 5 L, 

respectivamente.  

Após a montagem dos tambores e conexões hidráulicas, as comunidades foram instaladas. 

A composição das comunidades se baseou na distribuição de macrófitas aquáticas e de 
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comunidades microbiológicas associadas. Para a instalação das macrófitas, foram utilizados 

espécies de Lemna gibba, de Salvinia auriculata, e de capim vetiver, ocupando 

respectivamente os tambores 1, 2 e 3. O tambor 4 foi deixado sem ocupação por macrófitas 

para permitir o bombeamento, a adição de substâncias de interesse e a amostragem.  

Um período de duas semanas foi considerado para a aclimatação das macrófitas e 

comunidades associadas. 

Dois sistemas foram considerados, respectivamente Conjunto 1 e Conjunto 2, sem e com a 

adição de substâncias húmicas. Adicionou-se em ambos os sistemas ZnSO4 (H2O)7, MnSO4 

(H2O), FeSO4 (H2O)7, todos a uma concentração de 50 vezes maior que os Valores de 

Intervenção (VI) estabelecidos pela CETESB (2005 e 2014). Para os cálculos quantitativos 

dos sais a serem adicionados, foi calculado o volume total dos tambores, resultando em 13,7 

L.  

Nos dois sistemas, foram adicionados equivalentes em sulfatos da massa dos elementos de 

interesse conforme a Tabela 1. No Conjunto 2 foram acrescentadas 1,7125 g de substâncias 

húmicas padrão agrícola, em massa equivalente ao total de sais utilizados. 

 

Tabela 1: Valores em g/L dos sais usados nos alagados construídos na primeira semana. 

         
 
 
 
 
 
 
 

 

Foram coletados 60 ml do último reservatório diariamente, durante 5 dias. No quinto dia 

coletou-se a última amostra e foi acrescentado mais 200 vezes os VI estabelecidos pela 

CETESB (2005 e 2014), sendo que no Conjunto 2 foram acrescentadas 6,85 g de 

substâncias húmicas padrão agrícola, em massa equivalente ao total de sais utilizados. 

 
 

Tabela 2: Valores em g/L dos sais usados nos alagados construídos na segunda semana. 

 CETESB ELEMENTO VI (µg/L) 50 x VI (g/ L) 50 x VI x 13,7 L 

 2014 Zn 1800 0,09 1,233 

 2005 Mn 400 0,02 0,274 

 2005 Fe 300 0,015 0,2055 

  
 

     

 CETESB ELEMENTO VI (µg/L) 200 x VI x 13,7 L 
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Depois de realizado o segundo conjunto de coletas diárias durante 5 dias, também de 60 

mL, as amostras foram preparadas para analise por espectrometria de absorção atômica. 

As amostras foram centrifugadas e uma alíquota de 50 mL foi reservada em balão 

volumétrico de fundo chato de 100 ml. Posteriormente, todas as amostras foram digeridas 

com 10 mL de ácido nítrico concentrado (65%) em ao bloco digestor a uma temperatura de 

800 C, segundo a metodologia apresentada em SMEWW (1999), modificada. Uma nova 

adição de ácido nítrico totalizou 40 mL nas amostras originadas do Conjunto 2. Após o 

processo de digestão úmida, acrescentou-se água destilada até serem completados 100mL 

em todas as amostras. As amostras foram então levadas para leitura em espectrômetro de 

absorção atômica. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Ao analisar os gráficos de absorção das Figuras 1 e 2, observa-se que no Conjunto 2 

houve a maior absorção de zinco que no Conjunto 1.  

2014 Zn 1800 4,932g 

2005 Mn 400 1,096g 

2005 Fe 300 0,822g 
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Figura 1: Absorção de Fe, Zn e Mn medidos durante o período de experimento sem acréscimo de 
substâncias húmicas (Conjunto 1). 

 
Figura 1: unidades de Fe, Zn e Mn medidos em absorção atômica durante o período de experimento sem acréscimo de 

Substâncias Húmicas (S1). 

 
 

 
Figura 2: Absorção de Fe, Zn e Mn medidos durante o período de experimento com acréscimo de 

substâncias húmicas (Conjunto 2). 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O acréscimo das substâncias húmicas teve influência positiva na eficiência dos alagados 

construídos para a descontaminação da água por Zn. Para o Fe e o Mn, este comportamento 

não se apresentou de modo claro. Considera-se que as substâncias húmicas atuam como 

quelantes para os metais. 
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