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APRESENTAÇÃO 
 

A Jornada de Ensino, Pesquisa e Extensão (JENPEX), teve sua 
constituição originalmente nos eventos denominados Feira de Ciências, 
Seminário de Projetos Tecnológicos, Jornada Científica e Mostra do Despertar 
para Ciência.  

A JENPEX integra ações de ensino, pesquisa, extensão e inovação, com 
o objetivo de obter reflexos positivos no ensino aprendizagem, na formação 
humana e profissional, na difusão de experiências, conhecimentos e 
tecnologias, possibilitando a formação do profissional cidadão. 

Sediada no Pantanal Mato-grossense, no município de Cáceres (230 km 
da capital) a terceira edição do evento esteve aberto à participação de toda 
comunidade interna e externa, instituições educacionais, estudantes, 
educadoras e educadores, extensionistas, pesquisadores e profissionais das 
diversas áreas do conhecimento, e teve como tema central “Educação 
Profissional e Tecnológica Para a Sustentabilidade”. 

Essa temática vem com intuito de fomentar a busca pelo aprender e 
ensinar com reponsabilidade ambiental, trata-se da educação que se sustenta, 
aquela em que se promove o reuso e aproveitamento máximo de todos os 
materiais e processos necessários durante a formação de um profissional. 

Esse evento envolve que envolve ensino, pesquisa e extensão para as 
diversas modalidades de ensino voltado para alunos do Ensino Médio e do 
Ensino Superior de escolas e universidades públicas gratuitas, bem como 
privadas, do estado de Mato Grosso. Tal característica permite que 
profissionais e alunos de todas as instituições possam divulgar seus trabalhos 
e trocar experiências. 

Desse modo, a III JENPEX torna-se fonte de divulgação dos trabalhos 
de ensino, pesquisa e extensão desenvolvidos na região. Os trabalhos 
apresentados na III JENPEX, assim como as discussões realizadas durante o 
evento, aproximam as instituições de ensino, beneficiando não só seus 
participantes, mas também a comunidade de modo geral. 

Comissão Organizadora 
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COLETA DE SANGUE E PREPARO DE EXTENSÃO SANGUÍNEA PARA 
CONTAGEM DE LEUCÓCITOS EM PEIXES 

 
Monique Virães Barbosa Santos¹,², Natália Cardoso Procópio¹, Cristian 

Jacques Bolner de Lima¹ 
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RESUMO 
 
A hematologia é o estudo do sangue e consiste em medidas de valores dos 
parâmetros hematológicos em condições normais e anormais, sendo sua 
aplicação bem aceita e considerada como procedimento de rotina em métodos 
de diagnósticos de doenças. Objetivou-se com este trabalho demonstrar os 
métodos comumente empregados para preparo de extensões sanguíneas e 
contagem total e diferenciada de leucócitos de forma a auxiliar em avaliações 
do sistema imune de peixes. O trabalho foi realizado no Centro de Aquicultura 
da Unesp, em Jaboticabal, SP, onde foram realizadas coletas de sangue das 
espécies tilápia e tambaqui, e em seguida, foram preparadas e coradas 
extensões sanguíneas, além de contagem total e diferenciada de leucócitos. 
Verificou-se que para preparação de extensões sanguíneas, os procedimentos 
são relativamente fáceis, porém, o mesmo não ocorre para contagem total e 
diferencial, em virtude da dificuldade em identificar os diferentes leucócitos. 
 
Palavras-chave: hematologia. Leucograma. Homeostasia. Sanidade aquícola. 
 
INTRODUÇÃO 
 

Com a intensificação da produção de peixes, os problemas de ordem 
sanitária se tornaram mais frequentes, fazendo-se necessário o monitoramento 
periódico das condições de higidez dos peixes quando em ambiente de 
criação. Por isto, de acordo com Tavares-Dias e Moraes (2003), a piscicultura 
tem necessidade de informações acuradas sobre a identificação e controle de 
situações de estresse e/ou enfermidades a fim de assegurar a saúde dos 
peixes. Nesse caso as variáveis hematológicas assumem importância como 
meio auxiliar de diagnóstico.  

Sendo assim, através da realização de hemograma, podem ser obtidas 
estas variáveis hematológicas. O hemograma é um conjunto de análises que 
se realizam para determinar o número das diferentes células existentes no 
sangue, o volume que as células ocupam e a quantidade de hemoglobina 
dentro delas. O hemograma é dividido em três partes: eritrograma, leucograma 
e trombograma (RANZANI-PAIVA et al., 2013). 

O leucograma consiste da contagem relativa e absoluta dos diferentes 
leucócitos, compreendendo as técnicas de identificação, quantificação e 
avaliação morfológica dos leucócitos, os protocolos para leucometria em peixes 
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são conduzidos por métodos indiretos, utilizando os valores de contagem de 
eritrócitos associada à contagem de leucócitos e trombócitos realizada nas 
extensões sanguíneas. Para isso, logo após a coleta do sangue confeccionam-
se as extensões sanguíneas. Podendo-se utilizar o sangue que restou na 
agulha ou as primeiras gotas na ponta da seringa, que se encontra isento de 
anticoagulante (RANZANI-PAIVA et al., 2013).  

Na contagem total de leucócitos, pelo método indireto, realizado em 
extensões coradas pela relação eritrócitos/leucócitos, em cada extensão são 
contadas 2.000 células, englobando eritrócitos, leucócitos e trombócitos, e 
dentre estas marcam-se quantos leucócitos e trombócitos aparecem. Através 
de regra de três, considerando-se o número total de células contado na 
Câmara de Neubauer, calcula-se o número total de leucócitos e de trombócitos 
(RANZANI-PAIVA et al., 2013). 

A contagem diferencial consiste em determinar a proporção existente 
entre as distintas variedades de leucócitos: neutrófilos, eosinófilos, basófilos, 
célula granulocítica especial, linfócitos, monócitos e outros elementos da série 
leucocitária. A citologia do sangue periférico é geralmente estudada em 
extensões de sangue preparadas sobre lâmina de microscopia de boa 
qualidade. Assim, as células ficam de tal forma distribuídas que facilita a 
observação de suas estruturas. Portanto, um exame cuidadoso da extensão é 
uma das boas maneiras de se estudarem os elementos citomorfológicos e 
também os parasitos do sangue. Além disso, fornece ao observador experiente 
uma ideia aproximada da hemoglobina e do número dos elementos figurados 
do sangue (RANZANI-PAIVA et al., 2013). 

Contudo, objetivou-se neste trabalho demonstrar, através de um ensaio, 
os métodos comumente utilizados para coleta de sangue, preparo de 
extensões sanguíneas e contagem de leucócitos em peixes. 

 
METODOLOGIA  
 
LOCAL E PREPARO DE MATERIAIS 
 

O trabalho foi realizado no Laboratório Didático do Centro de Aquicultura 
da Unesp – Campus Jaboticabal, nos dias 15 e 16 de março de 2018. 

Os materiais utilizados foram previamente preparados, como as lâminas, 
que foram lavadas com água, esponja e sabão, e deixadas em solução de 50% 
de álcool etílico e 50% de éter (Figura 1.a), secas com papel toalha e 
identificadas a lápis. Algumas lâminas tiveram as pontas de uma das 
extremidades quebradas com auxílio de uma pinça, para realização da 
extensão (Figura 1.b). As seringas de 1 mL foram umedecidas em seu interior 
com solução de heparina, tendo excesso retirado (Figura 1.c).  
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Figura 1: Alguns dos materiais utilizados: a) lâminas em solução de éter e 
álcool para extensões sanguíneas; b) lâmina com pontas recortadas com pinça 
para extensões sanguíneas; c) heparinização de seringas de 1 mL para coleta 
de sangue 

 

 
 
COLETA DE SANGUE 
 

Os peixes das espécies tilápia do Nilo (Oreochromis niloticus) e 
tambaqui (Colossoma macropomum) foram estocados em um tanque contendo 
renovação constante de água do laboratório didático (Figura 2.a).  

No primeiro dia de coleta de sangue, uma tilápia foi retirada do tanque 
com um puçá, e logo em seguida, mergulhada em um balde contendo água e o 
anestésico eugenol para sedação (Figura 2.b), a fim de facilitar a manipulação 
e seguir os princípios éticos de manipulação de animais. Assim que o peixe 
entrou em estágio de sedação, foi retirado da solução com anestésico, 
acomodado em uma bancada, e com uma seringa heparinizada foi feita uma 
punção caudal (Figura 2.c), a qual consistiu em introduzir a agulha da seringa, 
em ângulo de 45º, em direção à região ventral da coluna vertebral, local onde 
se localizam a artéria e veia caudais.  
No segundo dia, este mesmo procedimento de coleta de sangue foi feito com 
um exemplar da espécie tambaqui. Assim que o sangue foi coletado, os peixes 
foram alojados num tanque com renovação de água do mesmo laboratório, a 
fim de que saíssem da sedação e recuperassem seu estado normal.  
 
Figura 2: Sequência de imagens sobre a prática para coleta de sangue: a) 
peixes estocados em tanque com renovação de água; b) sedação de peixe em 
solução anestésica; c) punção caudal em tilápia para coleta de sangue. 
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PREPARO DAS EXTENSÕES SANGUÍNEAS 
 

Para preparo das extensões sanguíneas, assim que o sangue foi 
coletado, em cada extremidade de lâmina foi depositada uma gota contida na 
seringa. Com o auxílio de outra lâmina com cantos recortados (Figura 3.a), que 
foi colocada em frente à gotícula, formando um ângulo de 45º sobre a lâmina 
inferior, foi feito um pequeno movimento para frente, de modo que o sangue se 
espalhasse uniformemente na superfície de contato das duas lâminas. Logo, 
deslizou-se, rapidamente, a lâmina recortada sobre a inferior, de tal maneira 
que o sangue foi espalhado em uma camada delgada e uniforme na lâmina 
inferior. No primeiro dia foram confeccionadas quatro lâminas (Figura 3.b), já 
no segundo, duas. As lâminas foram deixadas sobre a bancada para secagem 
em temperatura ambiente.  
 
Figura 3: Imagens sobre a prática de extensão sanguínea: a) lâmina recortada; 
b) quatro lâminas com extensões sanguíneas de tilápia. 

 

 
 

COLORAÇÃO DAS EXTENSÕES SANGUÍNEAS 
 

A coloração foi feita em duas extensões confeccionadas no segundo dia 
desta prática.  Foram utilizados dois métodos de coloração.  
Primeiramente, foi feita coloração segundo Rosenfeld (1947), que é um método 
bastante utilizado para peixes, pois é rápido, uma vez que são colocados os 
dois corantes, o May-Grunwald e o Giemsa, em uma solução única. O 
procedimento para esta coloração ocorreu da seguinte maneira: a extensão 
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seca foi coberta com 10 gotas do corante (Figura 4); esperou-se 4 minutos; 
depois, sobre o corante foram adicionadas 10 gotas de água, recentemente 
fervida e à temperatura ambiente; com a pipeta de pasteur utilizada na adição 
de corante e água foi feita a homogeneização destes na extensão. Aguardou-
se 10 minutos para lavagem da lâmina em água corrente, a qual foi seca e 
levada para ser examinada em microscópio, em aumento de 1000x.  
 
 
 
Figura 4: Coloração de extensão sanguínea pelo método de Rosenfeld (1947). 

 
 

 
 
Posteriormente, realizou-se a coloração através do método “Panóptico 

rápido”, no qual a extensão foi mergulhada em  três soluções de corantes. A 
extensão seca foi inserida no frasco da primeira solução, permanecendo 
mergulhada por 10 segundos, após ser retirada, o excesso da solução escorreu 
da lâmina por 5 segundos num pedaço de papel toalha, logo após, procedeu-se 
da mesma forma com a segunda e a terceira soluções (Figuras 5.a e 5.b), no 
entanto, nesta última ficou mergulhada por 20 segundos.  Finalmente, a 
extensão foi lavada em água corrente, seca e também levada para ser 
examinada em microscópio, em aumento de 1.000x. 
 
Figura 5: Sequência de imagens sobre coloração de extensão sanguínea 
através do método Panóptico rápido: a) inserção de extensão sanguínea em 
uma das soluções corantes; b) após ser retirada da solução, o excesso da 
solução era escorrido num pedaço de papel toalha. 
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LEUCOGRAMA: CONTAGEM TOTAL E DIFERENCIAL DE LEUCÓCITOS 
 

Para a contagem total de leucócitos pelo método indireto, a lâmina foi 
inserida no microscópio, e o foco foi ajustado nas objetivas de 4, 10 e 40x. 
Feito isso, adicionou-se uma gota de óleo de imersão na lâmina para facilitar a 
identificação dos componentes celulares do sangue na objetiva de 100x (Figura 
6). Um campo foi escolhido aleatoriamente, e prosseguiu-se à contagem, com 
auxílio de um contador digital, de todas as células, entre eritrócitos, leucócitos e 
trombócitos, até que se completasse o total de 1.000 células. Este 
procedimento foi repetido por duas vezes.  

 
Figura 6: Fotografia de extensão sanguínea, observada em microscópio, onde 
foi realizada contagem total de células pelo método indireto.  

 

 
 
Para o cálculo do número de leucócitos totais pelo método indireto, foi 

feita uma regra de três, utilizando o número de leucócitos obtidos na contagem 
total de 1.000, e utilizando hipoteticamente 2.000.000 células µL-1, como o 
número total de células obtido na Câmara de Neubauer.  
 
CONTAGEM DIFERENCIAL DE LEUCÓCITOS 
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Para contagem diferencial de leucócitos, foram utilizadas as lâminas 
contendo o sangue de tilápia e pacu, através da objetiva de aumento (100x), a 
contagem foi feita no corpo da extensão, em movimento de “zig-zag”, buscando 
classificar 200 leucócitos. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
COLETA DE SANGUE E PREPARO DE EXTENSÕES SANGUÍNEAS 
 

Foi possível realizar com êxito a coleta de sangue das duas espécies de 
peixes. Também foi possível confeccionar as extensões sanguíneas, 
permitindo assim, a contagem dos leucócitos. 

No entanto, verificou-se que o estudo morfológico dos componentes 
celulares sanguíneos, não se trata de uma tarefa simples, principalmente em 
relação à diferenciação dos leucócitos. Além disso, foi possível perceber que 
existem diferenças celulares entre as espécies, e que ainda, diferentes técnicas 
de coloração afetam a percepção do observador. 

 
CONTAGEM TOTAL 

Os valores encontrados de células sanguíneas e leucócitos em 
contagem total de extensão estão apresentados na tabela 1.  
 

Tabela 1 
Número de células sanguíneas e leucócitos em contagem total de extensão 

Lâmina Nº de células Nº de leucócitos      

1 1.166 15 

  
Então, o valor absoluto de leucócitos nesta extensão foi: 
1.166 células        --------------- 15 leucócitos 
2.000.000 células ---------------- x 
Valor Absoluto de leucócitos: x = 25.729 leucócitos/mm³ de sangue 
  
CONTAGEM DIFERENCIAL DE LEUCÓCITOS 
 

Os leucócitos usualmente observados na circulação dos peixes são os 
linfócitos, neutrófilos, monócitos, eosinófilos e basófilos. Sua principal função é 
a defesa do organismo contra a ação de bactérias ou corpos estranhos que 
penetram nos tecidos (JUNQUEIRA; CARNEIRO, 2004).  

Os linfócitos produzem anticorpos e estão envolvidos com o processo de 
rejeição e inflamatório (GONÇALVES, 2009). 

Os monócitos são células parcialmente diferenciadas, apresentam 
moderada atividade fagocítica, tornando-se macrófagos maduros nos tecidos 
(MATUSHIMA; MARIANO, 1996; RANZANI-PAIVA; SILVA-SOUSA, 2004), 
secretam moléculas que amplificam a resposta imune, controlam a inflamação 
e contribuem para o reparo dos danos teciduais por remoção do tecido morto, 
sendo considerados, entre os teleósteos, como o tipo celular de leucócitos mais 
eficiente na fagocitose de patógenos e restos celulares resultantes do processo 
inflamatório e de outros tipos de processos degenerativos (BODAMER e 
ROBOHM, 1996).  
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Os neutrófilos são  considerados a primeira defesa contra infecções e 
possuem um sistema de agentes microbicidas (GONÇALVES, 2009; TURNER, 
1988).  

Os eosinófilos fagocitam e destroem complexos de antígenos com 
anticorpos, também limitam e circunscrevem o processo inflamatório, sendo as 
últimas células sanguíneas a surgirem durante o processo inflamatório 
(SUZUKI, 1986).  

 
Na lâmina de tilápia, só foi possível observar eritrócitos e linfócitos, na 

de tambaqui, eritrócitos e outros leucócitos, sendo esta extensão utilizada para 
os cálculos de proporção dos diferentes leucócitos, que estão apresentados na 
tabela 2. 
  
 
 
 
 
 
 

 
Tabela 2 

Quantidade e proporção de diferentes leucócitos encontrados em 200 células 
brancas de extensão sanguínea de tambaqui 

  Linf. Mon. Neu. Eos. Bas. total 

Nº de leucócitos 
contados 

159 25 15 0 1 200 

(%) 79,5 12,5 7,5 0 0,5 100 

        

Encontram-se abaixo, os valores dos diferentes leucócitos, conforme a 
proporção encontrada na extensão sanguínea (tabela 2) e número absoluto de 
leucócitos (25.729 leucócitos/mm³ de sangue obtidos na análise de contagem 
total).  
 
Nº de Linfócitos: 
25.729   -------------- 100% 
X            -------------   79,5%                              x = 20.454 linfócitos / mm³ 
 
Nº de Monócitos: 
25.729   -------------- 100% 
X            -------------   12,5%                              x = 3.216 monócitos / mm³ 
 
Nº de Neutrófilos: 
25.729   -------------- 100% 
X            -------------   7,5%                                 x = 1.930 neutrófilos / mm³ 
 
Nº de Basófilos: 
25.729   -------------- 100% 
X            -------------   0,5%                                  x = 129 basófilos / mm³ 
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CONCLUSÕES 
 

Verificou-se que as técnicas para preparação de extensões sanguíneas 
são relativamente fáceis. No entanto, a contagem do número de células 
sanguíneas e a identificação dos diferentes leucócitos é um processo difícil, 
demorado e trabalhoso. Exigindo do profissional, conhecimento sobre a 
morfologia das células sanguíneas.  
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RESUMO 
 
A hematologia, que é o estudo do sangue, baseia-se em medidas de valores 
dos parâmetros hematológicos em condições normais e anormais, constituindo 
um importante meio para avaliação das condições biológicas, bioquímicas e 
patológicas em humanos e animais.  Objetivou-se com este trabalho 
demonstrar os métodos comumente utilizados para realização de eritrograma 
em peixes por  meio de um ensaio prático. O trabalho foi conduzido no Centro 
de Aquicultura da Unesp, Jaboticabal, SP. Foram utilizados peixes das 
espécies tilápia e tambaqui para as coletas de sangue, e através deste, foram 
feitas a contagem de eritrócitos, a determinação do hematócrito, da taxa de 
hemoglobina e dos índices hematimétricos. Verificou-se que as técnicas 
são relativamente trabalhosas e exigem cuidados e treinamento para que não 
comprometam o resultado das análises. 
 
Palavras-chave:  Sangue. Peixe. Hemograma. 
 
INTRODUÇÃO 
 

A hematologia é o estudo do sangue ou a soma de conhecimentos sobre 
sangue. Grande parte destas informações consiste em medidas de valores dos 
parâmetros hematológicos em condições normais e anormais. A aplicação dos 
estudos hematológicos em pesquisa animal e em processos de doenças em 
humanos é bem aceita e considerada como procedimento de rotina em 
métodos de diagnósticos. Estudos comparativos detalhados do homem e de 
animais domésticos têm propiciado condições para assumir que o sangue é um 
dos espelhos que reflete os processos vitais, que acontecem no organismo 
(RANZANI-PAIVA et al., 2013). 

Desta maneira, consegue-se observar como está a homeostase do 
organismo, possibilitando fazer uma análise fisiológica, auxiliar no diagnóstico 
de doenças, determinar a gravidade do quadro do diagnosticado, determinar a 
resposta ao tratamento, realizar análise toxicológica e estudo evolutivo. 

Além disso, com a intensificação da produção de peixes, os problemas 
de ordem sanitária se tornaram mais frequentes, fazendo-se necessário o 
monitoramento periódico das condições de higidez dos peixes quando em 
ambiente de criação. Por isto, de acordo com Tavares-Dias e Moraes (2003), a 
piscicultura tem necessidade de informações acuradas sobre a identificação e 
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controle de situações de estresse e/ou enfermidades a fim de assegurar a 
saúde dos peixes. Nesse caso as variáveis hematológicas assumem 
importância como meio auxiliar de diagnóstico.  

Sendo assim, através da realização de hemograma, podem ser obtidas 
estas variáveis hematológicas. O hemograma é um conjunto de análises que 
se realizam para determinar o número das diferentes células existentes no 
sangue, o volume que as células ocupam e a quantidade de hemoglobina 
dentro delas. O hemograma é dividido em três partes: eritrograma, leucograma 
e trombograma. 

Segundo Ranzani-Paiva et al. (2013), o eritrograma consiste da 
realização das análises: contagem de eritrócitos; determinação do hematócrito 
e da taxa de hemoglobina; e cálculo dos índices hematimétricos VCM (volume 
corpuscular médio), HCM (hemoglobina corpuscular média) e CHCM 
(concentração de hemoglobina corpuscular média). O leucograma consiste da 
contagem relativa e absoluta dos diferentes leucócitos e o trombograma, da 
contagem de trombócitos. 

Vários autores enfatizam que os conhecimentos das anormalidades 
existentes no sangue e órgãos constituem um meio valioso e seguro na 
avaliação das condições biológicas, bioquímicas e patológicas nos peixes 
(KAVAMOTO et al., 1983; RANZANI-PAIVA; GODINHO, 1985; RIBEIRO et al., 
1999). Desta forma, a partir de um ensaio, objetivou-se com este trabalho 
descrever os métodos utilizados para realização de eritrograma em peixes de 
forma a auxiliar na avaliação da sanidade dos animais criados em pisciculturas. 
 
METODOLOGIA 
 

O trabalho foi desenvolvido em março de 2018, no laboratório didático 
do Centro de Aquicultura da Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita 
Filho" - CAUNESP, Jaboticabal, SP. 
Indivíduos adultos das espécies tilápia do Nilo (Oreochromis niloticus) e 
tambaqui (Colossoma macropomum), foram capturados de viveiros do 
CAUNESP e estocados em um tanque de 1.000 L do laboratório, o qual era 
provido com renovação constante de água (Figura 1.a). 

Para descrever os procedimentos empregados neste estudo, foram 
adotados os protocolos de Ranzani-Paiva et al. (2013). Os procedimentos 
realizados foram a coleta de sangue, contagem de eritrócitos; determinação do 
hematócrito e da taxa de hemoglobina; e cálculo dos índices hematimétricos - 
VCM (volume corpuscular médio), HCM (hemoglobina corpuscular média) e 
CHCM (concentração de hemoglobina corpuscular média). 
  
COLETA DE SANGUE 
 

As coletas de sangue foram realizadas em dois dias, no primeiro, uma 
tilápia foi retirada do tanque com um puçá, e logo em seguida, mergulhada em 
um balde contendo água e o anestésico eugenol para sedação (Figura 1-b), a 
fim de facilitar a manipulação e seguir os princípios éticos de manipulação de 
animais. Assim que o peixe entrou em estágio de sedação, foi retirado da 
solução com anestésico, acomodado em uma bancada, e com uma seringa 
heparinizada foi feita uma punção caudal (Figura 1-c), a qual consistiu em 
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introduzir a agulha da seringa, em ângulo de 45º, em direção à região ventral 
da coluna vertebral, local onde se localizam a artéria e veia caudais. 

No segundo dia, este mesmo procedimento de coleta de sangue foi feito 
com um exemplar da espécie tambaqui, que havia tido sangue coletado no dia 
anterior por outro manipulador. Assim que o sangue foi coletado, os peixes 
foram alojados num tanque com renovação de água do mesmo laboratório, a 
fim de que saíssem da sedação e recuperassem seu estado normal. 
 
Figura 1: Sequência de imagens sobre a prática para coleta de sangue: a) 
Peixes estocados em tanque com renovação de água; b) Sedação de peixe em 
solução anestésica; c) Punção caudal em tilápia para coleta de sangue. 
 

 
 

Após a coleta, a agulha da seringa foi retirada e descartada 
adequadamente, e o sangue contido nela foi armazenado num dos microtubos 
de polipropileno, tipo eppendorf, para realização das análises: contagem de 
eritrócitos; determinação do hematócrito e da taxa de hemoglobina; e cálculo 
dos índices hematimétricos. 
  
DETERMINAÇÃO DO HEMATÓCRITO 
 

Para determinação do hematócrito, foi utilizado microcapilar 
heparinizado que foi preenchido em 2/3 de seu volume total com o sangue 
coletado e armazenado no microtubo de polipropileno, para isto bastou pegar o 
microcapilar e enconstá-lo no sangue, que por capilaridade teve o volume 
preenchido conforme recomendado (Figura 2-a). Uma das extremidades do 
capilar foi vedada com uma massa própria do kit para este tipo de análise 
(Figura 2-b). Após a vedação, o capilar foi levado à centrífuga, onde 
acomodou-se a extremidade vedada em contato com a borracha que reveste o 
prato (Figura 2-c). Após 15 minutos de centrifugação a 12.000 rpm, os 
capilares foram retirados e lidos com auxílio da cartela de aferição dos valores 
de hematócrito (Figura 2-d). Nesta, o menisco do plasma sanguíneo foi 
alinhado à linha que representa 100% e o menisco inferior dos eritrócitos, na 
linha que representa 0%, dessa forma, a altura da coluna de células vermelhas 
sobre a tabela corresponde ao valor do percentual de hematócrito. O resultado 
é expresso em percentagem de células vermelhas em relação ao sangue total. 
Foram feitas leituras de dois hematócritos da amostra de sangue da tilápia e 
três de tambaqui (Figuras 2-e e 2-f).  
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Figura 2: Sequência de imagens sobre hematócrito: a) Microcapilar em contato 
com o sangue para preenchimento de 2/3 de seu volume; b) Microcapilar 
preenchido antes da centrifugação; c) Centrífuga utilizada em aula; d)  Cartela 
de aferição dos valores de hematócrito; e) Hematócritos da amostra de sangue 
da tilápia, após centrifugação, repara-se que o plasma está bastante amarelo; 
f) hematócritos de peixes, em segundo dia de coleta de sangue, observa-se 
que o volume de células brancas está bem evidente. 

 

 
  
DETERMINAÇÃO DA TAXA DE HEMOGLOBINA 
 

O método mais empregado é o da cianometahemoglobina, que consiste 
em adicionar sangue total em uma solução contendo ferricianeto de potássio e 
cianeto de potássio. O ferricianeto de potássio transforma o ferro da 
hemoglobina do estado ferroso (bivalente), para o estado férrico (trivalente), 
formando a metahemoglobina, que por sua vez se combina com o cianeto de 
potássio para produzir um pigmento estável, a cianometahemoglobina. A 
intensidade da cor desta mistura é determinada em espectrofotômetro ou 
colorímetro fotoelétrico (RANZANI-PAIVA et al., 2013). 

Para dosagem da taxa de hemoglobina, com uma pipeta automática foi 
retirado 20 µL do sangue armazenado no microtubo, através de pipetagem 
reversa, em seguida, o sangue que estava do lado de fora da ponteira da 
pipeta, foi limpo com um pedaço de papel toalha. O sangue foi adicionado no 
tubo de ensaio contendo 5 mL de solução de cianometahemoglobina (Figura 3-
a). O tubo foi vedado com parafilm. Para liberação da hemoglobina dos 
eritrócitos, foi feita homogeneização e aguardou-se 15 minutos. Após, a cubeta 
do espectrofotômetro foi preenchida com o sangue homogeneizado na 
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solução.   A leitura foi realizada em espectrofotômetro em 540 nm (Figura 3-b), 
contra a solução de Drabkin (branco). 

O resultado da leitura neste equipamento é dado em absorbância. O 
cálculo final da concentração de hemoglobina foi feito multiplicando-se a 
absorbância obtida na amostra pelo fator de correção (expressa em g dL-1) 
calculado pela curva padrão, onde o fator de correção aplicado neste trabalho 
foi 30,621. 

 
Figura 3: Sequência de imagens sobre a prática para determinação de 
hemoglobina: a) Adição de 5 mL de solução de cianometahemoglobina; b) 
Espectrofotômetro utilizado em aula prática. 

 

 
  
CONTAGEM DE ERITRÓCITOS 
 

Para contagem de células do sangue é necessários realizar a diluição do 
mesmo, devido à grande quantidade de elementos figurados existentes. Para 
isso empregam-se líquidos especiais que não alteram a forma nem o volume 
das células, e pipetas especiais, como as de Thomma e as automáticas. O 
método mais usado para a contagem de eritrócitos é o visual, feita em Câmara 
de Neubauer (RANZANI-PAIVA et al., 2013).    

Para a contagem de eritrócitos em Câmara de Neubauer, o sangue foi 
diluído na proporção de 1:200 utilizando uma pipeta automática, para isto, foi 
feita a pipetagem reversa de 2 µL do sangue que estava armazenado no 
microtubo, após a pipetagem, o lado externo da ponteira foi limpo num papel 
toalha, e o sangue pipetado foi acondicionado no microtubo de polipropileno, 
contendo 400 µL de solução tamponada PBS. Imediatamente, o microtubo foi 
fechado para ser realizada a homogeneização.  

Este processo de diluição foi realizado em duplicata, onde o sangue do 
mesmo animal foi diluído em microtubos de polipropileno separados (Figura 
5.a). A diluição foi realizada com as amostras do sangue de tilápia e tambaqui, 
entretanto, a contagem dos eritrócitos foi realizada apenas com o sangue 
coletado de  tilápia.  Foram utilizadas uma Câmara de Neubauer espelhada e 
uma lamínula de cristal (Figura 5.c), que foram limpas e secas com cuidado. A 
câmara foi acomodada numa bancada, e a lamínula foi fixada, com leve 
compressão, às plataformas daquela.  
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Com uma pipeta automática de 20 µL, cada retículo da câmara foi 
preenchido com uma diluição. A câmara foi levada ao microscópio (Figura 5.d), 
onde foi visualizada a distribuição das células em menor aumento, sendo 
focalizada e aumentada a área central do retículo para contagem de 5 
quadrados pequenos do reticulo. A objetiva utilizada para a contagem foi a de 
40x. Foi feita a contagem nos dois retículos e calculada a média, sendo o 
resultado expresso em número de células µL-1. 
 
Figura 4: Sequência de imagens sobre a prática para determinação do número 
de eritrócitos: a) Um microtubos de propileno (tipo eppendorf) contendo 
amostra de sangue e dois contendo diluição da mesma amostra; b) Pipeta 
automática utilizada em aula; c) Detalhe de Câmara de Neubauer contendo 
amostra diluída; d) Contagem de eritrócitos em microscópio.  

 

 
  
CÁLCULO DE ÍNDICES HEMATIMÉTRICOS 
 

Para o cálculo dos índices hematimétricos, Volume Corpuscular Médio 
(VCM), Hemoglobina Corpuscular Média (HCM) e Concentração de 
Hemoglobina Corpuscular Média (CHCM), foram aplicadas as equações 1, 2 e 
3, respectivamente, utilizando os resultados obtidos nas análises mencionadas 
anteriormente: 

 
 

   

 
 

 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Os resultados de hematócrito obtidos para as espécies tilápia e 
tambaqui estão apresentados na quadro 1. Delbon (2010) verificou valores de 
hematócrito de 30,1 a 36,1 % em juvenis de tilápias do Nilo, confirmando o 
resultado de 34,50% deste trabalho. Gonçalves (2009), trabalhando com 
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juvenis de tambaqui, encontrou valores semelhantes ao encontrado (30,33%) 
neste trabalho. 

O percentual de hematócrito é um dos parâmetros hematológicos mais 
confiáveis, e reflete a proporção de eritrócitos no sangue em relação à 
quantidade de leucócitos, trombócitos e plasma sanguíneo (RANZANI-PAIVA 
et al., 2013). 
 
Quadro 1. Resultados dos hematócritos realizados com as amostras de sangue 
coletadas da tilápia e do tambaqui. 

Espécie Hemat. R1 (%) Hemat R3 (%) Hemat. R3 (%) Média  (%) 

Tilápia 34 35 - 34,50 

Tambaqui 30 30 31 30,33 

  
Os resultados das taxas de hemoglobina estão apresentados na 

quadro 2. A dosagem da taxa de hemoglobina é um dos meios mais simples e 
usuais de verificar a ocorrência de anemias (RANZANI-PAIVA et al., 2013).A 
taxa de hemoglobina (7,84 g dL-1 ) obtida para tilápia do Nilo corrobora com os 
resultados de Delbon (2010), que verificou taxas de 6,66 e 9,44 (g dL-1) para 
juvenis desta espécie. O valor encontrado neste trabalho (5,6343 g dL-
1) também corrobora com os resultados encontrados por Gonçalves (2009) em 
estudo realizado juvenis de tambaqui. 
 
Quadro 2. Valores de absorbância e taxa de hemoglobina encontrados nas 
amostras de sangue coletadas da tilápia e do tambaqui. 

Espécie 
Absorbância obtida em 
espectrofotômetro 

Taxa de Hemoglobina (g dL-1) * 

Tilápia 0,256 7,8389 

Tambaqui 0,184 5,6343 

  
A quantidade de eritrócitos encontrada no sangue de tilápia estão no 

quadro 3. Delbon (2010) realizando estudos hematológicos em juvenis de 
tilápias do Nilo, obteve de 144,80 x 104 a 229,00 x 104 µL-1 eritrócitos, estes 
valores foram menores do que os encontrados neste trabalho (483,5 x 104  µL-

1). 
Os eritrócitos são as células mais abundantes na circulação; sua 

principal função é o transporte de oxigênio e gás carbônico por meio da 
combinação da hemoglobina com O2, formando oxihemoglobina nos órgãos 
respiratórios e ocorrendo a posterior troca pelo CO2 tecidual (RANZANI-PAIVA 
et al., 2013). 
 
Quadro 3. Quantidade de eritrócitos encontrados em sangue de tilápia. 

Espécie 
Nº de células 
contadas no ret.1 

Nº de células 
contadas no ret. 2 

Média 
Nº de eritrócitos 
(µL-1) * 

Tilápia 432 535 483,5 483,5 x 104  

* O número de eritrócitos foi obtido através da fórmula: Nº de eritrócitos = nº de 
glóbulos contados x 10.000 
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Os resultados dos índices hematimétricos encontrados nas amostras de 
sangue coletadas da tilápia e tambaqui estão apresentadas na quadro 4. Os 
três índices hematimétricos, VCM, HCM e CHCM, são de grande utilidade na 
avaliação e classificação das anemias, uma condição em que a capacidade do 
sangue em transportar oxigênio para os tecidos está reduzida (RANZANI-
PAIVA et al., 2013). 
  
Quadro 4. Índices hematimétricos em amostras de sangue coletadas em tilápia 
e tambaqui. 

Espécie VCM (fL) ¹ HCM (pg) ² CHCM (g dL-1) ³ 

Tilápia 71,42 16,22 22,72 

Tambaqui - - 18,58 
¹ VCM - Volume Corpuscular Médio. ² HCM  - Hemoglobina Corpuscular Média. ³ CHCM -
 Concentração de Hemoglobina Corpuscular Média 

 

Delbon (2010) encontrou para volume corpuscular 

médio  (VCM), hemoglobina corpuscular média (HCM) e concentração de 

hemoglobina corpuscular média (CHCM) em juvenis de tilápia, valores de 

143,43 a 218,57 fL, 38,26 a 57,49 pg e 24,83 a 28,00 g dL-1, respectivamente. 

Assim, comparando-se este trabalho com os resultados de Delbon (2010), as 

quantidades de VCM e HCM foram inferiores e o CHCM foi bastante próximo. 

 
CONCLUSÕES 
 

Constatou-se que para realizar um eritrograma de peixes são realizadas 
diferentes análises e que cada uma exige diferentes tipos de materiais, 
reagentes, soluções, equipamentos e procedimentos. Assim, cada técnica deve 
ser feita cuidadosamente para que não comprometa os resultados, e 
consequentemente, o diagnóstico dos animais avaliados. Logo, antes de 
executar as análises, é imprescindível que o manipulador domine estas 
técnicas, para isto, deverá praticá-las e estudá-las. 
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Eixo 2: Ciências Exatas: Matemática, Física e Química 

 
RESUMO 
 
O petróleo é um óleo de origem fóssil que leva milhões de anos para ser 
formado nas rochas sedimentares, em áreas marítimas e terrestres. Há, 
também, a questão geopolítica relacionada à exploração de reservas naturais 
desta matéria prima e a emissão de gases poluentes produzidos após sua 
combustão. Sendo assim, pesquisas sobre combustíveis alternativos, como os 
biocombustíveis, estão crescendo no Brasil e no mundo. Nesta pesquisa 
buscou-se sintetizar biodieseis de quatro óleos distintos e comparar os valores 
obtidos de massa específica com os estabelecidos na Resolução ANP N 45 de 
2014. 
 
Palavras-chave: Biocombustível. Transesterificação.Sustentabilidade. 
 
INTRODUÇÃO 
 

Segundo Silva (2010) o óleo diesel é o derivado de petróleo mais 
utilizado no Brasil e representa 48,4% (30,3 bilhões de TEP-tonelada 
equivalente de petróleo) do consumo nacional de derivados de petróleo. 
Recentemente a Agência Nacional de Petróleo, Gás natural e Biocombustíveis 
(ANP) aprovou despacho que fixa o percentual de adição de até 15% (quinze 
por cento), em volume, de biodiesel ao óleo diesel vendido ao consumidor final, 
devendo o percentual mínimo obedecer ao cronograma previsto na Resolução 
CNPE Nº 16, de 2018. Com essa medida, o percentual mínimo de biodiesel a 
ser acrescido 
ao óleo diesel comercializado no país passou dos 10% para 11%. 

A substituição do óleo diesel pelo biodiesel tem grande potencial para 
diminuir os impactos ambientais e socioeconômicos relacionados à exploração 
e ao refino do petróleo. Com relação à emissão de gases poluentes, de acordo 
com Ferreira et al. (2008) as misturas de diesel e biodiesel apresentam 
redução significativa na emissão de diversos compostos tóxicos ao ser 
humano, tais como benzeno, xileno e tolueno. Além disso a literatura também 
aponta a redução da emissão de monóxido de carbono e material particulado.  

Vale destacar que, assim como o diesel, o biodiesel emite gás carbônico 
quando sofre combustão no motor, entretanto no processo de fotossíntese a 
planta utilizada como matéria-prima consome dióxido de carbono da atmosfera, 
o que resulta em um ciclo fechado de carbono, reduzindo o impacto desse gás 
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na atmosfera. As matérias primas utilizadas na produção de biodiesel incluem 
os óleos vegetais, mas também gorduras animais, óleos e gorduras residuais. 
O biodiesel é comumente produzido a partir de uma reação química conhecida 
como reação de transesterificação que promove a transformação de 
triacilglicerídeos (óleos e gorduras) em ésteres alquílicos (biodiesel) e glicerol. 
Nesta reação química utiliza-se um álcool de cadeia curta, como o metanol ou 
o etanol, e um catalisador básico ou ácido, sendo os principais exemplos os 
hidróxidos de metais alcalinos e os ácidos sulfúrico, fosfórico, clorídrico e 
organossulfônicos. Entretanto, é mais conveniente a utilização de catalisadores 
básicos, uma vez que estes promovem maior taxa de conversão de óleo para 
biodiesel (MENEGHETTI; MENEGHETTI; BRITO, 2013). 

A Resolução ANP Nº 45 de 2014 dispõe sobre as obrigações quanto ao 
controle da qualidade a serem atendidas pelos diversos agentes econômicos 
que comercializam o produto em todo o território nacional. Dentre as 
especificações para o biodiesel, a resolução estabelece o limite da massa 
específica a 20º C de 850 a 900 kg/m³. Sendo assim, o objetivo desta pesquisa 
foi sintetizar biodieseis a partir de diferentes óleos e comparar a densidade dos 
combustíveis obtidos com os valores de referência da Resolução ANP Nº 45 de 
2014. 

 
METODOLOGIA 
 

Esta pesquisa foi desenvolvida no Instituto Federal de Mato Grosso 
campus Cáceres – Professor Olegário Baldo. Os biodieseis foram produzidos a 
partir de óleo de soja vencido, óleo de milho vencido, óleo de girassol vencido e 
óleo de soja residual, através da reação de transesterificação em meio básico. 

Na síntese foram utilizados o metanol como álcool de cadeia curta e o 
hidróxido de potássio como catalisador. Em 35 mL de metanol foram 
dissolvidos 1,18 g de KOH e essa mistura foi adicionada a 100 mL de óleo 
previamente aquecido (60 C). O sistema reacional foi mantido na temperatura 
de 60 C sob agitação manual por 60 minutos. A mistura foi transferida para um 
funil de decantação e após a separação das fases (biodiesel e glicerol) o 
glicerol foi retirado e o biodiesel foi lavado com água a 60 C para remoção dos 
resíduos de catalisador. Para a remoção de umidade foi utilizado sulfato de 
potássio anidro. 

Para determinar a densidade foram utilizados picnômetros de 5 e de 25 
mL, os equipamentos foram aferidos com água à temperatura de 28 C. Após a 
determinação da densidade dos biodieseis, os valores obtidos foram 
comparados ao valor de referência disposto na Resolução da ANP N 45 de 
2014. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Inicialmente os picnômetros utilizados para a realização das medidas de 
densidade dos biodieseis foram aferidos com água destilada a 28 C. O volume 
do equipamento foi determinado através do valor da densidade da água na 
temperatura analisada (0,9962 g/mL), uma vez que a densidade é a razão 
entre a massa e o volume de um material. A tabela 1 apresenta os resultados 
obtidos nesta etapa. 
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Tabela 1 
Aferição dos Picnômetros utilizados 

 
 

Para a medida da densidade dos biodieseis produzidos foram utilizados 
os quatro picnômetros previamente aferidos, limpos e secos. Os biodieseis 
foram inseridos nos picnômetros e a medida de massa foi realizada em 
duplicata com o auxílio de uma balança digital com precisão de três casas 
decimais. A densidade dos biodieseis foi obtida através da razão da massa e 
do volume de cada biodiesel. A tabela 2 apresenta os resultados obtidos nesta 
análise. 

 
Tabela 2 

Resultados de densidade obtidos para os biodieseis analisados 

 
 

Os resultados obtidos estão dentro da faixa de referência estabelecida 
pela Resolução da ANP No 45 de 2014 que é de 0,850 a 0,900 g/mL, entretanto 
a análise foi realizada em uma temperatura superior ao indicado na resolução. 
Ainda assim, os resultados foram satisfatórios com relação ao parâmetro 
avaliado. 

 
CONCLUSÕES 
 

Os biodieseis sintetizados através da transesterificação básica dos óleos 
de soja, milho, girassol e soja residual, utilizando metanol e hidróxido de 
potássio como catalisador apresentaram valores de densidade adequados 
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quando comparados ao limite estabelecido na Resolução da ANP No 45 de 
2014. 
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Eixo 2: Ciências Exatas: Matemática, Física e Química 

 
RESUMO 
 

Os plásticos são materiais utilizados em larga escala e podem servir 
para diversas aplicações, como a produção de embalagens, utensílios 
descartáveis, objetos em geral, entre outros. Porém, o tempo de degradação 
desse material pode levar, pelo menos, cem anos se não for um polímero 
biodegradável. Desta forma, pesquisas na área de desenvolvimento de 
materiais biodegradáveis estão crescendo e o acompanhamento do tempo de 
degradação é fundamental na proposição de novos materiais. Esta pesquisa 
buscou preparar bioplásticos a partir do amido de milho e avaliar sua redução 
de massa quando inseridas sob terra vegetal. Para esse estudo, os 
biopolímeros foram preparados com variações nas proporções de plastificante, 
solvente e amido utilizados. Amostras dos biopolímeros obtidos foram mantidas 
enterradas em substrato para plantas durante 56 dias. O processo foi avaliado 
qualitativamente, através da observação da mudança das características do 
material, e quantitativamente, através de medidas de massa ao longo do 
processo de decomposição. 

 
Palavras-chave:Biopolímeros. Biodegradação. Plásticos. 
 
INTRODUÇÃO 
 

Nas últimas décadas houve um aumento significativo no consumo de 
produtos industrializados, assim como mudanças em nossa sociedade e em 
nosso estilo de vida. O incentivo ao consumo, propiciado pelo sistema em que 
vivemos, colabora para o aumento da quantidade de resíduos gerados. Tais 
resíduos, quando não reciclados, promovem o acúmulo de lixo nos aterros 
sanitários, ou lixões, e levam muito tempo para se degradar na natureza. 
Vários países têm reconhecido a necessidade de reduzir a quantidade de 
resíduos sólidos produzidos, além de incentivar a reciclagem. Um marco 
nacional neste sentido foi o decreto da Lei Nacional nº 203 de 2010, a qual 
instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Dentre seus objetivos e 
orientações estão a redução, a reutilização, a reciclagem e o tratamento dos 
resíduos sólidos.  

A disposição final dos rejeitos, a valorização da logística reversa e a 
avaliação do ciclo de vida do material também são abordados na referida lei. 
Considerando características como o baixo custo, o fácil processamento, a alta 
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aplicabilidade e a diversidade de propriedades mecânicas que podem ser 
obtidas com os polímeros, os popularmente denominados plásticos são 
exemplos de materiais utilizados em larga escala, em embalagens e produtos 
em geral. Os polímeros petroquímicos, largamente utilizados, são produzidos 
através da reação de polimerização, a partir de matérias-primas derivadas do 
petróleo. Polímeros como polietileno e o polipropileno, por exemplo, são 
obtidos a partir de produtos petroquímicos de primeira geração, como o eteno e 
o propeno.  

Os polímeros petroquímicos são considerados materiais inertes em sua 
maioria, com índices de decomposição quase desprezíveis frente a condições 
ambientais como luz, umidade, calor e microrganismos. O baixo índice de 
decomposição propicia outra característica relevante dos polímeros 
petroquímicos: alta durabilidade (SILVA, 2011). Consequentemente, esse tipo 
de material leva pelo menos um século para ser degradado, o que potencializa 
as dificuldades enfrentadas na gestão dos resíduos sólidos. 
A redução no consumo deste material tem sido amplamente divulgada e 
discutida nos meios de comunicação, assim como a sua reutilização e 
reciclagem. Ainda assim, muitas atividades requerem a utilização de 
embalagens e outros recursos descartáveis. Nesse sentido, a biodegradação é 
uma alternativa atraente para a redução desse tipo de resíduo, uma vez que 
acelera o processo de decomposição (FRANCHETTI; MARCONATO, 2006).  

Nos últimos anos, as pesquisas e o desenvolvimento de polímeros com 
componentes que aceleram a sua degradação ganharam destaque nos 
eventos e periódicos. Entretanto, o desafio de desenvolver materiais que 
atendam às principais funções das embalagens, ou seja, de proteção e 
manutenção da estabilidade do material frente a aspectos ambientais, como 
umidade, temperatura, entre outros, ainda têm sido amplamente investigadas 
(BASTOS, 2007). 

Os biopolímeros biodegradáveis são materiais que ganharam destaque 
nas pesquisas nesta área, pois utilizam matéria-prima de fonte renovável. 
Neste caso, consideram-se matérias-primas de fonte renovável aquelas que 
possuem ciclo de vida reduzido quando comparado às matérias-primas de 
fontes fósseis, como o petróleo, que demoram milhares de anos para serem 
produzidas, e sua decomposição ocorre rapidamente, em semanas ou meses, 
devido reações enzimáticas promovidas por microrganismos, como fungos e 
bactérias, comumente encontrados no ambiente natural, e também por 
processos não enzimáticos como hidrólise e fotodegradação (SILVA, 2011). 

Brito et al. (2011) definem que biopolímeros são polímeros (formados 
por um tipo de unidade de repetição) ou copolímeros (formados por mais de um 
tipo de unidade de repetição) produzidos a partir de matéria-prima de fonte 
renovável. Sobre polímeros biodegradáveis, os autores salientam que sua 
decomposição resulta na produção de gás carbônico, água, metano e 
biomassa. Desta forma, biopolímeros biodegradáveis acumulam as vantagens 
dos materiais biodegradáveis e dos obtidos a partir de matéria-prima de fonte 
renovável.  

A produção de bioplásticos obtidos a partir do amido é uma das 
possibilidades apontadas na literatura (DA ROZ, 2004; SILVA, 2011; PEREIRA; 
ALMEIDA, 2016), uma vez que este polímero se degrada rapidamente, sendo 
considerado biodegradável. Este polissacarídeo, carboidrato formado pela 
repetição de monossacarídeos, confere reserva energética aos vegetais e é 
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encontrado em raízes, tubérculos e cereais que, no Brasil, são cultivados 
extensiva e intensivamente. Na presença de um agente plastificante, como o 
glicerol, o amido é convertido em um material termoplástico, que apresenta 
potencial para a substituição de polímeros petroquímicos comumente utilizados 
na fabricação de sacos de lixo, de filmes para revestimento de alimentos, de 
embalagens descartáveis, de recipientes para a implantação de mudas no solo, 
entre outros (DA ROZ, 2004). 

Considerando o grande potencial em termos ambientais, Bastos (2007) 
destaca que METODOLOGIAs de melhoramento destes materiais, buscando 
potencializá-los para diferentes aplicabilidades, devem ser amplamente 
investigadas. Silva (2011) destaca que a biodegradabilidade depende da 
complexidade da estrutura química do material e da constituição do produto 
obtido, não apenas da matéria-prima utilizada em sua produção. Sendo assim, 
este projeto buscou investigar um dos biopolímeros que apresenta grande 
potencial para substituição de polímeros petroquímicos, o amido termoplástico. 
Nesta perspectiva, o objetivo desta pesquisa é produzir biopolímeros a partir de 
amido de milho com diferentes proporções de plastificante e caracterizar as 
amostras quanto à redução de massa após serem inseridas, em substrato para 
plantas. 

 
METODOLOGIA 
 

Nesta pesquisa foram produzidos filmes biopoliméricos a partir do amido 
de milho com variações nas proporções de plastificante (glicerina). Amostras 
dos filmes obtidos foram inseridas em um substrato para cultivo de rosa do 
deserto produzido pela empresa Mato Verde Jardinagem e foram avaliadas 
quanto à redução de massa em função do tempo de exposição ao solo. 

 
PRODUÇÃO DOS FILMES DE AMIDO TERMOPLÁSTICO 
 

Para a produção dos filmes de amido termoplástico foram utilizados 10 
gramas de amido de milho, 80 mL de água destilada, 12 mL de solução de 
ácido sulfúrico 0,1 mol/L e volumes variados de glicerina bidestilada 100%, de 
acordo com a tabela 1. 

  
Tabela 1 

Variação na proporção de plastificante na produção dos filmes de amido 

 
 

O amido de milho foi inicialmente solubilizado em água, adicionando o 
ácido e a glicerina à mistura. O amido em seu estado natural, conhecido como 
grânulo de amido, tem capacidade limitada de absorver água fria e essa 
limitação é consequência de sua estrutura cristalina. Desta forma, o 
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aquecimento de uma suspensão aquosa de amido é necessário para promover 
rompimento das interações intermoleculares conhecidas como ligações de 
hidrogênio, assim os grupos hidroxilas das áreas cristalinas são hidratados e o 
grânulo incha. Este processo é conhecido como gelatinização, no qual as 
ligações de hidrogênio são rompidas e o entumescimento dos grânulos 
continua até que esses sejam rompidos e a estrutura granular deixe de existir. 

A solução foi submetida ao aquecimento no forno micro-ondas por 75 
segundos, com interrupções do aquecimento a cada 15 segundos para 
agitação da mistura. O aquecimento é necessário para promover a 
gelatinização do amido, isso ocorre pois os grânulos de amido são insolúveis 
quando suspensos em água fria, mas quando aquecidos ocorre um inchamento 
dos grânulos produzindo uma pasta viscosa. 

Os biofilmes de amido foram produzidos a partir da METODOLOGIA de 
casting, no qual o amido solubilizado é aplicado em uma superfície para a 
evaporação do solvente e a consequente formação de um filme com espessura 
uniforme. Placas de Petri de acrílico foram utilizadas como superfícies para a 
evaporação do solvente e consequente formação dos filmes. Este processo é 
conhecido como retrogradação do amido, termo utilizado para descrever as 
transformações que ocorrem durante o resfriamento e armazenamento da 
pasta de amido gelatinizado. Consiste em um processo de cristalização das 
moléculas de amido, uma vez que elas tendem a reestabelecer as ligações de 
hidrogênio rompidas no processo de gelatinização. Durante a retrogradação 
ocorre o aumento da firmeza e da opacidade do filme obtido. 

 
CARACTERIZAÇÃO GRAVIMÉTRICA DOS BIOFILMES 
 

Neste estudo, os materiais obtidos foram caracterizados com relação à 
redução de massa das amostras expostas à degradação no solo. Para a 
realização desta caracterização, os filmes de amido produzidos foram cortados 
em discos com 3 cm de diâmetro. Para isso, foi utilizada uma tampa de garrafa 
PET como molde para a realização dos cortes nos filmes.  

Após cortadas e feita a medida da massa inicial, as amostras foram 
mantidas submersas no solo e foi acompanhada sua redução de massa em 
função do tempo de exposição ao solo. Foram analisados os aspectos 
qualitativos, de acordo com a observação contínua dos materiais, e foi 
acompanhada a sua variação de massa.O solo utilizado nesta análise foi um 
substrato para cultivo de rosa do deserto, produzido por Mato Verde 
Jardinagem, composto por 15% de terra vegetal, 50% de pó de coco, 15% de 
fibra de coco, 10% de chip de coco e 10% de carvão vegetal. As amostras 
foram depositadas em béqueres de 25 mL com cerca de 15 g do substrato. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
PRODUÇÃO DOS FILMES DE AMIDO TERMOPLÁSTICO 
 

Neste projeto de pesquisa foram produzidos cinco tipos de filmes de 
amido com diferentes proporções de plastificante (ver tabela 1). Com a 
finalidade de determinar a melhor forma de aquecimento, inicialmente a 
amostra 1 foi preparada através de três técnicas de aquecimento: banho-maria, 
chapa aquecedora e forno micro-ondas.  
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Após a preparação dos filmes, verificou-se que os três materiais obtidos 
apresentavam características visuais muito semelhantes, como a opacidade, 
flexibilidade e rigidez. Dessa forma, optou-se pelo aquecimento em forno micro-
ondas devido ao tempo de aquecimento reduzido para atingir a viscosidade 
desejada para a solução, em comparação com as outras formas de 
aquecimento testadas. O tempo de aquecimento para cada método está 
descrito na tabela 2. 

  
Tabela 2 

Tempo de aquecimento da solução para diferentes métodos de aquecimento 

 
 

As soluções obtidas após o aquecimento foram depositadas em placas 
de Petri de acrílico e foram deixadas em ambiente aberto para a secagem. Os 
filmes começaram a se soltar das placas após 5 a 15 dias, mas foram mantidos 
por mais 45 dias buscando garantir que não houve proliferação de fungos nas 
amostras. As amostras que, durante esse período, apresentaram alguns pontos 
de esporângios foram excluídas da análise e descartadas. Foi possível verificar 
que nas amostras com maior espessura houve maior incidência de proliferação 
de fungos, isso pode ser explicado, possivelmente, devido à evaporação da 
água ser dificultada com o aumento da espessura. 
 
CARACTERIZAÇÃO GRAVIMÉTRICA DOS BIOFILMES 
 

As amostras foram submetidas à exposição ao solo durante 56 dias (8 
semanas) e a massa das amostras foi verificada após 56 dias. A figura 1 
apresenta o gráfico dos percentuais de redução de massa das amostras após 
56 dias de decomposição. 
Figura 1: Porcentagem de redução de massa dos biofilmes obtidos com 
diferentes volumes de glicerina; em vermelho estão os valores médios; as 
barras verticais indicam os valores médios ± um desvio padrão. 
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A análise de variância dos dados de redução de massa percentual 

indicou, ao nível de 5%, que há diferenças de médias entre os diferentes 
biofilmes obtidos. Além disto, o gráfico da figura 1, mostra que há uma 
tendência crescente com relação a este parâmetro com o aumento do volume 
de glicerina na preparação dos biofilmes, havendo leve queda quando se altera 
o volume de glicerina de 9 para 10 mL. O teste de Tukey revelou, ao nível de 
5%, quais biofilmes apresentaram diferenças entre si. Não há diferença 
significativa entre as amostras 1 e 2 (com 6 mL e 7 mL de glicerina, 
respectivamente), porém a primeira difere das demais (amostras 3, 4 e 5 – com 
8 mL, 9 mL e 10 mL de glicerina, respectivamente). A amostra 2 difere somente 
das amostras 4 e 5. A amostra 3 assemelha-se somente às amostras 2 e 5, 
diferindo dos outros (amostras 1 e 4). A amostra 4 apenas não difere da 
amostra 5. Esta, por sua vez, difere apenas das amostras 1 e 2.  

Foi possível verificar que as amostras que obtiveram maior percentual 
de redução de massa durante o período analisado foram as amostras 4 e 5, 
sendo que a amostra 4 atingiu na média uma redução de massa de 58,22% no 
final dos 56 dias. As amostras que obtiveram menor percentual de redução de 
massa foram as amostras 1 e 2, sendo que a amostra 1 atingiu na média uma 
redução de massa de 42,29%. 

A presença de maior proporção de glicerina nos biofilmes pode ter 
promovido aumento da intensidade da atividade microbiológica, visto que esta 
substância apresenta alto conteúdo energético e alta digestibilidade, 
provocando aumento da perda de massa percentual após 56 dias de 
biodegradação.  Porém, a partir da adição do volume de 9 mL de glicerina, 
houve leve queda do valor de redução de massa percentual do biofilme, 
mostrando que, acima deste limite, pode haver surgimento de efeito inibitório 
para a biodegradação do material. 
 
CONCLUSÕES 
 

Nesta pesquisa foi possível verificar que os biofilmes produzidos com 
maior quantidade de plastificante, ou seja, com utilização de maior volume de 
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glicerina bidestilada 100%, apresentaram maior percentual de redução de 
massa comparado aos biofilmes preparados com frações menores de glicerina. 

Por outro lado, todas as amostras analisadas apresentaram resultados 
satisfatórios com relação ao percentual de redução de massa, uma vez que em 
56 dias foi possível verificar a redução de pelo menos 38% de massa dos 
filmes que foram inseridos no substrato contendo terra vegetal (15%). A norma 
ASTM D6400 exige uma taxa de 60% de biodegradação no prazo de 180 dias. 
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RESUMO 
 
O tema abordado relaciona-se ao interesse de adolescentes e jovens que têm 
esta fase da vida marcada pelo início da puberdade. Muitas vezes, o início da 
prática sexual pode acontecer sem a preocupação com a saúde o que pode 
levar a Infecções Sexualmente Transmissíveis-IST. Este trabalho teve como 
objetivo identificar, por meio da aplicação de um questionário com perguntas 
abertas e fechadas, as Infecções Sexualmente Transmissíveis e os métodos de 
prevenção conhecidos por estudantes do ensino médio do Instituto Federal de 
Educação de Mato Grosso, Campus Cáceres – Prof. Olegário Baldo. 78 
estudantes indicaram que conhecem ou já ouviram falar de alguma Infecção 
Sexualmente Transmissível-IST e 14 desconhecem. Entre as mais citadas 
estão as causadas pelo vírus HIV e Sífilis.   
 
Palavras-chave: Educação sexual. Saúde. Escola. 
 
INTRODUÇÃO 
 

De acordo com o Ministério da Saúde (Brasil, 2019) as Infecções 
Sexualmente Transmissíveis-IST são causadas por vírus, bactérias ou outros 
micro-organismos transmitidos, principalmente, por meio do contato sexual sem 
o uso de preservativos (masculino ou feminino). A terminologia Infecções 
Sexualmente Transmissíveis (IST) passa a ser adotada em substituição à 
expressão Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST), por destacar a 
possibilidade de uma pessoa ter e transmitir uma infecção, mesmo sem sinais 
e sintomas. 

Nesse sentido, este estudo teve como objetivo identificar as IST bem 
como os métodos de prevenção conhecidos por estudantes do ensino médio 
do Instituto Federal de Educação de Mato Grosso, Campus Cáceres – Prof. 
Olegário Baldo. 
 
METODOLOGIA 
 

A pesquisa foi realizada no primeiro semestre de 2019 por meio de um 
questionário com perguntas abertas e fechadas, conforme Richardson (1999), 
aplicado a estudantes do dos cursos técnicos integrados ao Ensino Médio em 
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Agropecuária e Informática do Instituto Federal de Educação de Mato Grosso, 
Campus Cáceres – Prof. Olegário Baldo.  

O estudo envolveu 92 estudantes sendo 45 mulheres e 47 homens com 
idade de 15 a 19 anos. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

A partir da aplicação do questionário, 78 estudantes indicaram que 
conhecem ou já ouviram falar de alguma Infecção Sexualmente Transmissível-
IST e 14 desconhecem. Os estudantes indicaram como IST que conhecem a 
acometida por HIV, com 63% das indicações e Sífilis, com 19%. Para Brito et 
al.  (2000) a epidemia da infecção pelo vírus da Imunodeficiência Humana-HIV 
e da Síndrome de Imunodeficiência Adquirida-AIDS representa um fenômeno 
global, dinâmico e instável, cuja forma de ocorrência nas diferentes regiões do 
mundo depende, dentre outros, do comportamento humano individual e 
coletivo. 

De acordo com Fernandes et al.  (2016) as IST possuem mais de 30 
agentes etiológicos e a transmissão ocorre por contato sexual, via sanguínea e 
vertical (da mãe para o filho durante a gestação, parto e amamentação). Os 
autores indicaram que algumas IST apresentam tratamento e cura, enquanto 
outras existe somente acompanhamento para minimizar os sintomas. 
Ressaltaram ainda que as infecções apresentam elevadas taxas de incidência 
e prevalência e manifestam maiores complicações entre as mulheres. 

Com relação aos métodos de prevenção 99% dos estudantes indicaram 
que o uso de preservativos é o método mais eficaz para prevenir as IST.E 
sobre os métodos para prevenção da gravidez, 78% dos entrevistados 
assinalaram o uso da pílula do dia seguinte, anticoncepcional e a camisinha 
sendo esta considerada a mais eficaz na prevenção das IST. O Centro de 
Testagem e Aconselhamento (CTA) do município de Cáceres destacou que, 
para a região em 2018, foram atendidos 50 novos casos de Infecções 
Sexualmente Transmissíveis (IST) como, sífilis, condilomas, herpes genital, 
gonorreia e clamídia e 22 casos novos de infecção por HIV (ALMEIDA, 2019). 
Brito et al.  (2000), em um estudo sobre AIDS e a infecção pelo HIV no Brasil 
destacaram que a epidemia não mais se restringe aos grandes centros urbanos 
e já atinge 59% dos 5.507 municípios brasileiros. 

 
CONCLUSÕES 
 

Os dados levantados no estudo em campo reforçam a importância da 
educação sexual e sensibilização dos estudantes sobre as IST. Diante da 
análise dos resultados faz-se necessário o diálogo permanente sobre a 
temática no ambiente escolar bem como de acesso a políticas públicas de 
saúde, educação e prevenção as IST.  
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RESUMO 
 
Apesar da planta não possuir um sistema nervoso há publicações nos meios de 
comunicação que afirmam em seus títulos que plantas reagem a diferentes 
emoções. Nesse sentido montamos um experimento com variáveis controladas 
para verificar a ação de palavras positivas e negativas no crescimento das 
plantas de feijão. A utilização de METODOLOGIA científica é uma ferramenta 
necessária para separar o “achismo” dos fatos verdadeiros. Os métodos 
científicos empregados neste trabalho mostram que a utilização de palavras de 
incentivo ou palavras negativas não interferiram no desenvolvimento das 
plântulas de feijão. 
 
Palavras-chave: Crescimento vegetal.Falar com plantas. Método científico. 
 
INTRODUÇÃO 
 

Diversas publicações indicam que a utilização de palavras positivas ou 
negativas vão interferir no desenvolvimento das plantas. Diferentes livros 
trazem esta temática “A vida secreta das plantas” (TOMPKINS e BIRD;1973) e 
“What a Plant Knows” (CHAMOVITZ, 2012). 

Conversar com as plantas é um habito entre pessoas de diferentes 
formações acadêmicas e classes sociais (DAMICO, 2012). Apesar da planta 
não possuir um sistema nervoso há publicações nos meios de comunicação 
que afirmam em seus títulos que plantas reagem a diferentes emoções 
(CIMADON, 2012). 

O feijão (Phaseolus vulgaris) é uma planta modelo para diferentes 
estudos botânicos (PRIOR; MITTELBACH; BEGEROW, 2017; TAÏBI et al., 
2016). 
Nesse sentido montamos um experimento com variáveis controladas para 
verificar a ação de palavras positivas e negativas no crescimento 
das plântulas de feijão. 
 
METODOLOGIA 
 
MONTAGEM DO EXPERIMENTO 
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Para a execução do experimento foram utilizadas 320 sementes de 
feijão previamente selecionadas, quanto ao tamanho e formato. As sementes 
de feijão são as comercialmente utilizadas para a alimentação. 
Foram utilizados 160 copos plásticos com 40 ml de areia lavada e seca. Em 
cada copo foram feitas duas perfurações de 3cm com o auxílio de um bastão 
de vidro para inserir as sementes, garantindo assim a mesma profundidade de 
plantio de todas as sementes. Após o plantio das sementes, todos os copos 
receberam 5 ml de água de torneira. Os 160 copos com duas sementes cada 
foram montados nas mesmas condições. 

No tratamento com palavras positivas (TPP), 80 copos foram separados 
e receberam diversas palavras de incentivo pelos alunos. No tratamento com 
palavras negativas (TPN), 80 copos foram separados e receberam diversas 
palavras de desagrado e condenação pelos alunos. Após o tratamento com as 
palavras, os copos foram misturados e dispostos aleatoriamente no laboratório 
de biologia. Os copos com as sementes foram manipulados diariamente para 
sofrerem os tratamentos TPP e TPN por 7 dias. 
 
ANÁLISE DO EXPERIMENTO 
 

Após 7 dias de cultivo, as plântulas foram coletas. Duas estratégias 
foram utilizadas para mensurar a interferência dos tratamentos no 
desenvolvimento das plântulas de feijão (a) medida de comprimento de parte 
aérea (b) massa seca. 

A medida da parte aérea foi feita com auxílio de régua, medido em cm. 
A medida de massa seca foi feita com a parte aérea e a raiz da plântula, 
retirando o cotilédone de todas as plantas. Para tal as plântulas foram secas 
em estufa de secagem a 40°C por 3 dias. A massa seca foi medida em balança 
de precisão, medido em g. 

A utilização de métodos clássicos para avaliação de crescimento de 
plantas expostas a diferentes tratamentos (mensuração de massa seca total e 
comprimento de parte aérea), seguido de análises estatísticas, são descritos 
para diferentes espécies de plantas e tratamentos (MCKINLEY et al., 2016; 
SOFI et al., 2018). Os dados foram analisados no programa Statistca 7. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Apesar do mesmo tratamento entre as sementes a taxa de geminação 
foi diferente, para o TPP foi 0,83% e para TPN foi 0,73%. 

Para a comparação de desenvolvimento de parte aérea, os resultados 
iguais a zero foram retirados da análise. A média de comprimento em cm para 
TPP foi 22,66±10,63 e para TPN foi 25,74±6,63. Medidas máximas e mínimas 
foram 36 cm e 1 cm para TPP (Fig. 1) e 35 cm e 6 cm pata TPN (Fig. 1). A 
comparação estatística de Mann-Whitney para este grupo não foi significativa, 
considerando p<0,05. Indicando que os tratamentos não interferiram no 
desenvolvimento da parte aérea da plântula de feijão. 

 
Figura1: Gráfico de boxplot para análise de comprimento de parte aérea da 
plântula (cm), para os tratamentos TPP e TPN. Teste de Mann-Whitney, p<0,05 
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Na comparação da plântula como um todo, ou seja, parte aérea e raiz, 
utilizamos a massa seca total. Os resultados iguais a zero foram retirados da 
análise. A média de massa seca em gramas para TPP foi 0,073±0.034 e para 
TPN foi 0,079±0.028. Medidas máximas e mínimas foram 0,16 e 0,01 g para 
TPP (Fig. 2) e 0,16 e 0,02 g para TPN (Fig. 2). A comparação estatística de 
Mann-Whitney para este grupo não foi significativa, considerando p<0,05. 
Indicando que os tratamentos não interferiram no desenvolvimento da plântula. 

 
Figura 2: Gráfico de boxplot para análise de massa seca total da plântula (g), 
para os tratamentos TPP e TPN. Teste de Mann-Whitney, p<0,05 

 

 
 
CONCLUSÕES 
 

A utilização de METODOLOGIA científica é uma ferramenta necessária 
para separar o “achismo” dos fatos verdadeiros. Os métodos científicos 
empregados neste trabalho mostram que a utilização de palavras de incentivo 
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ou palavras negativas não interferiram no desenvolvimento das plântulas de 
feijão. 
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RESUMO 
 
Este trabalho teve como objetivo descrever a importância das 
famílias botânicas Rubiaceae e Malvaceae e do uso alimentar das 
espécies Theobroma cacao L. e Coffea arabica L. a partir da elaboração 
artesanal de licores. Por meio de pesquisa bibliográfica e da elaboração dos 
licores, o resultado do trabalho, desenvolvido ao longo da disciplina de 
Taxonomia Vegetal do curso superior de Engenharia Florestal, foi apresentado 
em uma mostra gastronômica à comunidade escolar do IFMT - Campus Cáceres 
Prof. Olegário Baldo.   
 
Palavras-chave: Ensino. Botânica. Alimentação. 
 
INTRODUÇÃO 
 

As plantas têm desenpenhado um papel dinâmico tanto na formação da 
vida na Terra como na história da humanidade. O uso dos vegetais ao longo da 
história da humanidade principalmente para a alimentação tem permitido o 
conhecimento e desenvolvimento das ciências e das diversas áreas da 
botânica como a Taxonomia Vegetal e Sistemática. 

Dentre as espécies vegetais que tem escrito a história da humanidade 
destacou-se nesta pesquisa o cacau Theobroma cacao L. e o café Coffea 
arabica L. A espécie Theobroma cacao L. pertence a família botânica 
Malvaceae, que consiste em um clado de toda a sua espécie ancestral, 
Malvales e está distribuida em regiões subtropicais e tropicais, sendo 
raramente encontrada em regiões de clima temperado. Esta família possui 
4.300 espécies dentre os 243 gêneros (BAYER; KUBITZKI, 2003). 

Coffea arabica L. pertence à família Rubiaceae, composta por cerca de 
mais de 13.000 espécies e 620 gêneros. Sendo a quarta maior família depois 
de Asteraceae, Orchidaceae e Leguminosae no grupo das 
angiospermas. É abundante nos trópicos e subtrópicos, porém menos 
frequente em regiões temperadas e regiões subpolares. 

As espécies C. arabica e T. cacao, são muito consumidas no dia-a-dia 
como fonte energética natural e devido as essas características seus frutos e 
sementes têm sido utilizadas para a alimentação, principalmente na produção 
de bebidas como sucos, poupas e licores. 
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Este trabalho teve como objetivo descrever a importância das 
famílias botânicas Rubiaceae e Malvaceae e do uso alimentar das espécies T. 
cacao e C. arabica a partir da elaboração artesanal de licores. 
 
METODOLOGIA 
 

A pesquisa foi desenvolvida como requisito da disciplina de Taxonomia 
Vegetal do curso superior de Engenharia Florestal do Institituto Federal de 
Educação de Mato Grosso, Campus Cáceres – Prof. Olegário Baldo, durante o 
primeiro semestre de 2019. Segundo Pereira; Neto (2015), Cáceres se localiza 
no estado do Mato Grosso na região sudoeste, do qual faz parte da 
mesorregião Centro-sul e microrregião do Alto Pantanal Mato-grossense. 

Com o intuito de aplicar os conhecimentos sobre a Taxonomia Vegetal e 
a importância dos vegetais em nosso cotidiano, principalmente para uso 
alimentar, utilizou-se de pesquisa bibliográfica, produção artesanal de licores e 
apresentação da pesquisa em uma mostra gastronômica à comunidade escolar 
do campus, com aplicação de um questionário com perguntas abertas e 
fechadas (RICHARDSON, 1999) aos participantes com idade acima de 18 
anos. 

A receita foi elaborada com quatro ingredientes principais: frutos de 
cacau e café, água ardente, água e açúcar. Durante o receituário foi 
acrescentado outros vegetais como essência de baunilha (Vanilla 
planifolia Andr., família Orchidaceae), como corante e para intensificar o sabor 
e aroma utilizou-se hortelã (Mentha villosa Huds., família Lamiaceae), canela 
(Cinnamomum zeylanicum Blume, da família Lauraceae) e pimenta dedo-de-
moça (Capsicum baccatum L., família Solanaceae). 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

A família Rubiaceae abrange raramente como árvores, porém concentra-
se a maioria em plantas herbáceas ou lenhosas. Em seus espécimes é comum 
ter folhas opostas, fruto (como cápsula, drupa ou baga), flores diclamídeas, 
caules indumentos de tricômas septados (Mendonça et al. , 2013). Já a família 
Malvaceae possui grande valor econômico, em sua maioria herbáceas, com 
flores que contêm filetes parcial até tubo estaminal possuindo anteras 
monotecas e biesporângiadas (BOVINI et al. , 2001). 

O Cacaueiro, como é chamado a árvore que produz o cacau, era 
chamado de acordo com a história, de Cacahualt que significava “Sagrado”, 
citado como planta de origem divina pelos astecas e o seu cultivo como 
alimento e utilização de paisagismo exigia o acompanhamento de cerimonias 
religiosas, do qual tinha como mestre o profeta Quatzalcault, fato que 
influenciou o “pai da botânica” Carolus Linneu (1707-1778), a classificar a 
planta de Theobroma cacao, quando traduzida do latim, significa “manjar dos 
deuses”. 

Dentre as várias lendas sobre a origem do café, uma das mais 
conhecidas é a do pastor Kaldi, que a mais de mil anos atrás morava na Etiópia 
(África), que durante o manejo de suas cabras observou que estas se 
alimentavam de um fruto de cor amarelo-avermelhado que provinha de 
pequenos arbustos encontrados no campo, e que tinham reações alegres e 
conseguiam subir facilmente em morros bem íngremes. Por meio dessas 
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observações, ele colheu alguns frutos e os levou para um monge da região, 
que fez uma bebida que resultou em descobertas benéficas ao ser humano, 
que, além de trazer alegria e energia, trouxe algo a mais, como inibir o sono 
(MARTINS, 2008). 

O café possui ácidos clorogênicos, que atuam no sistema nervoso, 
alterando o estado de humor. Pesquisas mostram o café como um alimento 
que pode contribuir na prevenção de depressão, consequências do tabagismo, 
uso de drogas, suicídio e outros. 

O uso do cacau como chocolate amargo auxilia no metabolismo da 
glicose e reduz a pressão sanguínea. Para Faridi et al.  (2008) o chocolate 
amargo e o cacau em forma líquida podem reduzir a pressão sanguínea e 
melhorar a função endotelial em adultos com a massa corporal acima do 
adequado. 

Após a preparação dos licores estes foram apresentados na mostra 
gastronômica no campus, no final da disciplina de Taxonomia Vegetal, para 
apreciação da comunidade escolar. Durante a mostra os participantes puderam 
conhecer o resultado da pesquisa sobre a importância das espécies e das 
famílias botânicas como aspectos taxonômicos, centro de origem e usos 
desses vegetais. 

Após a apresentação os participantes com idade acima de 18 anos 
responderam a um questionário sobre os temas abordados, onde participaram 
nove pessoas. Destas oito conheciam usos populares dos vegetais 
apresentados e todos aprovaram os licores.  

Em relação ao conhecimento sobre outros usos desses vegetais seis 
participantes conhecem alguma outra receita de uso alimentar como doces, balas, 
bolos de café e de chocolate. Os paricipantes desconhecem o uso medicinal 
desses vegetais. 
 
CONCLUSÕES 
 

A elaboração do licor de café e de cacau pode ser uma alternativa para 
o aproveitamento dos frutos e precisa de pouca tecnologia na produção, o que 
pode ser uma alternativa de renda. 

As espécies vegetais apresentadas e suas respectivas famílias 
despertaram interesse pela comunidade escolar que destacaram a importância 
do trabalho desenvolvido pelos grupos participantes da mostra, ressaltando a 
importância das espécies vegetais, o conhecimento botânico e principalmente o 
diálogo em possibilidades outras de usos na alimentação e inovação de 
receitas desses vegetais presentes em nosso cotidiano. 
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RESUMO 
 
Kombucha é uma bebida tradicional preparada pela fermentação do chá 
adoçado usando um consórcio de leveduras e bactérias, também conhecido 
como SCOBY. Os ácidos orgânicos produzidos pelos microrganismos durante 
o preparo da Kombucha podem trazer diversos benefícios para a saúde. Neste 
trabalho foi produzido Kombucha de erva-mate com hibisco saborizada com 
limão. A análise sensorial do produto mostrou-se positiva para a maioria dos 
voluntários. 
 
Palavras-chave: Chá. Fermentação. Microrganismo. 
 
INTRODUÇÃO 

O aumento na prevalência de doenças crônicas devido ao estilo de vida 
e dieta levou os consumidores a procurar uma nova maneira de melhorar a 
saúde via alimentos funcionais. A fermentação geralmente tem efeitos positivos 
na saúde dos seres humanos uma vez que vários microrganismos produzem 
compostos interessantes como ácidos orgânicos. (MUHIALDIN et al., 
2019). Kombucha é uma bebida tradicional geralmente consumida na Ásia. É 
preparada pela fermentação do chá adoçado usando um consórcio de 
leveduras e bactérias, também conhecido como fungo do chá ou SCOBY 
(“Colônia Simbiótica de Bactérias e Leveduras” (SREERAMULU; ZHU; KNOL, 
2000). 

Ácidos orgânicos são os principais metabolitos produzidos na 
fermentação da Kombucha, atuando como ingrediente ativo na proporção de 
efeitos benéficos à saúde, como por exemplo na atividade 
antioxidante (MUHIALDIN et al., 2019). 
Neste trabalho produzimos Kombucha a partir de chá de erva mate e hibisco 
saborisada com limão. A análise sensorial foi executada junto com a aplicação 
de um questionário fechado. 
 
METODOLOGIA 
 

A pesquisa foi realizada no Instituto Federal de Educação de Mato 
Grosso, Campus Cáceres – Prof. Olegário Baldo com alunos do ensino médio. 
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PRIMEIRA FERMENTAÇÃO 
Para a confecção do chá utilizamos 1L de água filtrada com 10g de erva-

mate e 5g de flor de hibisco. As ervas foram acrescentadas na água a 100°C. 
Após o resfriamento do chá (temperatura ambiente), foram adicionados 60 g de 
açúcar. Este chá foi transferido para um vidro, em seguida adicionou-se 
o scoby (inóculo microbianao). O frasco foi fechado com papel, permitindo a 
entrada de ar. O frasco ficou armazenado em temperatura ambiente por 7 dias. 
  
SEGUNDA FERMENTAÇÃO 
 

A segunda etapa da fermentação compreende a uma fermentação 
anaeróbia, para tal, o produto da primeira fermentação foi transferido para outro 
recipiente de vidro. Para a saborização foram adicionados 50 ml de suco de 
limão. O frasco foi vedado com tampa de rosca de vedação hermética. A 
segunda fermentação foi mantida por 7 dias. 
  
ANÁLISE SENSORIAL 
 

Para a análise sensorial, convidamos 34 alunos do ensino médio do 
Instituto Federal de Educação de Mato Grosso, Campus Cáceres – Prof. 
Olegário Baldo. Para cada aluno foi oferecido aproximadamente 10 ml da 
Kombucha juntamente com o questionário fechado. 

O questionário foi composto de 3 pergunta: (1) Qual nota você dá para o 
sabor?; (2) Qual nota você dá para o aroma?; (3) Qual nota você dá para a 
aparência? 
As respostas variaram de 1 à 5, sendo (1) péssimo; (2) ruim; (3) bom; (4) muito 
bom e (5) ótimo. 
 
ANÁLISE DOS DADOS 
 

A análise dos dados e construção dos gráficos foi realizada no programa 
Excell. 
  
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Após o chá de erva-mate com hibisco passar pelas duas fermentações e 
saborização com limão, obtivemos um fermentado característico de Kombucha. 
A coloração ficou levemente vermelha, além de aparecimento de bolhas de gás 
no frasco da segunda fermentação. Aroma e sabor ácido foram percebidos no 
final do processo fermentativo. Trabalhos de análise de comunidade 
microbiana de kombucha apontam que bactérias do 
gênero Gluconacetobacter são dominante em ambas as fermentações, 
independentemente da temperatura (DE FILIPPIS et al., 2018). Bactérias 
acéticas como Acetobacter aceti e Acetobacter pasteurianus são igualmente 
descritas em Kombuchas (GOMES et al., 2018), conferindo sabor e aroma 
ácido ao produto. 
Os resultados da aplicação do questionário de análise sensorial mostram que 
em relação ao sabor 66% dos alunos classificaram a Kombucha entre ótimo e 
muito bom (Fig.1A), 6% classificou o sabor como péssimo. Em relação ao 
aroma 64% dos alunos classificaram a Kombucha como péssimo ou ruim. 
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Apenas 9% classificaram como ótimo (Fig.1B). Para a aparência 41% dos 
alunos consideraram a Kombucha entre ótimo e muito bom, 9% classificou 
como péssimo (Fig.1C).  
 
Figura 1: Análise sensorial de Kombucha, dados apresentados em 
porcentagem. A: Análise de sabor. B: Análise de aroma. C: Análise de 
aparência 

 

 
 
CONCLUSÕES 
 

Foi possível produzir Kombucha de erva-mate com hibisco saborizada 
com limão. A análise sensorial do produto mostrou-se positiva para a maioria 
dos voluntários principalmente quanto ao sabor. 
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RESUMO 
 
Objetivou-se neste trabalho avaliar a raridade e a diversidade das espécies 
florestais de um fragmento de Cerradão. A área que possui vegetação 
secundária pertence ao Instituto Federal de Mato Grosso - 
IFMT Campus Cáceres. Levantou-se os indivíduos com diâmetro a 30,0 cm do 
solo igual ou superior a 5,0 cm. Obteve-se a diversidade pelo Índice de 
Shannon-Weaver (H’) e a equabilidade obtida pelo Índice de Pielou (J’). Foram 
catalogadas 84 espécies, sendo 20 Singletons e 18 Doubletons, que somam 
45,74% da riqueza total. O valor de H’ foi 3,09, considerado elevado. Valores 
de H’ próximos a 3,00 são esperados para formações florestais com algum 
grau de antropização. O valor de J’ igual a 0,70, não foi expressivo. A 
comunidade abriga 70,10% da diversidade possível para o estrato. Os valores 
de diversidade e de equabilidade são compatíveis com os encontrados em 
outras áreas de Cerradão. A diversidade e taxa de espécies raras são altas, e a 
uniformidade entre as abundâncias não é expressiva. 
 
Palavras-chave: Fragmento florestal. Efeito de borda. Singletons. Doubletons. 
 
INTRODUÇÃO 
 

O Cerrado ocupa aproximadamente 23,9% de todo território brasileiro. 
No entanto, a supressão da sua vegetação original é reflexo da ocupação 
humana (MYERS et al., 2000). Segundo Zaú (1998), os distúrbios antrópicos 
alteram a dinâmica das populações vegetais através do efeito de borda, que 
muda o microclima das bordaduras de fragmentos florestais, influenciando a 
densidade e a diversidade de plantas nestes ambientes. 

Neste contexto, é fundamental que se estude os processos ecológicos 
relacionados à sucessão secundária, sobretudo na estruturação populacional 
no que tange à abundância das espécies, e contribuição destas populações na 
formação da diversidade das comunidades arbóreas, a fim de compreender as 
dinâmicas florestais na recuperação de áreas degradadas. 
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Assim, o objetivo do presente trabalho foi avaliar a raridade das espécies 
e a diversidade de espécies do Horto Florestal Prof.ª Michelle Carmelinda 
Pegorini Bordini. 
 
METODOLOGIA 
 

O Horto Florestal Prof.ª Michelle Carmelinda Pegorini Bordini é um 
fragmento de Cerradão com vegetação secundária de aproximadamente 3,0 ha 
e pertence ao IFMT Campus Cáceres – Prof. Olegário Baldo. 

O levantamento florístico censitário, considerou todos os indivíduos 
arbustivos e arbóreos com diâmetro a 30,0 cm do solo igual ou superior a 5,0 
cm, como recomendado para estudos florísticos e fitossociológicos no Cerrado. 
A diversidade foi calculada pelo Índice de Diversidade de Shannon-Weaver e a 
equabilidade obtida pelo Índice de Pielou, conforme as seguintes expressões: 
 

 Índice de Diversidade de Shannon-Weaver (H’);   

 
 Índice de Equabilidade de Pielou (J’): 

 
 
Em que: ln – Logaritmo de base Neperiana; N – Número total de indivíduos 
amostrados; ni – Número de indivíduos amostrados da i-ésima espécie; e, S – 
Número de espécies amostradas. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Foram catalogadas 84 espécies, sendo 20 Singletons e 18 Doubletons, 
os quais somam 45,74% da riqueza do fragmento, indicando que o número de 
espécies raras é elevado. Estes termos foram conceituados por Preston (1962), 
e se referem às espécies amostradas com um e dois indivíduos, 
respectivamente. Assim, a raridade concebida por Preston está vinculada à 
abundância absoluta de um táxon ao longo do universo amostral. Entretanto, 
Durigan (2012) amplia este conceito, considerando espécies raras aquelas com 
amostragem “Singletônica” e aquelas com densidade de até um espécime.ha-1. 

Todavia, considerar a raridade com base na abundância de uma área 
pode não ser adequado em algumas situações. Neste contexto, Caiafa et al. 
(2012) elencam as classificações de raridade segundo Rabinowitz, as quais 
levam em consideração aspectos geográficos, populacionais e ocupação de 
habitats. 

No presente estudo, o conceito de Preston se sobrepõe ao de Durigan, 
dada a singularidade do tamanho da área levantada, sendo que ambas 
retornam um total de 38 espécies raras. Esta taxa supera os valores 
encontrados por Camilotti, Pagotto e Araujo (2011) e Giácomo et al. (2015), 
que levantaram, respectivamente, 30,49 e 35,82%, 
de Singletons e Doubletons em áreas de Cerradão. 

Em relação a diversidade, o valor para H’ encontrado na comunidade 
estudada é de 3,09, o qual pode ser considerado elevado, admitindo-se que 
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quanto maior o valor maior a diversidade, e considerando que H’=3,15 pode 
corresponder a uma diversidade relativamente elevada (FREITAS; 
MAGALHÃES, 2014). 

Por outro lado, Nascimento; Longhi e Brena (2001) indicam que valores 
de H’ próximos a 3,00 são esperados para formações florestais com algum 
grau de antropização e em processo de sucessão secundária, podendo ser 
classificados como comunidades de diversidade mediana. No entanto, o 
referido estudo foi realizado em área de floresta ombrófila mista, sendo que 
para o Cerrado, estas assertivas podem ser contestadas. 

Mesmo com a alta diversidade, o valor do Índice de Equabilidade de 
Pielou não foi expressivo, sendo igual a 0,70. Este parâmetro mede a 
uniformidade entre a abundância das espécies da comunidade (MAGURRAN, 
2013), de modo que o valor obtido na área em análise pode ser explicado pela 
presença de espécies com populações ostensivas (FREITAS; MAGALHÃES, 
2014) e pela considerável presença de Singletons e Doubletons. 

Tendo em vista que J’ também expressa a diversidade amostrada em 
relação ao universo amostral - razão H’*H’max

-1 - (SOUZA; SOARES, 2013), é 
válido afirmar que a comunidade abriga apenas 70,10% da diversidade 
possível para o estrato, considerando o grande contingente de espécies de 
baixa abundância e a alta diversidade. 

Considerando-se a influência do tamanho das populações para o cálculo 
H’ como parâmetro de diversidade é pertinente destacar a ação do efeito de 
borda no contexto dos fragmentos florestais. Zaú (1998) sinaliza que em áreas 
sob este efeito há a predominância de espécies pioneiras, tanto na florística 
quanto na fitossociologia, de modo que esta condição implica diretamente na 
diversidade em análise. 
 
CONCLUSÕES 
 

A comunidade estudada possui alta diversidade pelo Índice de 
Diversidade de Shannon-Weaver. 

A uniformidade entre as abundâncias das espécies não foi expressiva 
quando obtida pelo Índice de Equabilidade de Pielou. 

A taxa de espécies raras é grande, apresentando considerável número 
de Singletons e Doubletons. 
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RESUMO 
 
Este trabalho, realizado por meio de oficina teve como objetivo divulgar a 
importância das plantas alimentícias e das PANC à crianças de escolas 
municipais durante o Festival Internacional de Pesca Esportiva em Cáceres-
MT. A oficina  aconteceu no dia 11 de julho de 2019 e teve como público 118 
crianças com faixa etária de 8 a 10 anos. Dentre as receitas apresentadas 
utilizou-se vegetais conhecidos como taioba, banana caju, erva-mate, 
carambola e amendoim. O uso dos vegetais na alimentação foi destacado 
pelos participantes como relevante, pois é uma forma de conhecer os diversos 
usos das plantas e sua importância na diversidade alimentar bem como para a 
conservação da biodiversidade local. 
 
Palavras-chave: Botânica.Alimentação. Biodiversidade. 
 
INTRODUÇÃO 
 

Muitas espécies vegetais conhecidas como “mato” podem ser espécies 
com grande importância alimentícia que apresentam elementos nutricionais 
importantíssimos para a saúde humana (KINUPP; LORENZI, 2014). 
As Plantas Alimentícias Não Convencionais (PANC) são plantas que podem 
ser consumidas na alimentação humana, contemplando qualquer uma de suas 
partes, porém não são comuns na gastronomia de uma região ou país, 
podendo ser exóticas, nativas, silvestres, espontâneas ou cultivadas. 

Segundo Kinupp; Lorenzi (2014) as PANC estão relacionadas com a 
soberania alimentar dos nossos antepassados, pois os povos tiverem grandes 
privações e duras necessidades que os fizeram buscar alimentos alternativos 
cultivados por eles mesmos ou encontrados na natureza. 

Os fast foods têm tomado espaço na alimentação de crianças e jovens, 
não levando em consideração à saúde e o poder nutricional oferecido pelos 
alimentos de origem vegetal. Praticamente todas as vitaminas, minerais, 
carboidratos e todos outros elementos essenciais para o metabolismo humano 
são encontrados nas plantas, isso implica que seu consumo reduz a 
necessidade de buscar vitaminas nas farmácias (FRANÇA, et al. , 2012). 

Compreendendo a importância dessa temática na atualidade foi 
demandado um interesse em apresentar alguns pratos alimentícios preparados 
a partir de espécies vegetais para degustação durante o Festival Internacional 
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de Pesca Esportiva (FIPe), em Cáceres, Mato Grosso. O objetivo principal da 
atividade foi de apresentar as espécies vegetais, bem como suas principais 
características e informações nutricionais. A degustação aguçou os sabores e 
curiosidades sobre a importância dos vegetais, seus usos diversos na 
alimentação, valores nutritivos e importância ambiental. 
 
METODOLOGIA 
 

Por meio de uma oficina (Paviani; Fontana, 2009), realizada no dia 11 de 
julho de 2019 na Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Meio Ambiente e 
Turismo (SICMATUR), durante o Festival Internacional de Pesca Esportiva 
(FIPe), Cáceres-MT, que envolveu 118 crianças das escolas do município 
sendo 50 estudantes de 8 a 10 anos de idade  do 3º e 4º ano da Escola 
Municipal Vila Real, 49 estudantes de 9 a 10 anos de idade do 4º e 5º ano da 
Escola Municipal Duque de Caxias e 19 estudantes de 8 a 10 anos de idade do 
3º e 4º ano da Escola Municipal Isabel Campos. 

Durante a oficina foram apresentados 07 pratos e uma bebida feitas a 
partir de vegetais. As receitas foram selecionadas, confeccionadas e 
apresentadas por meio de diálogo que envolveu troca de saberes e de 
conhecimentos às crianças. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

O diálogo com as crianças participantes envolveu os saberes sobre as 
espécies utilizadas nas receitas apresentadas onde estas destacaram outros 
usos alimentícios e medicinais a partir das vivencias e experimentações com 
suas famílias. 

As receitas confeccionadas foram o bolinho de arroz com taioba, patê de 
biomassa de banana verde, brigadeiro de biomassa de banana verde, bolo de 
castanha de caju, pudim de erva-mate, farofa do umbigo da banana, frango ao 
molho branco e calda de carambola e chá de amendoim. A tabela 1 ilustra a 
identificação das famílias botânicas das espécies vegetais bem como o nome 
popular, partes utilizadas e os pratos que foram apresentados. 
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Tabela 1 
Espécies vegetais utilizadas para preparação dos alimentos 

 

 
 
Além dos usos alimentares as crianças conheceram a importância da 

classificação botânicas e de como esses vegetais contribuem para o ambiente 
como fertilização do solo, fonte de alimentação e conforto climático. As receitas 
apresentadas, em suas cores e sabores foram destacas como “novidade” pelas 
crianças e como alternativas para outros alimentos industrializados como o 
brigadeiro de banana verde. 

As receitas tiveram aprovação das crianças que destacaram outros usos 
para os vegetais apresentados como medicinal e na preparação de outras 
receitas em saberes que aprenderam com suas famílias. Como uso medicinal 
destacaram a taioba para tratamento da anemia. Em termos nutricionais e 
medicinais, este vegetal apresenta outros usos como para a saúde dos olhos, 
importante para o sistema imunológico, participa do metabolismo de nutrientes, 
manutenção óssea, saúde do coração e do cérebro e reduz o risco de diabetes 
(SILVA, et al., 2019). 

As crianças destacaram que as frutíferas como o caju, carambola e a 
banana estão presentes em seus quintais e utilizadas para consumo in natura, 
sucos e doces. 

Para Amorozo (2008) os quintais são importantes espaços que oferecem 
recursos alimentares e de experimentação às comunidades. Esses espaços 
oferecem ainda oportunidades de economia e geração de renda às famílias, de 
conservação e riqueza cultural e de trocas de saberes (PASA, 2004). 
Ao final da oficina, às crianças avaliaram as receitas apresentadas e 
aprovaram cada um dos pratos apresentados, relatando à importância dos 
vegetais como fontes de alimento e de diversificação de suas dietas 
alimentares. 
 
CONCLUSÕES 
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A experiência foi uma oportunidade de aprendizado sobre as plantas 
alimentícias e as PANC bem como da taxonomia vegetal de cada uma das 
espécies. 

As espécies apresentadas apresentam uma diversidade de usos 
alimentares e de nutrientes importantes para melhorar a alimentação 
principalmente das crianças que necessitam de uma grande quantidade de 
vitaminas e nutrientes para seu desenvolvimento. O conhecimento das plantas 
a partir do uso alimentar oferece oportunidades para a conservação da 
biodiversidade como em espaços dos quintais destacados pelas crianças. 

Dessa forma, destaca-se a importância dos saberes e conhecimentos 
sobre os benefícios que essas plantas nos oferecem e que, em sua maioria, 
são fácil cultivo e manjo nos quintais urbanos, agregando assim valor 
nutricional e diversidade na nossa alimentação cotidiana. 
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RESUMO 
Este trabalho teve como objetivo o levantamento dos tipos de propagação de 
vegetais utilizados em viveiros em Cáceres-MT. O estudo foi desenvolvido por 
meio de um questionário com perguntas abertas e fechadas. Os viveiros 
apesentam uma diversidade de plantas comercializadas para fins ornamental e 
frutífera. Dentre os tipos de propagação vegetativa assexuada utilizam a 
enxertia. 
 
Palavras-chave: Botânica. Tecidos vegetais. Reprodução. 
 
INTRODUÇÃO 
 

A produção de mudas obtém sucesso por diversos fatores, um deles é 
por meio de métodos e técnicas de propagação de mudas que junto ao estudo 
anatômico dos vegetais selecionam, formam, e adquirirem mudas de 
qualidade, o que é importante por serem fragmentos de consumo, produção e 
bem-estar para o ser humano. 

A ideia de propagação de mudas tem ganhado espaço nos meios 
urbanos, principalmente com a comercialização de espécies ornamentais 
como Adenium obesum (Forssk.) Roem. & Schult. (rosa-do-deserto). Os 
viveiros têm buscado meios de propagação que ofereçam maior 
desenvolvimento no mercado. Para Gomes (1999) as mudas a serem 
plantadas devem ser de boa qualidade para que não ocorra substituição. Não 
basta apenas plantar, é preciso saber como e o que plantar, e plantar o que há 
de melhor. 

Desse modo, os viveiros devem ser estruturados, conhecedores dos 
tecidos vegetativos e meios de propagação, contribuindo para que futuras 
gerações de mudas tenham desenvolvimento adequado. Este trabalho teve 
como objetivo o levantamento dos tipos de propagação de vegetais utilizados 
em viveiros em Cáceres-MT. 
 
METODOLOGIA 
 

O estudo foi realizado no segundo semestre de 2018 durante a disciplina 
de Histologia e Anatomia Vegetal do curso superior em Engenharia Florestal do 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso, Campus 
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Cáceres-Prof. Olegário Baldo, em três viveiros na cidade de Cáceres, Mato 
Grosso. 

Para a coleta dos dados utilizou-se levantamento bibliográfico, visitas in 
loco e aplicação de um questionário com perguntas abertas e fechadas 
(RICHARDSON, 1999), envolvendo cinco questões de múltipla escolha e duas 
dissertativas sobre os tipos de propagações desenvolvidas nos viveiros; 
espécies predominantes; métodos de propagação; recipientes destinados à 
produção de mudas; cuidados; e período de propagação das mudas. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Nesses viveiros são cultivadas espécies com as raízes em recipientes e 
os tipos de propagação de mudas são de suma importância para a produção 
de espécies vegetativas, pois além de fornecer plantas com bom 
desenvolvimento propicia a geração de renda neste setor. Dentre as espécies 
comercializadas destacaram-se as ornamentais como flores, arbóreas e as 
arbustivas, e as frutíferas. 

Para Lerdeman et al.  (1993), a propagação assexuada das principais 
espécies frutíferas cultivadas comercialmente já é uma prática amplamente 
difundida e adotada pelos viveiristas e produtores de frutas. Diante disso, os 
viveiristas em Cáceres-MT têm utilizado destas técnicas para atender a 
demanda por espécies que propaguem em menos tempo. 

Os tipos de propagação mais utilizados pelos viveiristas foram a enxertia 
e a estaquia, com 29% das citações, e a alporquia, com 28%. Outro método 
utilizado foi a produção de mudas por meio de sementes, com 14%. 
Os usos das técnicas de propagação por reprodução assexuada destacaram-
se por possibilitar a rapidez no processo e a garantia de clones com a 
qualidade desejada. 

Os métodos de propagação por estaquia, enxertia e alporquia foram os 
que mais se destacaram, ambas são derivadas de reprodução assexuada e 
também é facilmente utilizado para a espécie mais comercializada, a rosa-do-
deserto (A. obesum). 

A estaquia é um método onde se retira um galho com gema, o 
meristema apical, e introduzido em um solo úmido (ALLAN; CARLSON, 2007). 
Por meio dessa técnica à estaca retirada da planta matriz se desenvolve no 
novo solo, consistindo na formação de um novo corpo, criando folhas e novos 
ramos por meio dos meristemas apicais e de raízes, formadas pelos 
meristemas subapicais radiculares protegidos sob um capuz celular chamado 
coifa. 

Por outro lado, a enxertia (MARANCA, 1992) consiste em implantar uma 
parte viva da planta com o meristema apical que se deverá propagar (chamada 
nessa técnica de cavaleiro) em uma outra parte de uma planta já enraizada 
(cavalo). Esta técnica é muito utilizada para a produção de mudas de roseiras 
(Rosa sp.). 

Já a alporquia se obtém uma muda por meio do enraizamento de uma 
parte da planta que se quer propagar sem retirá-la do caule da matriz, onde 
envolve essa mesma parte com um plástico, e dentro do mesmo plástico 
deve conter serragem, água, esterco, e amarrando-o até a formação da raiz 
(BAYERL; BACKES, 2009). 
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A propagação por semente ocorre de forma sexuada, e apresentam 
períodos de dormência que, apesar de métodos para quebrá-la, o tempo de 
crescimento, florescimento e frutificação, se estende a um tempo maior do que 
aos outros tipos de propagação, pois por meio da semente obtém-se um novo 
material genético, tornando inviável para algumas espécies comercializadas. 

Nos viveiros não utilizam soluções enraizadoras como o ácido 
indolbutírico, auxina e outros, e os meses de maior propagação varia entre 
maio até novembro. 

Como dificuldades para obter sucesso na produção das mudas, os 
entrevistados destacaram a necessidade de conhecimento básico e de 
formação técnica para os trabalhadores e o alto custo de instalação do viveiro. 
Destacaram ainda que esta atividade, requer cuidados permanentes em todas 
as etapas desde à produção à comercialização para evitar predação por 
animais como pulgões, lesmas e outros que podem comprometer o 
desenvolvimento do vegetal causando podridões, manchas nas folhas e outros 
tipos de doenças. 
 
CONCLUSÕES 
 

A propagação vegetativa pode ser resultado de seleção e adaptação das 
espécies em resposta às pressões do ambiente em que vivem. Os resultados 
obtidos evidenciam que a função dos tecidos meristemáticos influência no 
crescimento devido à clonagem de mudas por meio da propagação assexuada. 
O uso das técnicas de propagação vegetativa nos viveiros neste estudo, foram 
destacados como adequadas para a atividade devido ao baixo custo, tempo 
empregado quando comparada à produção de mudas por sementes, e a 
garantia de qualidade das mudas produzidas. 
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RESUMO 
 
O trabalho traz uma análise da utilização do livro didático como ferramenta para o 
trabalho sobre meio ambiente na Educação de Jovens e Adultos – EJA, baseado na 
perspectiva de professores de escolas públicas de Mirassol D’Oeste no Pantanal de 
Mato Grosso e de Xique-Xique, na região do Vale do São Francisco, na 
Bahia.  Realizado por meio de abordagem qualitativa, em pesquisa de campo, o 
estudo teve como objetivo identificar, a partir dos olhares dos educadores do 
segundo segmento do Ensino Fundamental e do Ensino Médio, se as edições 
escolhidas pelas Escolas no Programa Nacional de Livros Didáticos, PNLD EJA, 
2016, foram utilizadas para o desenvolvimento da temática ambiental no cotidiano 
das unidades escolares e como contribuíram para a prática de educação ambiental 
na EJA. Para fundamentar o estudo, entre os principais autores, dialogamos com 
Freire (1987,1996), Freitag (1989), Lajolo (1996), Guimarães (2004) e Carvalho 
(2008).  Como resultados foram constatados a importância do livro didático da EJA 
para o trabalho da temática ambiental em suas dimensões facilitadoras e 
desafiadoras como instrumento que contribui para a prática pedagógica de 
educação ambiental nas escolas. 
 
Palavras-chave: Educação Ambiental. Educação de Jovens e Adultos. Livro 
Didático. 
 
INTRODUÇÃO 
 

O livro didático tem estado no foco de várias pesquisas por haver um 
reconhecimento da importância dos impactos que a utilização desse material 
didático pode trazer para o contexto escolar. Como política de Estado no Brasil, 
após o processo de redemocratização no país, se consolidou por meio do Programa 
Nacional do Livro Didático (PNLD) instituído em 1985, seguido de reformas para 
fortalecimento do processo de avaliação e aquisição das obras didáticas e de 
expansão de atendimento na educação básica. 

No ensejo desta expansão, em 2014, o PNLD passa a contemplar todas as 
etapas da Educação de Jovens e Adultos, EJA, modalidade de ensino da educação 
básica, fruto da luta histórica dos movimentos sociais e populares pela garantia do 
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direito pleno à educação a jovens, adultos e idosos que não tiveram acesso ou 
foram submetidos a outras diversas formas de exclusão escolar.  

As transformações ocorridas no escopo legal da educação no Brasil nas duas 
últimas décadas também foram marcadas pelo fortalecimento do movimento de luta 
pela educação ambiental, com a criação em 2009 da política nacional de educação 
ambiental e a sua normativa no sistema educacional brasileiro com a 
institucionalização, em 2012, das Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação 
Ambiental. As diretrizes preveem a educação ambiental como uma prática educativa 
integrada e interdisciplinar, contínua e permanente em todas as fases, etapas, níveis 
e modalidades de ensino. (BRASIL, 2016). 

Para além de normativas e diretrizes legais que vem sendo adotadas no 
decorrer dos anos, desde a previsão constitucional da promoção da educação 
ambiental, ressaltamos que as questões ambientais ganham cada vez mais 
notoriedade e relevância na sociedade contemporânea, pois estão relacionadas aos 
processos de transformação sociais, aos modelos de consumo, às mudanças de 
valores, às crises e desafios de natureza social, política e economia que vivemos no 
cotidiano.  

Associada a essa realidade, a última Conferência Internacional de Educação 
de Adultos – CONFINTEA VI, realizada no Brasil em 2009, enfatizou o papel 
fundamental da aprendizagem e educação de adultos na abordagem de questões e 
desafios globais. Com destaque para a aprendizagem ao longo da vida como 
princípio organizador de todas as formas de educação baseado em valores 
inclusivos, emancipatórios, humanistas, os representantes de 144 estados - 
membros da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a 
Cultura, UNESCO, ressaltaram a natureza intersetorial e integrada da educação e 
aprendizagem de jovens e adultos e a sua contribuição fundamental para o futuro 
sustentável do planeta (BRASIL, 2010). 

O Brasil assumiu o compromisso na conferência de promover uma cultura de 
qualidade na EJA incluindo o desenvolvimento de materiais de aprendizagem e 
METODOLOGIAs de ensino próprias.  Neste sentido, o livro didático da EJA teria 
como objetivo, segundo o Guia do PNLD 2014, atender recomendações/proposições 
em compromisso assumidos em organismos como a VI CONFINTEA, assim como a 
reiteradas reivindicações expressas nos movimentos dos Fóruns de EJA (BRASIL, 
2014). 

Partindo dessas considerações, surge o nosso interesse em saber, se os 
livros didáticos em EJA são utilizados para o desenvolvimento da temática ambiental 
no cotidiano das escolas estudadas e como contribuem para a prática de educação 
ambiental? 

Delimitamos, então, como objetivo geral deste trabalho, a avaliação dos 
professores sobre o papel do livro didático para prática de educação ambiental em 
EJA em escolas públicas localizadas em Mirassol D’Oeste no Pantanal de Mato 
Grosso e em Xique-Xique, na região do Vale do São Francisco, Bahia. Como 
objetivos específicos, buscamos identificar a função pedagógica do livro didático 
para o trabalho da temática ambiental na EJA, a partir da perspectiva dos 
professores do Ensino Fundamental II e Ensino Médio das escolas e elencar as 
práticas de educação ambiental vivenciadas.   
 
METODOLOGIA 
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CAMINHOS E CARACTERIZAÇÃO DO LÓCUS DA INVESTIGAÇÃO 

Para atender aos objetivos propostos neste trabalho que são centrados na 
perspectiva e olhares dos sujeitos sobre a problemática em estudo, a pesquisa teve 
como base a característica essencialmente qualitativa das ciências sociais, como 
indica Minayo (1994), por abordar o conjunto de expressões humanas constantes 
nas estruturas, nos processos, nos sujeitos, nos significados e nas representações. 

Em referência a natureza das fontes utilizadas para a abordagem, realizamos 
uma pesquisa de campo pela necessidade do contato com os sujeitos e a realidade 
em estudo. Segundo Gonsalves (2001), este tipo de pesquisa propõe buscar a 
informação diretamente com a população pesquisada, o que exige do pesquisador 
um encontro mais direto. 

Para a produção das informações realizamos entrevistas semiestruturadas 
com professores do Ensino Fundamental II e médio de escolas da rede pública de 
Mirassol D’Oeste (MT) e Xique- Xique (BA). O método que utiliza técnicas 
estruturadas e focalizadas (não estruturadas) dá-se com perguntas normalmente 
especificadas, mas em que o entrevistador está mais livre para ir além das 
respostas. Segundo Tim May (2004) isto permite que o entrevistador tenha mais 
espaço para sondar além das respostas e, assim, estabelecer um diálogo com o 
entrevistado. 

As perguntas abordaram tópicos como o perfil dos sujeitos (nome, idade, 
formação, tempo de atuação na EJA e área de conhecimento e disciplina), a 
frequência de utilização do livro didático e sobre a dinâmica do trabalho com a 
temática ambiental. 

A pesquisa foi desenvolvida em uma escola da rede estadual de Ensino 
Fundamental e Médio de Mirassol D’Oeste no Pantanal de Mato Grosso e duas 
escolas da rede municipal e estadual de Xique-Xique, na região do Vale do São 
Francisco, na Bahia.  

O município de Mirassol D’Oeste está localizado ao Sudoeste do Estado de 
Mato Grosso na depressão do Rio Paraguai, principal afluente do Pantanal. A região 
é banhada por um complexo de nascentes do Pantanal. A principal atividade 
econômica do município é a agropecuária voltada para bovinocultura de leite e corte, 
além de culturas perenes e de subsistência, e atividades industriais de pequeno 
porte. Nos últimos anos, têm expandido na região atividades do agronegócio com o 
plantio de soja. 

Nesse cenário, situa-se a Escola Estadual Benedito Cesário da Cruz, criada 
em 1975. A unidade implantou a Educação de Jovens e Adultos em fevereiro de 
2001 e atualmente oferece o Ensino Fundamental regular e o Ensino Fundamental e 
médio na modalidade Educação de Jovens e Adultos. O segundo segmento ou 
séries finais do Ensino Fundamental na EJA é organizado em turmas da fase I (6º e 
7º ano ou 5ª e 6ª série) e da fase II (8º e 9º ano). O Ensino Médio na EJA é 
organizado em dois anos de formação.  

Xique-Xique é um município brasileiro do estado da Bahia. Sua população 
estimada em 2016 é de 48.274 habitantes (IBGE, 2017). Está situado à margem 
direita do Rio São Francisco que abriga um porto de grande importância para 
economia da região. Seu nome refere-se ao cacto xiquexique, muito comum na 
região. 
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Cabe ressaltar que a questão ambiental é latente nas duas realidades o que 
amplia os horizontes da pesquisa. Em Xique-Xique pelo movimento de vida da 
comunidade em torno do Rio São Francisco e em Mirassol D’Oeste, pela sua 
localização na região das cabeceiras do Pantanal onde nasce as águas que garante 
o pulso de inundação e a vida do ecossistema pantaneiro, a maior área úmida do 
planeta. 

Contribuíram como sujeitos nesta pesquisa 14 professores da EJA, na faixa 
etária de 29 a 49 anos, que atuam no Ensino Fundamental II e Ensino Médio. Em 
Mirassol D’Oeste foram registradas as experiências de professores de seis 
componentes curriculares do segundo segmento ou séries finais do Ensino 
Fundamental e de sete componentes curriculares do Ensino Médio. Cinco docentes 
ministram a mesma disciplina nos dois níveis de ensino da educação básica na EJA. 
Um docente assume uma disciplina no Ensino Fundamental e outras duas no médio. 
Os professores atuam em outra modalidade de ensino e ‘complementam [1], a carga 
horária com EJA. Os entrevistados têm de 35 a 46 anos, atuam em EJA entre 3 e 11 
anos e têm formação superior específica na área geral de atuação. 

Em Xique-Xique contribuíram com a pesquisa, os professores do segundo 
segmento ou séries finais do Ensino Fundamental do Colégio Senhor do Bonfim, 
rede municipal de ensino, e professores do Ensino Médio do Centro Estadual de 
Educação Profissional - CEEP.  A pesquisa envolveu os docentes de Língua 
Portuguesa, Matemática, Ciências e História de 2016 da escola no Ensino 
Fundamental II. Já no Ensino Médio participaram docentes responsáveis pelos 
componentes curriculares de Língua Portuguesa, Biologia, Química, Matemática, 
Geografia e Física. 
Para preservar a identidade dos sujeitos da pesquisa, acordamos com os 
professores a não utilização dos seus nomes.  
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
LIVRO DIDÁTICO NA EJA: ANÁLISE E PERSPECTIVA 
 

Após 22 anos da criação do Programa Nacional do Livro Didático, a Educação 
de Jovens e Adultos passa a incorporar as ações do programa com a criação, em 
2007, do Programa Nacional do Livro Didático para Alfabetização de Jovens e 
Adultos (PNLA).   

A finalidade inicial do PNLA restringia-se a atender aos alfabetizandos do 
Programa Brasil Alfabetizado (PBA), com a distribuição apenas às entidades 
parceiras do PBA. Em 2009 e 2010, edições do PNLA ampliam o atendimento com a 
incorporação, também de todos os estudantes de turmas regulares de alfabetização 
na EJA das redes públicas de ensino. As ações foram expandidas a partir de 2010 
para todas as turmas do Ensino Fundamental em EJA com a criação do Programa 
Nacional do Livro Didático para a Educação de Jovens e Adultos (PNLD EJA). O 
Ensino Médio passa a integrar o programa a partir de 2014. 

Esta história, escrita a menos de uma década, marca um capítulo importante 
da relação Livro Didático e Estado no Brasil, após a democratização do país, fruto 
do marco legal de inscrição da EJA como modalidade de educação  
 

 

https://eventos.ifmt.edu.br/admin/admin.php?event=10&page=list-submissions-evaluated-okay&e=r&sid=818#_ftn1
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[1] Verbo utilizado pelos docentes que explicita a situação secundária/marginal da EJA na 
composição da carga horária docente 

 
básica. Capítulo em construção, de uma relação iniciada no Brasil na década de 
1920, com marcas profundas de exclusão, quando escola e o livro didático eram 
realidades exclusivas das elites. Uma relação com forte presença de 
instrumentalização de domínios político-ideológicos de regimes ditatoriais, da ação 
impositiva e antidialógica do Estado por meio do sistema educacional 
(FREITAG,1989).  

Corrêa (2000, p. 13) diz que os livros didáticos são: “[...] veículos de 
circulação de ideias que traduzem valores e comportamentos que se desejou 
fossem ensinados”. Dessa forma, está impregnado de interesses políticos. Em meio 
às diversas críticas sobre caráter ideológico do livro didático, não podemos negá-lo 
como o instrumento pedagógico mais presente nas escolas.  

Lajolo (1996, p.4) destaca que: “Muito embora não seja o único material de 
que professores e alunos vão valer-se no processo de ensino e aprendizagem, o 
livro didático pode ser decisivo para a qualidade do aprendizado resultante das 
atividades escolares”. Para a autora, os livros didáticos devem ser analisados e 
aproveitados no que há de mais importante para a aprendizagem dos alunos, 
devendo sempre ser observada a melhor forma para a sua utilização com base na 
realidade e nos objetivos das atividades propostas.  

A EJA, forjada no campo das lutas dos movimentos populares pelo direito à 
educação reúne os sujeitos que trazem consigo um conjunto de vivências e saberes 
experimentados no decorrer da vida e do trabalho, pessoas historicamente excluídas 
da escola por questões de sobrevivência ou fruto das mazelas do fracasso escolar. 
Realidade que exige das ferramentas de ensino aprendizagem, como o livro 
didático, mais do que adaptações. Exige o exercício desafiador de construção de 
sentidos e significados, de aproximação da realidade, de conexão do conhecimento 
com os seus mundos, o diálogo entre saberes “contribuindo para que os estudantes 
se situem de modo crítico e mostrem atitudes construtivas no mundo do qual fazem 
parte.” (BRASIL, 2014, p.9). 

Esta contribuição para a formação crítica e fortalecimento de valores nos 
sujeitos para atitudes construtivas no mundo, a que o PNLD EJA se refere, nos 
remete a concepção freiriana de que só existe saber na invenção, reinvenção, na 
busca impaciente e permanente que os homens e mulheres fazem no mundo, com o 
mundo e com os outros. (FREIRE, 1987). Sentidos e caminhos intimamente ligados 
aos princípios da educação ambiental. 
 
EDUCAÇÃO AMBIENTAL E EJA: TRAVESSIAS, DESAFIOS E POSSIBILIDADES 
 

Para fundamentar o estudo e as reflexões sobre as questões ambientais nos 
livros didáticos da EJA, a partir das percepções e práticas pedagógicas dos 
professores, dialogamos com autores da vertente da educação ambiental crítica. 
Esta linha de pensamento, de acordo com Guimarães (2004), busca compreender 
as relações entre as ações humanas e as estruturas sociais e políticas, a partir da 
prerrogativa de que os processos sociais não podem ser compreendidos 
isoladamente. Parte de pensar as questões ambientais em processos de 

https://eventos.ifmt.edu.br/admin/admin.php?event=10&page=list-submissions-evaluated-okay&e=r&sid=818#_ftnref1
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transformações sociais e da compreensão sobre as redes de poder que permeiam a 
sociedade. 

A educação ambiental critica das desigualdades sociais e dos desequilíbrios 
nas relações entre sociedade e natureza percebe os problemas ambientais como 
decorrentes do conflito entre interesses privados e coletivos, mediados por relações 
desiguais de poder que estruturam a sociedade contemporânea em suas múltiplas 
determinações e o seu modo de produção. (GUIMARÃES, 2004, p. 75). 

De acordo com Leff (2006), a problemática ambiental não é ideologicamente 
neutra, nem é alheia a interesses econômicos e sociais. Sua gênese dá-se num 
processo histórico de expansão no modo de produção capitalista, numa ordem 
econômica marcada pela desigualdade entre nações e classes e sociais.  

Para Carvalho (2008), no tempo em que vivemos de desesperança com os 
sistemas políticos e institucionais, a questão ambiental configura-se em uma das 
esferas da vida social que hoje mais reúne esperanças e apostas na possibilidade 
de mudanças tanto em termos coletivos, sociais e até planetários, quanto em termos 
de transformação na vida pessoal.  

É neste esperançar-se, que depende o fazer pedagógico na Educação de 
Jovens e Adultos (EJA). Esperança que segundo Freire (1987) está na raiz da 
inclusão dos sujeitos da qual se movem em permanente busca e fundada na relação 
dialógica que se pretende a educação verdadeira, o que implica num pensar crítico 
para a transformação permanente da realidade. Esperança que move os homens e 
mulheres, na luta cotidiana pela educação. 

Assim, a Educação Ambiental na EJA associa-se a relação de lutas e 
esperanças anunciadas por Freire.  Os sujeitos da EJA carregam marcas da 
exclusão social e econômica, de fracassos de sistemas educacionais, o que exige 
renovação cotidiana de esperança para permanecerem na escola, a partir de 
praticas pedagógicas que estimulem a descoberta de sentidos no processo de 
aprendizagem e valorizem o conhecimento de mundo destes sujeitos.  
Porque não aproveitar a experiência que têm os alunos de viver em áreas 
descuidadas pelo poder público para discutir, por exemplo, a poluição dos riachos e 
córregos e os baixos níveis de bem-estar da população, os lixões e os riscos que 
oferecem a saúde das gentes. (FREIRE, 1996, p.33). 

Essa provocação feita por Freire reforça o entendimento de que as questões 
relacionadas ao meio ambiente precisam ter sua construção fundada no contexto do 
aluno. Assim as práticas educativas e a utilização de ferramentas didáticas devem 
estar conectadas a realidade dos educandos principalmente ao se tratar dos sujeitos 
da EJA que já possuem uma concepção formada pela vida.  
 
TECITURAS DOS RESULTADOS 
 

A pesquisa partiu de questionamento aos educadores sobre a utilização ou 
não do livro didático da EJA no Ensino Fundamental – Séries Finais e no Ensino 
Médio. No Ensino Fundamental, entre os docentes de dez componentes curriculares 
estudados 70% afirmaram utilizar o livro didático como subsídio para as atividades 
escolares. No Ensino Médio, o estudo evidenciou outra realidade: entre os 
professores dos 12 componentes curriculares estudados, 66,7 % afirmaram que 
nunca utilizaram o livro didático da EJA. 
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Na Escola de Mirassol D’Oeste (MT), entre os seis entrevistados que atuam 
no Ensino Fundamental, 83,3 % afirmaram que utilizam sempre e/ou praticamente 
em todas as aulas o livro didático adotado no PNLD para EJA.  No Ensino Médio, 
entre os docentes de sete componentes curriculares da unidade que participaram da 
pesquisa, 85,7 % afirmaram que nunca ou raramente utilizam o livro didático da EJA. 
Apenas 14,3 % afirmaram que utilizam com frequência. 

Entre os porquês para a não utilização dos livros da EJA no Ensino Médio 
estão: a busca por subsídios para as atividades em livros didáticos utilizados no 
Ensino Médio dito regular, bem como outros materiais como apostilhas e textos 
direcionados as disciplinas ministradas na modalidade regular. 

Nas duas escolas em Xique-Xique (BA), a pesquisa registrou a ausência de 
livros didáticos da EJA no Ensino Médio, e irregularidade de oferta no Ensino 
Fundamental, assim nenhum entrevistado do Ensino Médio utiliza livros da EJA e os 
50 % do Ensino Fundamental afirmaram utilizar.  No Ensino Médio, os docentes 
entrevistados afirmaram que não conhecem e nunca receberam livros para a 
modalidade.  Na percepção dos docentes a não utilização do livro didático não 
acontece como opção. É negação de direito, aprisionamento, escassez, 
precarização de condições de trabalho. 

Não temos livro didático para EJA. Como professora recorro aos livros que 
são do Ensino Médio regular, como não tem quantidade para todos os alunos 
formamos grupos de estudo, na minha escola consegui um numero de livros e então 
são livros volantes. De turma em turma sigo com os livros para poder trabalhar. 
(DOCENTE 12, 41 anos). 

A realidade explicitada nas escolas aponta para a relevância atribuída ao livro 
didático pelos sujeitos da pesquisa como instrumento de trabalho cotidiano. Situação 
evidenciada pelos educadores no decorrer de todo estudo. 

No que tange ao trabalho da temática ambiental na EJA, nas séries finais do 
Ensino fundamental, 70% do total dos entrevistados afirmaram trabalhar o tema nos 
seus componentes curriculares.  Em Mirassol D’Oeste, 66, 7 % dos entrevistados e, 
em Xique-Xique 50 % dos entrevistados. 

No Ensino Médio, entre os docentes dos 12 componentes curriculares 
entrevistados, nas duas escolas, 58, 33 % afirmaram trabalhar com a temática Meio 
Ambiente. (71,4% dos componentes pesquisados da escola de Mato Grosso e 40 % 
das da Bahia). 

O trabalho é realizado segundo os docentes ainda de forma segmentada por 
disciplina, em aulas expositivas, pesquisas e textos do próprio livro didático. 
A pesquisa registrou a preocupação dos educadores na construção de 
conhecimentos em torno da temática ambiental com a ligação do trabalho 
pedagógico e teórico à pratica e à vivência dos alunos da EJA, e a realização de 
intervenções no espaço escolar a partir dos saberes experimentados no cotidiano 
dos estudantes. 

Tentamos trabalhar a teoria relacionada à prática, só assim tem sentido para 
os nossos alunos da EJA, colocamos como centro dos problemas as questões 
ambientais a partir dos desafios que eles encontram em suas vidas, a questão da 
água, lixo, da agricultura. Aqui, como ações concretas, buscamos sempre melhorar 
o espaço físico da escola. Educação ambiental é um trabalho cotidiano. (DOCENTE 
5, 39 anos). 
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A reflexão dos educadores sobre a necessidade de pensar as questões 
ambientais a partir dos problemas vividos pelos alunos da EJA nos remete aos 
ensinamentos de Freire (1987) sobre a natureza crítica e libertadora do 
conhecimento construído, por meio da problematização dos educandos como seres 
no/e com o mundo e sua capacidade desafiadora. 

Como apontamentos de dificuldades para abordagem da temática ambiental 
nas escolas, os docentes de Matemática, Física, História e Português de uma das 
unidades do Ensino Médio da EJA elencaram a situação do currículo e deficiências 
na formação escolar básica inicial dos alunos. Entre os elementos indicados, não há 
tempo para cumprir a ementa da matriz curricular proposta, o que acaba 
direcionando a questão ambiental para algumas disciplinas. Nestes casos, o 
trabalho com a temática só acontece em momentos específicos, em eventos 
realizados na escola, ou quando o tema é evidenciado por situações locais. 

Quando existe uma oportunidade trago o tema para a Matemática: calcule a 
porcentagem de lixo gerado por sua família, por exemplo. Sou professora de turmas 
do Ensino Médio e brigamos com a grade curricular para conseguir dar parte do que 
é proposto. Educação Ambiental não deveria, mas quem fica mais com esse 
trabalho são os professores de Química e Biologia. (DOCENTE 13, 32 anos). 

Em meio às diferenças e desafios das realidades educacionais em estudo, 
evidenciam-se o esforço e comprometimento dos docentes com o trabalho da 
temática ambiental na EJA.  Um fazer pedagógico que enfrenta barreiras e heranças 
históricas da fragmentação do conhecimento e da dinâmica opressora da educação 
bancária (FREIRE, 1987).  As abordagens das questões ambientais, mesmo em sua 
maioria segmentada nas disciplinas, indicam nas considerações dos professores, 
movimentos de interação de saberes para construção de práticas pedagógicas na 
Educação de Jovens e Adultos. 
 
CONCLUSÕES 
 

Em meio à complexidade em que se inscreve a problemática aqui proposta, a 
pesquisa colaborou como provocação para um processo de reflexão entre os 
sujeitos docentes sobre o papel do livro didático na EJA para trabalho da educação 
ambiental nas escolas. Reflexões que ultrapassam o pensar sobre o material 
didático e conduz a problematização das práticas pedagógicas, do currículo vivido, 
dos desafios estruturais e pedagógicos enfrentados nas escolas, a relação dialógica 
entre os envolvidos, contexto socioambiental, a teia de construção de saberes sobre 
a relação destes homens e mulheres com o mundo. 

A pesquisa evidenciou também o movimento permanente de busca dos 
docentes em superar os desafios da fragmentação de conhecimento e as limitações 
de prática educacionais pautadas na transferência de conteúdos, por meio de 
experiências de educação ambiental vivenciadas a partir da prática e saberes dos 
alunos.  

Dentro das limitações e dimensões desafiadoras observadas no decorrer do 
estudo, o livro didático da EJA surge no campo das possibilidades como ferramenta 
facilitadora para o planejamento do trabalho sobre meio ambiente, a partir da 
reflexão crítica sobre a utilização deste e de outros materiais didáticos. Movimento 
fundante para construção reflexiva e prática da educação ambiental nas escolas. 
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RESUMO 
 
As Reservas Legais (RL) representam uma das modalidades de espaços 
territoriais especialmente protegidos previstos no Código Florestal brasileiro. 
Este trabalho teve por objetivo identificar quais serviços ecossistêmicos são 
oferecidos pela RL do Instituto Federal de Mato Grosso- Campus Cáceres 
"Professor Olegário Baldo". Trata-se de uma atividade comprometida com o 
referencial teórico-metodológico freiriano (FREIRE, 2004; SOUZA e 
LOGAREZZI, 2019). Foram entrevistadas 60 pessoas entre servidores, 
professores,  e estudantes das modalidades de ensino médio e subsequente e 
superior em Engenharia Florestal, em que cerca de 85% já tiveram contato com 
a RL ou afirmam reconhecer sua importância enquanto que área verde de 
preservação. Os dados revelaram que a há uma importante relação entre os 
Serviços Ecossistêmicos e qualidade de atividades didático-pedagógicas 
desenvolvidas no campus. Importa destacar também que é necessário que 
ações de gestão ambiental sejam desenvolvidas objetivando promover a 
conservação da área. 
 
Palavras-chave: Reserva Legal. Serviços Ecossistêmicos. Bem-estar humano. 
 
INTRODUÇÃO 
 

Em sua Política Ambiental do Instituto Federal de Mato Grosso- Campus 
Cáceres "Professor Olegário Baldo" (IFMT- Campus Cáceres) elaborada e 
aprovada pela Comissão Permanente de Sustentabilidade do campus, 
institucionalizada pela Portaria 0000/0000, o IFMT- Campus Cáceres 
"Professor Olegário Baldo" se comprometeu em promover ações que 
promovam a sustentabilidade socioambiental. Para tanto, a manutenção da 
qualidade ambiental das áreas verdes do campus – Horto Florestal Profa. 
Michelle Carmelinda Pegorini Bordini e da Reserva Legal, são umas dessas 
ações. A fim de subsidiar novos estudos sobre esses Espaços Territoriais 
Especialmente Protegidos (Eteps), nesse trabalho propusemos identifica quais 
são os serviços ecossistêmicos oferecidos pela Reserva Legal do Campus. 

O estabelecimento de Eteps é um dos instrumentos de implementação 
da gestão socioambiental no Brasil, previsto na Política Nacional do Meio 
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Ambiente, Lei 6938/1981. Além disso, a criação desses espaços está previsto 
no texto constitucional de 1988. 

Ao lado das Áreas de preservação permanente, das Unidades de 
Conservação, dos Territórios Indígenas e dos Territórios Quilombolas, as 
Reservas Legais (RL) são instrumentos de gestão ambiental regulamentados 
por legislações infraconstitucionais. 
O Código Florestal, no artigo Lei 12651/2012 em seu art. 3, III considera que; 

“Áreas de RL são de grande importância socioambiental 
por serem fragmentos vegetacionais que abrigam fauna e 
flora local além de proporcionar o bem-estar humano 
numa determinada região. As RL podem ser destinadas a 
projetos de conservação e sustentabilidade de modo que 
as atividades desenvolvidas não venham causar danos ou 
degradar o ambiente” (Código Florestal, no artigo Lei 
12651/2012 em seu art. 3, III) 

A ideia de preservação e conservação tem ganhado espaço nos diálogos do 
mundo moderno por historicamente termos um índice absurdamente alto de 
degradação do meio ambiente, sobre essa temática Magalhães discorre que, 

Historicamente, pode-se observar que sempre existiu uma 
preocupação estatal no sentido de proteger a cobertura 
vegetal de um desflorestamento excessivo. Contudo, era 
sempre uma preocupação voltada para os interesses 
econômicos imediatos. Basta lembrar que, nos primeiros 
tempos, a exploração da madeira e de seus subprodutos 
representava a base colonial e se constituíam em 
Monopólio da Coroa. Ainda depois da Independência, 
este espírito continuou presente, protegendo-se sempre 
setores do meio ambiente tendo em vista prolongar sua 
exploração (MAGALHÃES, 2010) 

Considerando o compromisso assumido pelo Brasil ao consignar 
diversos acordos multilaterais que se comprometem com a sustentabilidade 
socioambiental, podemos afirmar que as áreas de RL contribuem para que as 
futuras gerações tenham também acesso aos bens ambientais que hoje temos 
contato e convivência. Dessa forma, consideramos que a identificação dos 
serviços ecossistêmicos é fundamental para desenvolvimento de estudos e 
práticas futuras por todo a comunidade escolar do IFMT. 
 
METODOLOGIA 
 

Este é um trabalho vinculado ao Laboratório de Educação e Gestão 
Ambiental do IFMT Campus Cáceres Professor Olegário Baldo (Legam). Trata-
se da realização do Projeto de Ensino Educação e Gestão Ambiental no IFMT 
realizado com estudantes do 2º semestre do curso de Engenharia Florestal. 
Tem como referencial teórico-metodológico a Avaliação Ecossistêmica do 
Milêmio (AEM, 2005) e a Educação Ambiental dialógico-crítica (FREIRE, 2004; 
SOUZA e LOGAREZZI, 2019). Como já apontado, teve como objetivo 
identificar quais serviços ecossistêmicos são oferecidos pela Reserva Legal 
(Lei 12.651/2012) do IFMT Campus Cáceres. 

Cáceres está situada na região sudoeste do Estado de Mato Grosso, 
fazendo parte da microrregião do Alto Pantanal e da mesorregião do Centro-
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Sul Matogrossense. Está localizado na latitude 16º 11’ 42” Sul e longitude 57º 
40’ 51” Oeste, com extensão territorial de 24.398,399 km² e população de 
87.942 habitantes, segundo o censo de 2010 (PEREIRA e NETO, 2015). 

O IFMT, antiga Escola Agrotécnica Federal de Cáceres a décadas tem 
sido referência em ensino, pesquisa e extensão em toda a região, com uma 
área ocupada de aproximadamente 320 hectares, possui cursos técnico 
integrados, subsequentes e também de ensino superior. A RL é muito utilizada 
para pesquisa e desenvolvimento de projetos acadêmicos e tem uma área de 
mais ou menos 62 ha de mata nativa conservada. 

Como técnica de levantamento de dados utilizamos a entrevista, para 
tanto elaboramos um roteiro com oito questões de múltipla escolha e uma 
questão dissertativa. A partir do que é proposto pela Avaliação Ecossistêmica 
do Milênio (2005) foi feito um levantamento de quais serviços ecossistêmicos a 
RL pode oferecer para a comunidade IFMT Campus Cáceres, sendo Serviços 
de Apoio, Serviços de Abastecimento, Serviços de Regulação, Serviços 
Culturais, bem como quais Serviços Ambientais poderiam ser desenvolvidos 
pela comunidade para a conservação da RL. 

As entrevistas ocorreram entre os meses de setembro a outubro de 
2018, na localidade de todo o Campus, realizada nos períodos matutino e 
vespertino onde os entrevistados tinham faixa etária de 13 a 70 anos. Foram 
entrevistadas 60 pessoas, divididas em grupos de 15 de acordo com a 
formação e ocupação no Instituto, deste modo, 15 discentes do curso de 
Engenharia Florestal, 15 Docentes do Campus, 15 discentes do ensino médio e 
subsequente e por fim 15 servidores (setor administrativo e prestadores de 
serviço terceirizados) totalizando 60 entrevistados. 
 
Figura 1: Localização da Reserva Legal do IFMT 

 
Fonte: Google Earth. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

As primeiras REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS para a concepção das 
funções e serviços ecossistêmicos datam de meados da década de 1960 e 
início dos anos 1970 (ODUM; ODUM, 1972; HUETING, 1980). 
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O termo de serviços ecossistêmicos desenvolvido pela Avaliação 
Ecossistêmica do Milênio (A.M, 2005) é o mais utilizado atualmente, este 
conceito pressupõe que exista uma interação dinâmica entre as pessoas e os 
ecossistemas, onde as condições humanas impulsionam as mudanças nos 
ecossistemas, tanto de forma direta como indireta e vice-versa (A.M 2005). 

Os serviços ecossistêmicos são importantes para a manutenção do 
bem-estar humano e para fornecimento de todas as necessidades vitais das 
quais se em importantes na nossa vida. Os processos (funções) e serviços 
ecossistêmicos nem sempre apresentam uma relação biunívoca, sendo que um 
único serviço ecossistêmico pode ser o produto de duas ou mais funções, ou 
uma única função pode gerar mais que um serviço ecossistêmico (Costanza et 
al., 1997; De Groot et al., 2002). 
 
a) A FREQUÊNCIA DE VISITAS E A FAIXA ETÁRIA DOS ENTREVISTADOS. 

Dentre os entrevistados, 15% disseram nunca ter frequentado a RL, 5% 
sempre frequentam, 27% às vezes e 53% pouco frequentam. Sendo assim, 
para o levantamento de quais serviços ecossistêmicos a RL pode oferecer, 
contabilizou se apenas 85% dos entrevistados correspondendo à 51 pessoas. 

De acordo com o levantamento a RL do IFMT campus Cáceres fornece 
serviços ecossistêmicos primordiais para a melhoria do bem-estar das 
pessoas. 

De acordo com o gráfico de faixa etária (figura 2), dos 60 entrevistados 
23% tem idade entre 36 a 45 anos, 10% entre 46 a 55 anos, 15% entre 26 a 
35, 49% entre 13 a 25 anos e por fim 3% tem idade entre 56 a 70 anos. A 
diversidade de idade é recorrente a forma de divisão de entrevistados, de modo 
que todos os níveis de escolaridade e idade tenham representantes. 
 
Figura 2: Faixa Etária de Entrevistados. 
 

 
 

De acordo com o gráfico 2 (figura 3), de nível de frequência de visita a 
Reserva, dos participantes entrevistados cerca de 15% disseram nunca terem 
ido nesta área, 5% frequentam sempre, 27% as vezes e 53% pouco frequenta. 
Esse dado nos apresenta a preocupação de desenvolver atividades que 
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possam envolver mais a comunidade escolar, proporcionando maior 
conhecimento da importância da área de Reserva legal. 
 
Figura 3: Nível de Frequência da Reserva Legal. 

 
 
B)OS SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS DE APOIO 

De acordo com a Avaliação Ecossistêmica do Milênio (2005) os sérvios 
de apoio são “necessários para a produção de todos os outros sérvios 
ecossistêmicos” (p. 106). 

O gráfico 3 (figura 4), tem representatividade sobre os serviços de apoio 
oferecidos pela Reserva, ressaltando que serviços de apoio são os necessários 
para o apoio de todos os outros serviços ecossistêmicos. Sendo assim 27% 
disseram que a Reserva tem produção primária, 40% disseram ter ciclos de 
nutrientes, 27% formação do solo e 6% ainda disseram que a reserva como 
serviço de apoio poderia fornecer outros serviços (não citados). 
 
Figura 4: Serviços de Apoio. 
 

 
 
C) SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS DE ABASTECIMENTO 

De acordo com a Avaliação Ecossistêmica do Milênio (2005) os serviços 
ecossistêmicos de abastecimento são “os produtos oferecidos pelo 
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ecossistema” (p. 106). Por exemplo, alimentos, água doce, combustível, 
recursos genéticos. De acordo com Neto, a água talvez seja o ativo natural 
mais crítico, considerando-se a previsão de que, em 2035, 3 bilhões de 
pessoas estarão sujeitas a stress hídrico, caso mantidas as condições atuais 
de disponibilidade e gestão. Encontra-se em curso uma tendência mundial para 
precificação de seu valor e é fundamental que se evite o rumo acima 
mencionado para o caso dos alimentos (NETO, 2012). 

Conforme o gráfico 4 de serviços de abastecimento (figura 5), cerca de 
41% dos entrevistados disseram que a RL é fonte de recursos genéticos, 31% 
disseram ser de alimento, 18% disseram ser fonte de água doce e a 10 % 
disseram ser fonte de combustível. 
 
Figura 5: Serviços de Abastecimento. 
 

 
 
D)SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS DE REGULAÇÃO. 

Como proposto pela Avaliação Ecossistêmica do Milênio (2005) os 
sérvios de regulação são “os benefícios obtidos da regulação dos processos 
dos ecossistemas” (p. 106). De acordo com o gráfico 5 (figura 6), 40% das 
pessoa entrevistadas disseram que a RL é um fator regularizador do clima, 
29% disseram ser agente polinizador (uma vez que, a reserva por ser área de 
mata, abriga diversos insetos), 8% disseram ser um regulador de 
enfermidades, 21% que a RL é um fator importante para a purificação da água 
( tendo em vista que lugares de matas nativas e preservadas, são 
extremamente importantes para o desenvolvimento de olhos d’água, nascentes 
e protetores naturais contra a erosão de margens de rios e córregos) e por fim 
2% ainda acrescentaram outros fatores. 
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Figura 6: Serviços de Regulação. 

 
 
E)SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS CULTURAIS. 

Conforme a Avaliação Ecossistêmica do Milênio (2005) os serviços 
culturais são “serviços intangíveis que as pessoas obtêm dos ecossistemas por 
meio do enriquecimento espiritual, do desenvolvimento cognitivo, da reflexão, 
da recreação e das experiências estéticas” (p. 108). Como apontado na figura 
7, cerca de 13% dos entrevistados disseram que a RL é tem relação com a 
herança cultural, 36% disseram ser recreativos e ecoturísticos, 29% disseram 
ser de valores educacionais, 10% disseram ser de relação social, 8% disseram 
ser de valores estéticos e por fim 4% disseram ser de espirituais e religiosas. 
 
Figura 7: Serviços Culturais. 
 

 
 
F) OS SERVIÇOS AMBIENTAIS E SUA RELAÇÃO COM OS SERVIÇOS 
ECOSSISTÊMICOS. 
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Para esse artigo adotamos o conceito de Serviços Ambientais utilizado 

no art. 2º, III do Projeto de Lei 312/2015 que tramita na Câmara dos 
Deputados, para quem os serviços ambientais são “iniciativas individuais ou 
coletivas que podem favorecer a manutenção, a recuperação ou a melhoria dos 
serviços ecossistêmicos”. Trata-se, portanto, das ações humanas que 
promovem a conservação ambiental, que pretendem garantir a manutenção 
dos Serviços Ecossistêmicos. 

Dessa forma perguntamos, quais serviços ambientais podem ser 
oferecidos para conservar a RL? Sendo assim de acordo com a figura 8, 36% 
disseram que a reserva precisa de mais projetos de gestão e educação 
ambiental, 29% disseram que precisa ser feito melhor levantamento de fauna e 
flora e cerca de 35% disseram que falta mais praticas de campo na área da 
Reserva Legal. 
 
Figura 8: Serviços Ambientais. 
 

 
 

Atualmente, os senadores Flávio Bolsonaro (PSL-RJ) e Marcio Bittar 
(MDB-AC), apresentaram um projeto que revoga o capítulo todo a respeito da 
reserva legal situada no Código Florestal (Lei 12.651, de 2012). O objetivo do 
PL 2.362/2019, é facilitar a expansão da atividade do agronegócio aos 
produtores rurais, sobretudo nos estados da Amazônia Legal, acentuando que 
a reserva legal é um fator limitante para essa expansão. Segundo eles, “a 
proposta não mexe nas áreas de preservação permanente, como encostas de 
morros e nascentes de água” (Agência Senado, 2019). 

O projeto surge em meio a preocupações de estudiosos e especialistas, 
pelo fato grande importância das áreas de reserva legal para a preservação e 
conservação da biodiversidade, além disso, servem como corredor ecológico, 
utilização de abrigo para fauna e flora nativa da região onde neste espaço se 
encontra e permite que o proprietário rural use os recursos ali presentes e 
consequentemente preserve o meio ambiente de forma racional, com ela o 
Brasil consegue continuar a ser maior em produção de alimentos e energia. 
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CONCLUSÕES 
Ainda falando sobre serviços ambientais que podem ser feitos na 

reserva, para a resposta à pergunta dissertativa sobre (Que tipo de trabalho a 
comunidade do Instituto Federal de Mato Grosso- Campus Cáceres "Professor 
Olegário Baldo" (IFMT- Campus Cáceres) poderia desenvolver a mais para 
conservação da Reserva Legal?), tendo que na grande maioria ainda que falte 
mais informação sobre a importância da Reserva para o Campus, a maior parte 
dos entrevistados ressaltaram que seria de extrema importância maior 
visibilidade para a reserva, desenvolvimento de atividades com determinada 
frequência, manutenção do espaço e retirada de espécies invasoras (bambus), 
divulgação de quais serviços ecossistêmicos são ofertados pela Reserva de 
modo que com esclarecimento fique melhor a compreensão da sua 
importância, dentre outros. 

Observando-se que apesar de grande maioria não ter acesso a 
informações sobre serviços ecossistêmicos, um elevado percentual de 
entrevistados ressaltou a importância da Reserva legal do IFMT-
 Campus Cáceres. O trabalho cumpriu o objetivo de promover o diálogo com a 
comunidade educacional do campus a partir dos olhares sobre o papel dos 
serviços ecossistêmicos presentes na reserva legal da instituição. 
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RESUMO 
 
O presente trabalho é um estudo de caso que teve como objetivo identificar os 
serviços ecossistêmicos oferecidos pela Área de Recreação da Piraputanga 
(ARPi) no Município de Cáceres-MT.  Para a realização dessa pesquisa 
entrevistamos 61 pessoas. Quanto à faixa etária, 46% das pessoas tinham 
entre 13 a 23 anos. Em relação aos serviços de apoio, 36% se referem ao local 
como sendo um ambiente de alta produção de oxigênio. Quanto aos serviços 
de abastecimento 67% visam como oportunidade de observar e aprender com 
os ecossistemas. Nos serviços de regulação 35% das/os entrevistadas/os 
dizem que o local ajuda na manutenção da qualidade do ar. Referente aos 
serviços culturais 62% das pessoas afirmaram que vão ao local para diversão. 
Todas os participantes manifestaram preocupação com a conservação 
ambiental da ARPi, sugerindo a intervenção do poder público, a fim de garantir 
a conservação ambiental desse ambiente. 
 
Palavras-chave: Serviços Ecossistêmicos. Área de Recreação da Piraputanga. 
Área Verde. Conservação da Biodiversidade. 
 
INTRODUÇÃO 
 

Áreas verdes recreativas são lugares de grande importância 
sócioambiental, especialmente por apresentarem significativa biodiversidade 
natural. Em grande medida, estas áreas são utilizadas para lazer, prática 
esportiva, observação da natureza, etc. São ambientes de recreação, 
fundamentais para a qualidade dos seres humanos e para a manutenção da 
biota nela circunscrita. 

A recreação não é um elemento supérfluo na vida urbana, 
pois dela depende o equilíbrio das outras atividades e 
“não se trata de luxo, mas de necessidade. Não é 
simplesmente uma coisa de que a criança gosta, mas 
algo que precisa pra crescer. É mais do que parte 
essencial de sua Educação: é parte essencial da lei do 
seu crescimento, do processo que a leva à Maturidade” 
(KLIASS e MAGNOLI, 2006.) 

Tendo em vista a importância dessas áreas de recreação para o bem 
estar das presentes e futuras gerações, este trabalho foi elaborado 
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considerando como referência teórico-metodológica a Avaliação Ecossistêmica 
do Milênio[1] (AVALIAÇÃO ECOSSISTÊMICA DO MILÊNIO, 2005). 

A compreensão do funcionamento dos ecossistemas está na base da 
proposição de qualquer ação de educação e de gestão ambiental. 
Considerando essa funcionalidade, “os ecossistemas são um complexo 
dinâmico de comunidade de plantas, animais e microorganismo e o ambiente 
inorgânico interagindo como uma unidade funcional”   (AEM, 2005 p.95). 

Como apontado por Diegues (2001), Primack e Rodrigues (2001) e a 
AEM (2005), os ecossistemas oferecem serviços aos seres humanos. Esses 
serviços são compreendidos como os benefícios que os seres humanos 
recebem destes ecossistemas, como por exemplo: serviços de abastecimento; 
serviços de regulação; serviços de apoio e serviços de culturais.  
Com vistas ao bem viver e como prevê o texto constitucional brasileiro, é 
obrigação do poder público e de todas e todos promover ações de conservação 
da biodiversidade. Conforme prescrito no Art.225 da Constituição Federal 
1988. 

“Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à 
sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à 
coletividade o dever de defendê-lo e preserva-lo para as 
presentes e futuras gerações”. (Art.225). 

Dessa forma, este trabalho pretende identificar estes serviços e, a partir 
disso, oferecer ao Poder Público Municipal e a iniciativa privada elementos que 
possam subsidiar a promoção de políticas públicas de conservação. 
 
METODOLOGIA 
 

Este é um trabalho vinculado ao Laboratório de Educação e Gestão 
Ambiental do IFMT Campus Cáceres Professor Olegário Baldo (Legam). Trata-
se de uma atividade vinculada ao Projeto de Ensino Educação e Gestão 
Ambiental no IFMT realizado com estudantes do 2º Semestre do curso de 
Bacharelado em Engenharia Florestal. Tem como referencial teórico 
metodológico a Pesquisa participante (BRANDÃO, 1984) e a Educação 
Ambiental dialógico-crítica (SOUZA e LOGAREZZI, 2019). Como já apontado, 
teve como objetivo identificar quais serviços ecossistêmicos são oferecidos 
pela ARPi e, a partir disso, propor ao poder público ações de conservação da 
biodiversidade. 

O presente trabalho foi feito no município de Cáceres-MT na ARPi, 
localizada a 13 km do perímetro urbano, as margens da MT-343 que dá acesso 
ao município de Barra do Bugres-MT 
 

 
[1]

Ecossistemas e bem-estar humano: estrutura para uma avaliação é o primeiro 

produto da Avaliação Ecossistêmica do Milênio (AEM), como descrito no texto de 
divulgação do material “um programa internacional de quatro anos concebido para 
atender às necessidades dos decisores de contar com informações científicas sobre 
as relações entre as mudanças nos ecossistemas e o bem-estar humano” 
(AVALIAÇÃO ECOSSISTÊMICA DO MILÊNIO, 2005, p. 19). A Avaliação 
Ecossistêmica do Milênio (Millennium Ecosystem Assessment-MEA) foi demandada no 

https://eventos.ifmt.edu.br/admin/admin.php?event=10&page=list-submissions-evaluated-okay&e=r&sid=788#_ftn1
https://eventos.ifmt.edu.br/admin/admin.php?event=10&page=list-submissions-evaluated-okay&e=r&sid=788#_ftnref1
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ano 2000 pelo Secretário Geral das Nações Unidas, Kofi Annan, e conduzida entre 
2001 e 2005, participaram  mais de 1.300 pesquisadoras/es e 95 países. 

Os diálogos e as entrevistas foram realizadas na ARPi, entre os dias 19, 
20 e 21 de outubro de 2018 no período vespertino, onde foram 
entrevistadas/os 61 pessoas na faixa etária de 13 acima de 57 anos, sendo 
assim foram 40 homens e 21 mulheres, com um roteiro de entrevista contendo 
7 questões de múltipla escolha e 1 questão aberta a opinião. Como previsto na 
estrutura conceitual da AEM, as questões versavam sobre seguintes serviços 
ecossistêmicos: serviços de abastecimento, serviços de regulação, serviços 
culturais e serviços de apoio. 

A ARPi é uma área privada, aberta ao público, sendo um ponto turístico 
da região de Cáceres. (Figura 1). 
 
Figura 1: Área de Recreação da Piraputanga. 

 
Fonte: Google Maps (2018) 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

A maioria das pessoas que responderam nossa pesquisa são jovens, 
com idade entre 13 a 23, representando 46% das/os participantes. Como 
demonstrado no gráfico 1, 23% entre 24 a 34 anos, 18% entre 35 a 45 anos, 
8% entre 46 a 56 anos e 5% acima de 57 anos. Tendo como maior 
frequentadores na faixa etária de 13 a 23 anos, sendo um espaço onde muitas 
famílias e grupos de amigos se encontram para se divertir. 
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Figura 2: Faixa etária    

 
  
a) SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS DE APOIO 

A Figura 3 está relacionado aos Serviços de Apoio que a área de 
recreação da Piraputanga oferece. De acordo com a AVALIAÇÃO 
ECOSSISTÊMICA DO MILÊNIO (2005, p.36) “os Serviços de apoio são 
aqueles necessários para a produção de todos os outros serviços dos 
ecossistemas.” De acordo com o Conselho de Avaliação Ecossistêmica do 
Milênio, estes serviços: 

"Diferem dos serviços de abastecimento, de regulação e 
culturais, pois seu impacto sobre as pessoas são 
indiretamente ou ocorrem em longo período de tempo, 
enquanto mudanças nas outras categorias impactam as 
pessoas de modo relativamente direto e a curto prazo". 
(CONSELHO DE AVALIAÇÃO ECOSSISTÊMICA DO 
MILÊNIO, 2005 p.109) 

  
Os dados obtidos foram de 36% “Produção de oxigênio” devido ser uma 

área verde com densa vegetação arbórea e matas de galeria 
conservadas.  Outros 34% das/os participantes responderam “Biodiversidade”, 
pois ali têm variedades de espécies vegetais e animais, outros 14% “Formação 
dos solos”, outros 13% ciclo de nutrientes e 3% outros, não souberam citar 
outros benefícios, desse serviço. 
 
Figura 3: Serviços de Apoio  

 
  
b) SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS DE ABASTECIMENTO 
  A Figura 4, apresenta os dados atinentes aos serviços de 
Abastecimento, onde 68%  responderam não sabiam ou não souberam opinar 
e19% que ali oferece “alimentação” vindos das árvores frutíferas e da pesca, 
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outros 7% responderam  “Recursos genéticos” tendo variedade genética a 
oferecer e 6 % tendo outros tipos de serviços. Serviços de abastecimento “São 
produtos obtidos do ecossistema que inclui além dos alimentos, fibras e uma 
enorme variedade de produtos a oferecer” (AVALIAÇÃO ECOSSISTÊMICA DO 
MILÊNIO, p. 105) 
  
Figura 4: Serviço de Abastecimento  

 
  
c) SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS DE REGULAÇÃO 

Na figura 5 estão descritos os Serviços de Regulação. De acordo o 
Conselho de Avaliação Ecossistêmica do Milênio os “Serviços de regulação 
são obtidos através processos naturais que regulam as condições ambientais.” 
(AVALIAÇÃO ECOSSISTÊMICA DO MILÊNIO, 2005 p.107). Nessa questão, 
35% das pessoas apontam serviços ecossistêmicos fundamentais oferecidos 
pela ARPi a  “Manutenção da qualidade do ar” devido ser uma área de 
vegetação densa e, segundo elas, possuir o ar mais puro. Outros 31% citaram 
“Regulação do clima” tendo a temperatura mais agradável; outros 25% 
apontaram a “Arborização” como fator essencial para manter lugar agradável. 
Informaram que o “clima na região é muito agradável”; e 9% citaram 
“Regulação de enfermidades”, disseram que é fundamental nadar das águas 
da ARPi é fundamental para sua saúde física. 
  
Figura 5: Serviços de Regulação 

 
 
d) SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS CULTURAIS 

Sobre os Serviços Culturais, de acordo com o Conselho de Avaliação 
Ecossistêmica do Milênio “serviços culturais são serviços espirituais, religiosos, 
educacionais, são serviços relacionados ao comportamento humano sendo 
individual e de comunidade” (AVALIAÇÃO ECOSSISTÊMICA DO MILÊNIO, 
2005, p. 108). 

Quanto a esses serviços, 62% das pessoas responderam a opção 
“lazer”, outros 21% responderam “recreativo e ecoturisticos”, outros 7% 
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“educacionais”, outros 6% espirituais e religiosos, outros 3% inspiradores e 1% 
“estético”. 
  
 
Figura 6: Serviços Culturais   

 
  
e) SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS E SEUS VÍNCULOS COM O BEM-ESTAR 
HUMANO 

Como apontado pelo Conselho de Avaliação Ecossistêmica do Milênio 
existem vínculos entre os serviços ecossistêmicos e o bem-estar humano. A 
estrutura conceitual da AEM (2005) pressupõe que “existe uma interação 
dinâmica entre as pessoas e os ecossistemas (p. 34). Neste trabalho tratamos 
da segurança; da saúde e da qualidade de vida. 
  
e.1 Serviços Ecossistêmicos e a Segurança 

O Figura 7 sobre segurança, mostra que  conforme os dados 
pesquisados foram de 36%  para “Momento de lazer com família”, outros 32% 
vão pra “Sair da rotina” tirar pouco do estresse da vida na cidade e outros 32% 
vão pra “Relaxar” tirar o estresse do dia a dia. 
  
Figura 7: Bem estar Humano  

 
Fonte: Dados da Pesquisa 

  
e.2 Serviços Ecossistêmicos e a Saúde 

Quanto à saúde, 35% das pessoas disseram que esse ambiente traz 
benefícios a “Saúde mental e psicológica”, outros 15% saúde física, outros 
14% “possibilidade de aproveitar água limpa”, outros 26% ”Possibilidade de 
respirar ar puro”, e 10% “Ajuda a melhorar a imunidade”.  
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Figura 8: Saúde 

 
  
e.3 Serviços Ecossistêmicos e a Qualidade de Vida (bem viver) 

Sobre a influência dos serviços ecossistêmicos na qualidade de vida dos 
participantes, de acordo com o gráfico 8, 45% das pessoas entrevistadas 
afirmaram que, após começarem a frequentar a ARPi, sua qualidade de vida 
melhorou muito.  Outros 35% afirmaram que estão sua saúde estabilizada, ou 
seja, mantiveram sua condição de pessoa saudável; e 20% das pessoas 
afirmaram que sua saúde melhorou um pouco. Dessa forma, podemos afirmar 
que todas as pessoas participantes consideram que frequentar a ARPi é 
importante para a sua saúde. 
 
Figura 9: Qualidade de vida  

 
 
F) SOBRE OS SERVIÇOS AMBIENTAIS 

Para esse trabalho adotaremos o conceito de Serviços Ambientais 
descritos no art. 2º, III do Projeto de Lei 312/2015 que tramita na Câmara dos 
Deputados[1], para quem os serviços ambientais são “iniciativas individuais ou 
coletivas que podem favorecer a manutenção, a recuperação ou a melhoria dos 
serviços ecossistêmicos”. Trata-se, portanto, das ações humanas que 
promovem a conservação ambiental. 

Dessa forma perguntamos, quais serviços ambientais podem ser 
oferecidos para conservara ARPi? Praticamente todas as respostas se 
direcionaram para a necessidade de implementação de ações educativas que 
tratam da gestão de resíduos sólidos e a presença do Estado com ações de 
fiscalização. 
  

https://eventos.ifmt.edu.br/admin/admin.php?event=10&page=list-submissions-evaluated-okay&e=r&sid=788#_ftn1
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 CONCLUSÕES 
Os dados oriundos dessa pesquisa revelam que a conservação 

ambiental da ARPi é muito importante para toda a coletividade, especialmente 
para as pessoas que a frequentam. Elas demonstraram que os Serviços 
Ecossistêmicos estão diretamente vinculados com a boa qualidade de suas 
vidas, seja nos aspectos físico e/ou emocional. 
Entendemos também que precisamos desenvolver uma consciência ambiental 
crítica, que objetive a manutenção e divulgação sobre a importância dos 
serviços ecossistêmicos.  Apesar da ARPi ser uma propriedade privada, 
entendemos que, em função do interesse público, é fundamental que o Poder 
público desenvolva ações de educação ambiental e fiscalização nessa área. 
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GESTÃO PARTICIPATIVA EM UNIDADES DE CONSERVAÇÃO: O 
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CONSULTIVO DA ESTAÇÃO ECOLÓGICA DE TAIAMÃ 
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Costa Pereira1 
 

1 Estação Ecológica de Taiamã/ ICMBio - MMA 
 

Eixo 4: Ciências Humanas: História, Geografia, Sociologia e Filosofia  
 
RESUMO 
 

Todas as Unidades de Conservação possuem conselhos, quais por meio 
de fóruns de discussões atuam na conservação da unidade, propõem e 
divulgam as ações. A partir de conselhos podem ser criados Grupos de 
Trabalho, que tem como propósito discutir assuntos específicos e atuar em 
suas resoluções. O objetivo deste trabalho foi, através da leitura das atas de 
reuniões de Grupos de Trabalho criados no Conselho Consultivo da Estação 
Ecológica de Taiamã, situada no munícipio de Cáceres, Pantanal de Mato 
Grosso, identificar os assuntos abordados em reuniões e as entidades 
participantes. Mediante a leitura das atas foram obtidos os assuntos abordados 
e as entidades participantes. Os assuntos mais abordados em reuniões do 
Grupo foram para instituir normas para o uso do entorno da Estação e seus 
condicionantes. Logo, demonstrou-se que os Grupos de Trabalho da Unidade, 
atuaram na resolução de problemas dos assuntos abordados em pauta, bem 
como as entidades demonstraram interesse nas reuniões. 
 
Palavras-chave: Participação.Temática. Administração. 
 
INTRODUÇÃO 
 

Conforme o Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), 
cada Unidade de Conservação (UC) deve ter seu respectivo conselho gestor 
regido pelo órgão que administra a unidade, neste caso, o Instituto Chico 
Mendes de Conservação da Biodiversidade – ICMBio (ANDRADE; LIMA, 
2016). Os conselhos podem ser de caráter consultivo ou deliberativo e são 
compostos por representantes titulares e suplentes de órgãos governamentais 
e da sociedade civil. Os conselhos consultivos são fóruns de discussões, quais 
tratam de questões ambientais, culturais, políticas e econômicas, com o 
objetivo de auxiliar nas ações relacionadas ao cumprimento dos objetivos de 
criação e implementação do Plano de Manejo das UCs, assim como sugerir 
diretrizes, ações para conciliar, integrar e potencializar a relação com a 
população do interior e entorno das UCs (BRASIL, 2010). 

O Conselho Consultivo da Estação Ecológica de Taiamã, situada no 
município de Cáceres, Pantanal de Mato Grosso, foi criado preliminarmente 
pela portaria n° 05 de 19 de janeiro de 2004, mas perdeu validade devido a não 
elaboração e aprovação do seu regimento interno, bem como pela ausência de 
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reuniões. Posteriormente, um novo conselho foi criado através de várias 
reuniões que ocorreram durante o ano de 2007 e 2008, sendo que a portaria n° 
19 de 3 de abril de 2008 alterou a anterior, dando validade ao conselho. 
Através doConselho das UCs são criados Grupos de Trabalho (GT), que tem 
como propósito discutir assuntos específicos em pauta com caráter temporário, 
e são feitos mediante aprovação da maioria simples dos membros do conselho 
e registrado em ata de reunião (ABIRACHED et al., 2014). Os Grupos de 
Trabalho são formados por membros do Conselho da UC e podem contar com 
a participação de pessoas ou instituições. 

O objetivo deste trabalho foi analisar o histórico do Conselho Consultivo 
da Estação Ecológica de Taiamã, a fim de identificar os assuntos abordados 
em reuniões de Grupos de Trabalho e as entidades participantes. Os dados 
obtidos serão utilizados como uma ferramenta para futuras melhorias do 
conselho da UC. 
 
METODOLOGIA 
 

Foram lidas as atas de todas as reuniões de Grupos de Trabalho criados 
a partir do Conselho Consultivo da ESEC de Taiamã e das respectivas listas de 
presença das entidades entre os anos de 2008 a 2018. Através da leitura das 
atas das reuniões foram obtidos os assuntos abordados. A base de 
conhecimento foi criada no programa Microsoft Excel® para registro de dados. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

O primeiro Grupo de Trabalho foi criado em novembro de 2008 com o 
objetivo de estabelecer uma norma de pesca para a região do entorno da 
ESEC de Taiamã. Dessa forma, a primeira reunião foi realizada em janeiro de 
2009, onde foram apresentadas propostas para o citado ordenamento. As 
entidades participantes foram: o Instituto Chico Mendes de Conservação da 
Biodiversidade (ICMBio); Secretária do Estado do Meio Ambiente (SEMA-MT); 
Associação Ambientalista Turística e Empresarial de Cáceres (ASATEC); 
Colônia de Pescadores Z-2; Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Meio 
Ambiente e Turismo (SICMATUR) e Universidade do Estado de Mato Grosso 
(UNEMAT). 

A segunda reunião ocorreu em novembro de 2009, onde foram 
abordados assuntos sobre o lixo produzido pelas embarcações que utilizam o 
rio Paraguai e foi levantada a questão sobre o barulho ocasionado pelos 
geradores das embarcações, bem como o impacto auditivo na fauna da região. 
A proposta levantada pelos membros do GT para a solução do problema foi o 
estabelecimento de área limite a ser definida para o estacionamento dos 
barcos-hotéis. Foi discutido sobre a prática pesque e solte, e verificou-se a 
necessidade de promover uma pesquisa na região sobre a porcentagem de 
animais que morreriam após serem capturados, as consequências econômicas 
no turismo e o reflexo social dessa atividade. Outro assunto abordado foi a 
ilegalidade de pescadores profissionais acampados na margem da Reserva 
Particular de Patrimônio Privado (RPPN) Jubran e as possíveis soluções para o 
cumprimento da lei. 

Neste ano foi publicada uma das principais conquistas do Conselho, a IN 
09/2009 IBAMA, a qual proíbe a pesca em uma grande região contigua a 
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Estação, local conhecido como campo, o qual é notadamente reconhecido 
como uma área de criação e reprodução de organismos aquáticos. As 
entidades participantes foram: ICMBio, Colônia de Pescadores Z-2, ASATEC, 
UNEMAT e ONG- FASE. 

No ano de 2010 ocorreram duas reuniões do GT. A primeira reunião do 
ano ocorreu no mês de março e os assuntos abordados foram a elaboração 
das condicionantes para a Autorização Direta do uso da área de entorno, e a 
definição de normas para a utilização de uma área  no entorno da UC a partir 
de 2011. Essas autorizações estas previstas na IN ICMBio n ° 04/2009. As 
entidades participantes foram: ICMBio, ASATEC, Colônia dos Pescadores, 
UNEMAT e SEMA. Posteriormente, a segunda reunião do ano aconteceu no 
mês de maio e abordou assuntos referentes à Autorização Direta e as 
condicionantes. As entidades participantes foram o ICMBio, ASATEC, SEMA, 
ASATEC e Marinha do Brasil. 

De acordo com a Instrução Normativa N° 9, de 27 de abril de 2009, Art. 
7º, a IN entraria em vigor na data de sua publicação e teria vigência até a 
publicação do Plano de Manejo da Estação Ecológica de Taiamã. Diante dos 
inícios do trabalho de elaboração do Plano de Manejo, o segundo Grupo de 
Trabalho da Unidade foi formado em 2013, com o objetivo de revisar a IN 
09/2009 IBAMA. Dessa forma a quinta reunião ocorreu em março de 2014 para 
revisar a IN, mas somente em 2018 foi publicada a Resolução Cepesca 
02/2018, estabelecendo as mesmas diretrizes gerais da respectiva IN 09/2009. 
As entidades participantes foram o ICMBio, Colônia de Pescadores Z-2, 
UNEMAT, ASATEC e ONG GAIA 
 
CONCLUSÕES 
 

Poucos GTs foram instituídos, o que indica que as análises dos temas 
foram muitas vezes absorvidas pela equipe de gestão da UC/ICMBio, de forma 
que as entidades membro participam principalmente nos momentos das 
reuniões. Logo, as informações aqui apresentadas demonstram que os Grupos 
de Trabalho desta Unidade atuaram na resolução de problemas referentes à 
utilização da área da Estação e entorno, e foram efetivos quando solicitados 
para a elaboração de instruções normativas. Como sugestão para o futuro 
funcionamento deste conselho, espera-se que mais grupos de trabalhos sejam 
formados, de modo que as responsabilidades pelas atividades deste conselho 
sejam compartilhadas de forma mais igualitária entre as entidades deste 
importante fórum de debates. 
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Eixo 4: Ciências Humanas: História, Geografia, Sociologia e Filosofia  

 
RESUMO 
Este trabalho – em fase de desenvolvimento – visa abordar o uso da 
numismática na elaboração do conhecimento histórico, especificamente no 
Brasil do primeiro governo de Getúlio Vargas entre 1930 e 1945. Momento 
complexo, tanto no cenário nacional como mundial, graças as crises no sistema 
capitalista, o declínio da política “café com leite” no Brasil, ascensão de 
ideologias antagônicas que contrapõem a ordem vigente (movimentos e 
governos fascistas e socialistas) e um nova guerra global que deixará um saldo 
superior de 50 milhões de mortos. Nesse agitado contexto, percebe-se seus 
desdobramentos na produção de moedas e cédulas no Brasil, compondo 
táticas políticas governamentais. 
 
Palavras-chave: Numismática. História. Getúlio Vargas. 
 
INTRODUÇÃO 
 

A numismática é o estudo de moedas, cédulas e medalhas voltadas a 
reflexões históricas, arqueológicas, econômicas e culturais. A numismática, por 
muitos anos, esteve associada com o ato de colecionar e ajuntar moedas, 
prática que remonta desde o Império Romano e a era feudal europeia, hábito 
comum entre as elites desses períodos. No Brasil, no princípio da consolidação 
do Estado-Nação, no século XIX, o próprio Dom Pedro II era o principal 
numismata que tinha no país. 

A numismática enquanto fonte para pesquisa e o ensino de história no 
cenário brasileiro é algo incipiente. A dificuldade do acesso as peças, os custos 
para adquirir acessórios para sua manutenção e exposição, além da ausência 
de habilidades do pesquisador/professor no estudo dessas fontes, tornam a 
temática algo incomum. Todavia, graças a constante instabilidade econômica e 
política vivida nesses quase 200 anos de emancipação do Brasil, ajudou a 
promover mudanças de regimes políticos e a adoção de vários padrões 
monetários, particularidade que proporcionou um vasto número de moedas e 
cédulas que podem contar nuances da nossa política nacional. 

A pesquisa está centrada numa das fases mais marcantes da vida 
republicana brasileira: a primeira Era Vargas (1930-1945). Marcada por um 
Golpe de Estado que é compreendida por parte da historiografia vigente como 
“Revolução de 1930”, por desmontar a política oligárquica do “café com leite” 
centrada entre as elites econômicas e políticas de Minas Gerais e São Paulo. 
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Em âmbito internacional esse período é lembrado pelos acirramentos 
ideológicos do período entreguerras (as disputas entre fascistas, 
socialistas/comunistas e liberais) como também pelo eclodir da Segunda 
Guerra (1939-1945), fatos que possuem seus desdobramentos na produção 
monetária no Brasil. 

Para além do estudo numismático/histórico, a pesquisa visa ter um 
resultado aplicável através da confecção de um banco/catálogo virtual de 
moedas e cédulas que circularam no período, analisando a simbologia de cada 
peça com o seu referido contexto. O espaço virtual será alimentado 
gradativamente e servirá como recurso didático para o ensino de história, como 
para entretenimento para curiosos e colecionadores. 
 
METODOLOGIA 
 

As moedas e as cédulas de um Estado visam a formulação de laços de 
reconhecimento entre os governados e seus governantes. Baseando-se em 
Bourdieu (2009), via o uso cotidiano de moedas e cédulas acredita-se que 
ocorra uma economia imperceptível de trocas simbólicas, cujo os governantes 
esperam – ou pelo menos se esforçam pra isso – práticas de reprodução na 
vida social, como o culto a símbolos nacionais, a devoção a chefes de estado e 
também a manutenção de uma memória identitária nacional racionalizada, 
seguindo os interesses das elites dirigentes. 

Mas o que seria em si a numismática? Segundo Costilhes (1985) é uma 
ciência que estuda a história, a cultura, as artes e a economia de um povo, de 
uma civilização e/ou de uma nação através das suas moedas, cédulas e 
medalhas comemorativas cunhadas. Nota-se que a princípio era uma prática 
colecionista, entretanto, atualmente, a prática da numismática vai além, se 
espraiando num conjunto de técnicas de estudo de perfil interdisciplinar. 

Carlan (2005), que se volta aos estudos de moedas da antiguidade, 
acredita que o trabalho do numismata dialoga com o trabalho do arqueólogo, 
no que tange a procura, a habilidade de catalogar e na questão da 
conservação. Nossa proposição de trabalho não chega a atender todos os 
quesitos levantados por Carlan, pois os discentes envolvidos na pesquisa não 
vão à procura das fontes, mas vão catalogar, analisá-las e, por último, expor 
suas nuances e imagem em ambiente virtual para fins educativos. 

O trabalho de pesquisa está sendo feito sobre um acervo privado da 
família do senhor Heleno de Paula Pontes, que cedeu as peças para fins de 
estudo e difusão do conhecimento. O agrupamento de pesquisadores é 
composto por quatro discentes e um professor orientador (filho do sr. Pontes e 
responsável pelo acervo). Primeiramente catalogamos as peças – moedas e 
cédulas – por recorte temporal global (primeira Era Vargas) e por “família” 
(modelo de moeda) seguindo sua seriação de circulação. Existem vários casos 
de “famílias” que começaram a circular antes de 1930, mas que adentraram na 
Era Vargas, como também de outras “famílias” que começaram a circular na 
Era Vargas, mas se estendem até a década de 1950. Apesar de não possuírem 
datação, a mesma particularidade é diagnosticada com o papel-moeda 
(cédulas), via suas estampas. Para tal empreito usamos o Catálogo Vieira, de 
moedas e cédulas, de 2019. 

Num segundo momento higienizamos e limpamos todas as peças 
(moedas). Num terceiro momento fotografamos os exemplares das “famílias” 
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que perpassam pelo recorte temporal estudado, para montagem futura do 
espaço virtual. Por fim, colocamos as moedas em capsulas de acrílico e as 
cédulas em folhas de polipropileno para conservação e apresentações futuras. 
E, em fase de desenvolvimento, estamos estruturando um blog para apresentar 
o acervo e fazer a interpretação simbólica de cada moeda e cédula. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

O trabalho está em fase de desenvolvimento e sua versão final fará 
parte da apresentação da Mostra Científica do Pantanal (promovida pelo 
CEICIM/UNEMAT e por educadores do IFMT/Cáceres), em novembro de 2019. 
Apesar de inconcluso, a análise das fontes históricas está subdivida em três 
momentos, seguindo uma tradicional visão da historiografia brasileira sobre a 
primeira “Era Vargas”: 

1. Governo transitório ou revolucionário (1930-1934); 
2. Governo constitucional (1934-1937); 
3. Estado Novo (1937-1945). 

Apropriando-se da subdivisão, acreditamos que ela possa facilitar alguns 
diagnósticos das práticas governamentais de Vargas e seus desdobramentos 
nas simbologias das moedas e cédulas. Entre 1930 e 1934, percebemos que a 
maioria das moedas e cédulas em circulação já advinham dos anos de 1920. 
Entretanto as moedas da série comemorativa do 4º Centenário de São Vicente, 
cidade no litoral paulista (considerada a primeira cidade brasileira) – seis 
moedas –, em 1932, chamam a atenção, devido ser o momento do Governo 
Vargas estar em Guerra Civil com os paulistas, na chamada “Revolução 
Constitucionalista” que visava apear o governo do poder. As moedas ressaltam 
a colonização portuguesa, os índios, a catequização e os bandeirantes 
paulistas, promovendo o imaginário da relevância de São Paulo para a 
formação do Brasil. Nota-se que Vargas usou-se dessas moedas no intuito de 
apaziguar a situação bélica e isolar as elites paulistas no momento do conflito. 

Entre 1934 e 1937, graças a oposição da Aliança Nacional Libertadora 
(ANL) e possíveis dissidências nas Forças Armadas, o governo lançou moedas 
comemorativas fazendo menção ao Duque de Caxias (patrono do Exército) – 
inclusive de prata –, ao Marquês de Tamandaré (patrono da Marinha) e a 
Santos Dummont (patrono da aviação). Os levantes armados de 1935, com 
certa adesão nos quartéis, levou Vargas a exigir a fidelidade das forças 
armadas, como também a valorizá-las. As moedas lançadas pós-1935 até 1938 
com menção a militares também faziam, em certo grau, menção aos 60 anos 
do conflito vitorioso contra os paraguaios (1865-1870). 

No que tange ao período do Estado Novo, nota-se o culto da 
personalidade com moedas e cédulas que levam a esfinge do próprio Getúlio 
Vargas, firmando-se como “chefe” e “guia” da nação, ligando-se com os 
nacionalismos vigente na época. A promoção do nacionalismo também é 
visualizada através dos “personagens ilustres”, utilizados na esfinge de 
moedas: Oswaldo Cruz, Carlos Gomes, Barão de Mauá, José de Anchieta. 
Regente Feijó, Tobias Barreto, Marchado de Assis e o ex-presidente militar 
Floriano Peixoto. É no período do Estado Novo que o Brasil entra na Segunda 
Guerra (1942) e troca o padrão monetário de Réis para Cruzeiro. Para fins 
bélicos o metal também é substituído, do níquel para o bronze-alumínio que 
possuí uma coloração amarelada que remete a cor do ouro e da riqueza. 
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CONCLUSÕES 
 

A numismática, apesar de pouca difundida no Brasil, pode servir como 
fonte privilegiada para o ensino de história, principalmente para abordar as 
políticas de Estado perante a sociedade que governa. 
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Eixo 4: Ciências Humanas: História, Geografia, Sociologia e Filosofia 
 

RESUMO 
 
Apesar da Segunda Guerra Mundial e a redemocratização do Brasil de 1946 
serem eventos históricos discutidos corriqueiramente no meio educacional, 
acadêmico e em outras esferas da sociedade, de pouco existem pesquisas e 
análises da atuação de intelectuais brasileiros nesse período. Entre 1942 e 
1946, Jorge Amado começava a se despontar como um dos principais 
romancistas brasileiros, porém suas crônicas de Guerra e em prol da 
redemocratização, vinculadas a sua militância disciplinada no Partido 
Comunista do Brasil (PCB), tornaram-se documentos raros e praticamente 
desconhecidos do grande público e do meio acadêmico. Nossa pesquisa – em 
vias de desenvolvimento – visa analisar tais fontes, dar visibilidade para elas 
reproduzindo-as e disponibilizando-as para acervos virtuais, além de utilizá-las 
posteriormente no cotidiano da sala de aula enquanto ferramenta pedagógica. 
 
Palavras-chave: História. Literatura. Crônica. Jorge Amado. 
 
INTRODUÇÃO 
 

No início da década de 1930, o escritor baiano Jorge Amado vive a 
efervescência política na cidade do Rio de Janeiro, então capital brasileira, na 
condição de estudante de Direito na Universidade do Brasil (atual UFRJ) e na 
condição de um jovem escritor que publicava seus primeiros romances e 
artigos para o meio jornalístico. Era tempos dos primeiros anos do governo de 
Getúlio Vargas, da ascensão dos governos e movimentos fascistas no Brasil e 
no mundo, dos crescimentos do movimento comunista balizado na experiência 
soviética, além da ascensão do meio editorial e do público leitor que abria 
espaço para novos intelectuais e literatos. 

Entre 1932 e 1935, Amado começa aproximar-se do campo comunista 
através das colaterais do Partido Comunista do Brasil (PCB): a Juventude 
Comunista e a Aliança Nacional Libertadora (ANL) que era uma frente ampla e 
popular antifascista e antivarguista. A derrocada dos levantes armados de 1935 
impulsionadas pelo PCB/ANL, aliado ao golpe dentro do golpe feito por Getúlio 
Vargas em 1937 – instaurando o autoritário “Estado Novo” –, tornam Amado e 
seus companheiros inimigos de primeira ordem do Estado. 

Depois de amargar duas prisões, proibição da circulação e 
comercialização de alguns dos seus romances e a queima de outros em praças 
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pública, o escritor se exila em países do Cone-Sul (Argentina e Uruguai) após a 
deflagração da 2º Guerra Mundial, juntamente com outros militantes do PCB e 
da ANL (1940-1942). Com a ruptura diplomática do Brasil com a Alemanha, em 
1942, Amado regressa clandestinamente ao Brasil para contribuir com os 
“esforços de Guerra” a serviço do PCB e do movimento comunista 
internacional. 

A pesquisa versa sobre esse período histórico, os anos que o Brasil 
inicia sua participação no conflito até o ano subsequente ao conflito, momento 
do processo de redemocratização do país com a participação dos comunistas 
ligados ao PCB. O trabalho aborda os escritos raros de Jorge Amado desse 
período: suas crônicas em prol da participação do Brasil na Guerra e as 
crônicas pós-guerra na euforia da redemocratização do país. 

Para além da análise desses documentos pouco conhecidos na 
historiografia e literatura, o intuito é que os jovens pesquisadores e 
pesquisadoras de Iniciação Científica (IC) possam promover a visibilidade 
desses documentos – disponibilizando-os à acervos – e que esses textos 
possam ser usados posteriormente em sala de aula e em outras atividades 
escolares e acadêmicas. Vale expor que tais crônicas amadianas, abordam 
tanto o aspecto global do período como alguns casos/episódios regionais, 
inclusive de Mato Grosso (ainda uno) em tempos de Guerra e de 
redemocratização e, que tais crônicas, circulavam na região Centro-Oeste 
através da reprodução feita pela impressa local clandestina e “marginal”, 
apesar da sua pequena/limitada circulação. A pesquisa está em fase de 
desenvolvimento. 
 
METODOLOGIA 
 

A pesquisa tem perfil qualitativo graças a probabilidade da natureza 
reflexiva e subjetiva das interpretações que tendem a emergir no trabalho. A 
proposição está vinculada a grande área das Ciências Humanas e em diálogo 
estreito com a linguagem literária. Para ajudar as mediações perante a reflexão 
literária, temos como colaboradora a Profª Msc. Inez Aparecida Deliberaes 
Montecchi, docente efetiva de Língua Portuguesa/Literatura do IFMT Campus 
Cáceres. 

A pesquisa navega entre a perspectiva básica, com estudo científico 
documental e bibliográfico, que visa ampliar os conhecimentos de uma época 
específica e de um personagem histórico/literário que foi figura pública, como 
também existe uma perspectiva aplicada, pois visa a elaboração de um produto 
final que pode ser usado em sala de aula e ser disponibilizado em acervos 
digitais, através da digitalização e digitação de documentos raros. 

As crônicas e sua análise estão divididas em dois blocos: 
1º As crônicas dos anos de Guerra: produzidas por Jorge Amado vão de 1942 
a 1945. Escritas diariamente para o jornal baiano O Imparcial, pertencente ao 
oligarca local Franklin Lins de Albuquerque – que contraditoriamente era um 
anticomunista assumido – e, destinadas, a uma coluna específica denominada 
“Hora da Guerra”. 

Segundo o levantamento feito por Veiga (2012) são 462 crônicas 
elaboradas por Amado, sendo que muitas dessas eram replicadas em 
inúmeros jornais pelo país, seja por periódicos vinculados ou simpáticos ao 
PCB, como também por veículos que desejavam publicar reflexões do 
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romancista famoso. Para dar viabilidade em tempo hábil para execução do 
trabalho selecionamos cerca de 100 crônicas (elas são de uma a três laudas), 
sendo seriadas e analisadas em três eixos: 
a) as crônicas que fazem o chamado para a luta contra o inimigo comum entre 
comunistas, liberais e patriotas (o combate aos países do Eixo no plano 
externo e de grupos fascistas no plano interno); 
b) as crônicas que emitem representações das humilhações em tempos de 
guerra (ataques e violações feitas contra estrangeiros, brasileiros, mulheres, 
crianças e idosos); e, 
c) crônicas que abordam sobre a atuação e criminalização das e dos 
intelectuais durante a Guerra; 
  
2º As crônicas feitas por Jorge Amado nos momentos iniciais da 
redemocratização: que se interligam ao fim da Guerra e do “Estado Novo” 
varguista. 
Tais crônicas estão numa coletânea, no livreto intitulado Homens e Coisas do 
Partido Comunista (1946), que foi editado e lançado pelo PCB. São apenas 13 
crônicas que também subdividiremos na análise de três eixos: 
a) os anos de clandestinidade (período da Guerra e do “Estado Novo”); 
b) as narrativas heroicas sobre os militantes e dirigentes comunistas 
brasileiros; 
c) a nova vida de legalidade política e preparação para participar das eleições 
em 1946. 
  
Concomitantemente a leitura e a sistematização das fontes, estamos 
realizando a ação de digitalizar e digitar arquivando documentos em suportes, 
com fins de utilização em sala de aula nas disciplinas de História e 
Literatura/Língua Portuguesa e, por último, para repassar o material a acervos 
virtuais. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

As proposituras feitas pela Escola dos Annales na França, iniciadas no 
período do entre guerras, promoveram uma renovação no labor e no saber 
historiográfico. Baseando-se na análise de Reis (2000), podemos apontar que 
duas dessas proposições contribuem diretamente nas perspectivas dessa 
pesquisa: 1) a ampliação da noção de fonte histórica, esquivando-se da visão 
tradicional/positivista que delegava somente a documentos oficiais/estatais a 
“luz” para produção do conhecimento historiográfico e, aceitando, a literatura – 
no nosso caso a crônica – como fonte privilegiada para nossa reflexão; e, 2) 
utilização das apropriações e diálogos com outras áreas do saber para 
produção do saber histórico, no nosso caso uma relação interdisciplinar aberto 
com a literatura, o jornalismo e a sociologia. 

A crônica é um gênero literário híbrido. Ela pode estar voltada ao 
entretenimento ficcional como também para repassar uma informação ou 
mensagem de cunho verídico. Contudo é visto como um gênero “menor” na 
literatura, um “bico” empregatício para muitos escritores. Desenvolvida 
concomitantemente com o jornalismo, a crônica sofre mutações ao longo dos 
anos, todavia ela comumente é produzida como uma narrativa breve e de 
linguagem fácil. 
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Wellington Pereira (1994) ao caracterizar o perfil da crônica jornalística 
brasileira no final do século XIX até a primeira metade do XX, acentua que o 
gênero não servia – como ainda não serve – como narrativa(s) para aprofundar 
notícias ou para desenvolver teses/ideias aprofundadas. A crônica estaria mais 
para um laboratório das demandas jornalísticas do mundo moderno e para 
formulações de mensagens voltadas a um público massificado. Nesse 
contexto, o jornalismo noticioso ou ensaístico/opinativo denso não era 
prioridade dos cronistas brasileiros, inclusive de Jorge Amado. Por outro lado, 
Cristiane Costa (2005) coloca que a inserção de literatos no mundo jornalístico 
dava-lhe “vitrine” para apresentação e consolidação de seu nome junto ao 
público leitor. Além disso, o jornal – via as crônicas – também era um lugar 
social que servia de “trampolim” – atribuía benefícios simbólicos –, garantindo 
um capital de relações com novos horizontes para o autor e o grupo social que 
ele se alinha ou serve de porta voz. 

No caso de Jorge Amado, suas crônicas entre 1942 e 1946 se voltam 
para uma intervenção explicita no plano político. São escritos que Pontes 
(2018) denomina como militante, pois o autor atua como porta voz disciplinado 
de um determinado grupo social, nesse caso, do PCB e do movimento 
comunista internacional. Amando nos anos de exílio saiu da condição de um 
colaborador espontâneo do PCB e de suas colaterais para tornar-se uma 
espécie de “soldado”, isto um integrante orgânico a serviço da organização. Tal 
caracterização não é um exagero tendo-se em vista o contexto bélico do 
momento e, o próprio autor, remetia às suas crônicas como uma “trincheira de 
guerra” ou uma ferramenta em prol do Partido. 

Devido ao fato de as crônicas estarem a serviço de um agrupamento 
social, elas tornaram-se a porta voz de uma perspectiva societária via a escrita 
de um intelectual/literato. As crônicas de Guerra remetem a ideia central de 
“Unidade Nacional” de todas as forças antifascistas contra as potências do Eixo 
e contra os agrupamentos fascistas no plano nacional. Essa unidade incluía o 
próprio presidente Getúlio Vargas que mantinha diversos militantes e dirigentes 
comunistas presos e, ia além as crônicas, reconheciam a liderança do 
governante no processo. 

Nas crônicas partidárias em prol da redemocratização (pós-1945), agora 
com liberdades organizativas para o PCB, a essência da “Unidade Nacional” 
antifascista com Vargas a frente ainda permanece, todavia, a agremiação, se 
preparava para atuar na legalidade e no jogo liberal democrático. Utilizando-se 
do levantamento bibliográfico e dos estudos feitos por Carone (1982), o eixo 
delineador das crônicas amadianas não parte da sua criatividade, mas da linha 
política adotada pelo movimento comunista internacional hegemonizado pela 
União Soviética e adota pelo PCB brasileiro. 

Jorge Amado foi um escritor que teve vida longa. Foi o romancista 
brasileiro mais vendido e mais traduzido no século XX. Vivenciou diretamente 
as denúncias dos crimes de Josef Stálin em 1956 no XX Congresso do Partido 
Comunista Soviético, viu a queda do Muro de Berlim (1989) e o fim da URSS 
(1992) e do seu bloco de aliados no Leste Europeu. Teve tempo de preparar 
sua memória biográfica, seja em inúmeras entrevistas, documentários e na 
própria construção da Fundação Casa de Jorge Amado (FCJA), em Salvador, 
no centro histórico, no Pelourinho. Num contexto de revisões de 
posicionamentos e de compromissos com sua produção literária, o escritor 
marginalizou suas crônicas entre 1942 e 1946. Não somente estas, mas toda 
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sua produção de contos, poesia, relatos de viagens, crítica literária e de 
crônicas de outros momentos da sua vida, em si, ficaram ocultadas perante a 
visibilidade dos seus romances que tomaram projeção internacional, inclusive 
no teatro, rádio, TV e cinema. 
  
A PESQUISA E SUA RELEVÂNCIA HISTÓRICA 
 

Apesar de passados mais de setenta anos da Grande Guerra (1939-
1945) e do fim do “Estado Novo” varguista, ainda pairam lacunas e ocultações 
históricas da participação de determinados personagens e grupos políticos na 
campanha antifascista nos tempos de Guerra e na luta pela redemocratização 
do Brasil após sua primeira ditadura civil-militar. 

No caso de Jorge Amado, seus intérpretes e pesquisadores no meio 
acadêmico, de pouco emitem atenção aos escritos políticos do período de 
militância comunista do autor, centrando-se normalmente nas análises da sua 
vasta produção romanesca. As crônicas de Guerra, escritas entre 1942 e 1945, 
somente reaparecerão em 2008 numa coletânea impulsionada pela editora 
Companhia das Letras em parceria com a FCJA – detentora de parte 
expressiva do acervo do escritor –, intitulada Hora da Guerra. Todavia tal 
coletânea é incompleta, deixando mais de duas centenas de crônicas de fora. 
Atualmente apenas três pesquisadores se debruçaram de forma profunda 
sobre esse material: Veiga (2012; 2015), Muraca (2012) e Pontes (2018). 

Por outro lado, as crônicas partidárias em prol da redemocratização e da 
reorganização do PCB no pós-Guerra, elaboradas por Amado, estão presentes 
na coletânea Homens e Coisas do Partido Comunista, que teve edição única 
em 1946. Tal material foi proibido e aprendido nos anos subsequentes, graças 
ao retorno da ilegalidade institucional do PCB e início do contexto da “Guerra 
Fria” no Brasil, posteriormente esse material nunca foi reeditado, caindo no 
limbo do esquecimento. O único pesquisador que debruçou especificamente 
sobre esses escritos é Pontes (2018). 
  
A PESQUISA E SUA RELEVÂNCIA NA VISIBILIDADE DAS FONTES 
 

As reflexões sobre a pesquisa, o processo de digitalização e digitação 
das fontes, aliada a difusão e distribuição dessas fontes em determinados 
acervos digitais, potencializa a memória histórica de um período relevante. 
Além disso, pode contribuir para possíveis pesquisas científicas de estudantes 
de graduação, pós-graduação e de historiadores e pesquisadores profissionais. 
A coletânea Homens e Coisas do Partido Comunista (1946) é raríssima e 
cópias de determinadas crônicas de Guerra estão nas mãos de poucos 
colecionadores/pesquisadores e da FCJA, mas ainda sem transcrição ou 
digitalização. 

A disponibilização das fontes/documentos digitalizados se destinará para 
cinco acervos que trabalham com documentos de Jorge Amado e atende 
pesquisadores nacionais e estrangeiros: Núcleo de História Oral e Escrita 
(NUDHEO) da UNEMAT Campus Cáceres; Biblioteca Digital Marxista.org; 
Fundação Casa de Jorge Amado (FCJA) em Salvador-BA; o Centro de 
Documentação e Memória (CEDEM) da UNESP em São Paulo-SP; e, para o 
Núcleo de Literatura e Memória (NUlime) da UFSC em Florianópolis-SC. 
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CONCLUSÕES 
 

Apesar de estar em desenvolvimento, a pesquisa promovida por 
discentes no Ensino Médio ampliará seus conceitos básicos de história, sua 
visão sobre a literatura brasileira e perante sua interpretação da sociedade, 
além de promover habilidades no campo da pesquisa bibliográfica e 
tecnológica. Como afirma Freitas Neto (2009), a pesquisa na educação básica 
abre possibilidades para transversalidades e renovação nas práticas do ensino 
de história. Todavia, perante a aplicação dos resultados, queremos que os 
desdobramentos cheguem aos demais discentes, via a digitalização e digitação 
dessas fontes, para serem usadas como recursos didáticos – como também 
para uso de outros pesquisadores.  O uso da literatura como fonte histórica e 
didática, seguindo Ruiz (2009), é uma quebra positiva de modelos, amplia a 
aventura histórica e torna a aula diversificada e atrativa, tornando-se um 
estimulante para que o jovem procure outras obras do autor ou de outros pares 
que viveram o mesmo período, criando assim o hábito da leitura e 
consequentemente melhoras nos processos de interpretação e escrita. 
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Eixo 5: Cultura e Linguagens: Artes e Línguas  
 
RESUMO 
 

Este trabalho tem a intenção de refletir, de maneira despretensiosa, 
a pessoa do narrador, levando em conta algumas considerações importantes 
sobre o ofício de narrar, extraídas de outros artigos, cuja expressividade é 
incontestável no cenário da literatura brasileira e mundial, bem como o papel 
desempenhado pelo narrador na obra de Graciliano Ramos intitulada “Vidas 
Secas”. Assim, deixamos bem claro que os itens refletidos nesse artigo 
não são, nem de longe, suficientes para desvendar a força das reflexões que 
ainda podem surgir a respeito dessa figura que é o narrador. 
 
Palavras-chave: Narrador. Produção narrativa. Vidas secas. 
 
INTRODUÇÃO 
 

De acordo com grandes escritores e analistas literários, o dom de narrar 
foi, fazendo uma analogia simples, tecido na rede em que o trabalhador ouvia 
uma história enquanto se ocupava em seus afazeres. Nesse sentido, ele 
escutava as histórias contadas por outros e, com atenção e entusiasmo, 
adquiria espontaneamente o dom de narrá-las a outros, com perfeição 
de detalhes. Assim a rede ganhava força em seus elos e se solidificava na voz 
do narrador. Contar histórias sempre foi uma arte e esse ofício exige que o 
narrador não permita que suas histórias se percam no esquecimento. É preciso 
contá-las de novo, de novo e de novo, para conservá-las como um tesouro que 
servirá para as futuras gerações. O autor e o narrador são íntimos e 
responsáveis pelo sucesso da narrativa, empregando todas as técnicas 
possíveis para que produza o efeito desejado. 
 
METODOLOGIA 
 

A narrativa é uma forma artesanal de comunicação entre povos, de 
geração em geração. Durante muito tempo floresceu no campo, no mar, na 
cidade e em todos os lugares imagináveis. Os frutos vieram e, ainda hoje, o 
bom apreciador se esquece de si mais profundamente para se deleitar com 
uma boa narrativa. Quanto mais o ouvinte se esquece de si, mais se grava nele 
o que é lido ou ouvido. 

Um grande narrador tem sempre suas raízes no meio das multidões, 
principalmente nos grupos de terceira idade, onde se encontram as grandes 
histórias, os grandes mitos, as fantásticas lendas com tanta verossimilhança, 
que é quase impossível acreditar que aquilo seja apenas uma lenda. 
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A narrativa ocupa e desempenha um papel elementar no patrimônio 
Literário da humanidade. É como o saber, que vem de longe, encontra 
aceitação em nossa razão e se instala em nosso coração, para se encher de 
emoções. Assim, o bom narrador narra com propriedade, deixando um legado 
de sentimentos e emoções no coração de quem aprecia a boa obra narrativa. 

No campo ou no mar, no sertão ou nas florestas, nos desertos ou nas 
cidades, cada um dos operários da narrativa produzem suas respectivas 
famílias de narradores. Tanto o camponês sedentário quanto o insaciável e 
comerciante marinheiro, estão a produzir suas histórias e, consequentemente, 
atraindo novos filhos narradores. 

Há uma interpenetração desses dois tipos de produtores narrativos. 
Ambos buscam na vida humana a matéria-prima para suas histórias e se 
tornam mestres e sábios, chegando a ocupar postos de conselheiros e juízes, 
“acima” do bem e do mal. 

De acordo com vários autores, o narrador sempre vai buscar no acervo 
de toda uma vida – das próprias experiências – e das experiências alheias, a 
matéria-prima para o fazer narrativo. Nesse ofício, assimila à sua parte 
mais íntima aquilo que sabe por ouvir dizer. Ele tem o dom de contar sua vida, 
partilhar sua dignidade, revelar seus segredos mais sórdidos e mais íntimos, de 
forma que tudo se relacione ficcionalmente com a verdade. 

O narrador exímio provoca encontros consigo mesmo e, entre um 
monólogo e outro, vai tecendo uma rede narrativa com tamanho poder de 
persuasão que é capaz de converter até os mais céticos e incrédulos. 

Partindo desses pressupostos, num singelo mergulho no mundo da 
narrativa, é hora de falar mais especificamente de uma obra-prima das 
narrativas brasileiras. “Vidas Secas” é uma dessas obras canônicas e icônicas, 
de maior expressividade no campo da literatura brasileira. 
  
CONTEXTO HISTÓRICO 
 

Escrita em 1938, por Graciliano Ramos, essa obra surge dentro de um 
contexto histórico de grande relevância mundial. Os Estados Unidos se 
recuperava de uma das maiores crises econômicas de sua história, e tal crise 
se respingou por todos os cantos da terra. A Europa tentava se reabilitar 
financeiramente, após os estragos deixados pela primeira grande guerra 
mundial. O conflito envolveu as grandes potências de todo o mundo, que se 
organizaram em duas alianças opostas: os aliados (com base na Tríplice 
Entente entre Reino Unido, França e Rússia) e os Impérios Centrais, 
a Alemanha e a Áustria-Hungria. Originalmente a Tríplice Aliança era formada 
pela Alemanha, Áustria-Hungria e a Itália; mas como a Áustria-Hungria tinha 
tomado a ofensiva, violando o acordo, a Itália não entrou na guerra pela 
Tríplice Aliança.  

Estas alianças reorganizaram-se (a Itália lutou pelos Aliados) e 
expandiram-se com mais nações que entraram na guerra. Em última análise, 
mais de setenta milhões de militares, incluindo sessenta milhões de europeus, 
foram mobilizados em uma das maiores guerras da história. Mais de nove 
milhões de combatentes foram mortos, em grande parte por causa de avanços 
tecnológicos que determinaram um crescimento enorme na letalidade de 
armas, mas sem melhorias correspondentes em proteção ou mobilidade. Foi o 
sexto conflito mais mortal na história da humanidade e que posteriormente 
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abriu caminho para várias mudanças políticas, como revoluções em muitas das 
nações envolvidas, inclusive no Brasil. A instabilidade política da época acabou 
gerando muitos conflitos civis e militares. Getúlio Vargas, ocupava o comando 
do Brasil, como presidente da República, desencadeando uma violenta 
perseguição aos adeptos do comunismo no país. Grandes pensadores, 
filósofos, escritores se filiaram ao Partido Comunista do Brasil, e Graciliano 
Ramos estava entre eles. Chegou a ser preso pelo poder do governo de 
Getúlio Vargas. 

Graciliano Ramos nasceu em Quebrangulo, no estado de Alagoas, no 
dia 27 de Outubro de 1892, cursou o ensino médio em Maceió, e mudou-se 
para o Rio de Janeiro onde vivei até 1915, depois voltou para o estado 
alagoano e se casou. 
  
OBRAS DO AUTOR 
 

De todo esse contexto histórico e político, Graciliano Ramos tirou 
inspirações para escrever várias obras, que ganharam destaque no cenário 
literário nacional e internacional. Ganhou vários prêmios, entre eles o Prêmio 
Brasil de Literatura, com seu primeiro livro entitulado “Caetés” (1933). “São 
Bernardo” (1934), “Angústia” (1936), “Vidas 
Secas”(1938), “Angústia”(1945), “Insônia” (1947), Em 1953 Graciliano Ramos 
lança “Memórias do Cárcere”, onde narra o período em que esteve preso por 
ser opositor ao “Estado Novo”, regime de governo implantado por Getúlio 
Vargas, e em 1954 escreveu outra grande obra chamada “Viagem”. 

Tido como escritor do segundo movimento modernista, Graciliano 
Ramos escreve o romance “Vidas Secas”, se valendo de toda experiência de 
vida adquirida até aquele momento, para denunciar as mazelas do povo 
brasileiro, principalmente a situação em que se encontravam os conterrâneos 
nordestinos. Usando de técnicas narrativas muito precisas, sua produção se 
estabelece como uma das mais bem elaboradas em termos de produção 
literária. Vale ressaltar a desenvoltura do narrador presente na obra. 
  
O NARRADOR 
 

Vidas Secas é narrado em terceira pessoa, ou seja, o narrador é externo 
e onisciente. De fora, vê tudo e sabe de tudo, até dos pensamentos das 
personagens, deixando uma leve impressão que são as personagens que 
estão narrando os fatos. O Narrador usa o ponto de vista das personagens e se 
vale de suas vidas para tecer os capítulos da narrativa em questão. No 
romance “Vidas Secas” o narrador usa de uma técnica chamada “discurso 
indireto livre” para mostrar a fala ou os pensamentos das personagens, 
contando as histórias a partir do ponto de vista das personagens. Se o leitor 
não estiver atento na sua leitura analítica, pode não perceber que aquela fala 
ou pensamento é, na verdade, da personagem. 

Em “Vidas Secas” o narrador busca, como matéria-prima, as angústias, 
os sofrimentos, as privações físicas, econômicas, os dramas, as dores, os 
sonhos, enfim, tudo é matéria-prima para o narrador. A família de retirantes 
está fugindo da seca que devasta e aniquila quase todas as formas de vida no 
sertão nordestino. Graciliano Ramos concebe seus escritos tendo como 
inspiração esses pobres retirantes em total exposição às ações desse espaço. 
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O pai se chama Fabiano, que vem do latim=Fáber, que significa: “aquele que 
faz”, mas Fabiano não tem nada a não ser a vontade de fazer. A brutalidade, a 
rudeza, os grunhidos como se fosse um bicho são elementos de extrema 
importância para que o narrador tenha êxito em sua tarefa de contar. Sinhá 
Vitória é a mãe submissa, que sonha um dia poder dormir numa cama de 
couro igual à do seu Tomas da bolandeira. Seus sonhos são objeto de 
exposição que o narrador usa para enobrecer sua construção literária. O 
narrador não menciona o nome dos meninos, o mais novo e o mais velho, com 
a intenção de deixar uma crítica sobre a inexistência de muitas pessoas que 
estão vivas no espaço do sofrimento mas estão mortas para as ações 
beneficentes do governo. A grande sacada narrativa que é tida como a parte 
mais emblemática da obra está no conto da cachorra chamada baleia. De 
maneira toda especial o autor aplica a técnica de zoomorfização, que é dar 
características humanas aos animais, facilitando assim a vida do narrador, que 
se serve dessas características para tecer uma das melhores histórias do 
romance. 

O narrador extrai das personagens elementos fundamentais para uma 
composição que empolga e fascina os leitores, ao mesmo tempo que denuncia 
e desvenda toda problemática que massacra o povo do nordeste. O abandono 
por parte dos governantes, que são corruptos e corruptores, são maquiavélicos 
e desalmados e vão sendo dissecados para o propósito da obra. Ao narrar os 
fatos, o narrador pode construir a imagem das personagens de modo positivo, 
ou de modo negativo. Tudo vai depender do engajamento ao qual o narrador 
foi, ou está submetido, para produzir os efeitos necessários. Porém, há de se 
destacar que a mensagem do autor nessa obra vai muito além do contexto do 
sertão. Ele quer nos fazer refletir sobre nossas próprias vidas, O que estamos 
procurando neste mundo? Onde estamos depositando nossa fé, nossas 
esperanças, nossas vontades? O que vamos deixar para as futuras gerações? 
Essas e muitas outras indagações brotam da narrativa com a intenção de nos 
fazer refletir, a ponto de tomarmos uma decisão que nos leve a fazer uma 
conversão radical, uma mudança decisiva de nossas opiniões, de nosso 
caráter se preciso for. 
  
CONCLUSÕES 
 

Esse trabalho reflete que a narrativa é uma forma artesanal de 
comunicação entre povos, de geração em geração. É fato que um grande 
narrador tem sempre suas raízes no meio das multidões. No campo ou no mar, 
no sertão ou nas florestas, nos desertos ou nas cidades, cada um dos 
operários da narrativa produzem suas respectivas famílias de narradores. Faz 
parte da análise também que o narrador exímio provoca encontros consigo 
mesmo, e na função específica desse trabalho vimos falar mais 
especificamente de uma obra-prima das narrativas brasileiras. “Vidas Secas” é 
uma dessas obras canônicas e icônicas, de maior expressividade no campo da 
literatura brasileira. O narrador presente na narrativa desse romance tem suas 
nuances e suas marcas bem definidas, e traduz com perfeição a intenção do 
autor no que diz respeito a apresentar uma obra que vá de encontro aos 
anseios do leitor. Assim se percebe que os itens refletidos nesse artigo não 
chegam nem perto de esgotar a gama de reflexões que ainda podem surgir a 
respeito dessa figura que é o narrador. 
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AS LEITURAS CLANDESTINAS DOS JOVENS 
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Eixo 5: Cultura e Linguagens: Artes e Línguas  

 
RESUMO 

O presente trabalho visa apresentar os livros mais lidos entre 2018 e 
2019, considerando o público jovem. Desta forma, foi feito levantamento junto 
ao portal PublishNews, um site da Carrenho que tem por finalidade manter 
atualizados os registros de vendas dentro do mercado nacional. Os livros da 
lista foram comparados com postagens nas redes sociais e com levantamento 
realizado com estudantes  do curso Técnico em Informática Integrado ao 
Ensino Médio do IFMT Campus de Cáceres - Prof. Olegário Baldo. 
 
Palavras-chave: Jovens. Leitores. Estudantes. 
 
INTRODUÇÃO 
 

Esse trabalho parte da pergunta: o que os jovens andam lendo? É 
sabido que eles leem, que a despeito das exigências escolares e das receitas 
dos professores, eles encontram leituras próprias, receptivas e adequadas aos 
seus gostos e interesses. Desta forma, buscamos verificar os livros mais 
populares entre o público jovem considerando, levantamento de dados por 
meio de investigação a partir de lista extraída 
do portal PublishNews, comentários em redes sociais e investigação com 
alunos do Curso Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio. Essas 
obras são aquelas que têm tido melhor recepção dos jovens nos últimos 
meses, obras que têm potencializado a leitura e troca de ideias e as discussões 
de temas que despertam o interesse da faixa etária correspondente à 
adolescência. 
 
METODOLOGIA 
 

Para a realização deste trabalho foi realizado levantamento quantitativo 
dos livros mais vendidos entre 2018 e 2019, de acordo com o 
portal PublishNews. O ranking apresentado pelo site é elaborado a partir da 
soma simples das vendas nas treze maiores livrarias do país. 
Para a discussão aqui proposta, foram consideradas as dez obras mais 
populares entres os jovens, levando em conta as postagens em redes sociais e 
levantamento de dados produzidos a partir dos alunos do curso Técnico em 
Informática Integrado ao Ensino Médio. Desta forma, os livros mais 
comentados foram separados em três categorias: ficção, autoajuda e infanto-
juvenil. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Primeiramente gostaríamos de definir o que aqui chamamos de leituras 

clandestinas. As consideramos como aquelas que não fazem parte do cânone 
literário estabelecido pela crítica e pela escola, portanto, seriam aquelas 
definidas como literatura de massa ou de mercado. Esse tipo de literatura, por 
não possuir a benção da crítica acaba, muitas vezes, também não sendo capaz 
de cruzar as portas escolas e das salas de aula. 

Contudo, é sabido que esse tipo de leitura há dezenas de gerações tem 
contribuído na formação de leitores. A exemplo disso, no final do século 
passado séries como a Série Vagalume, Júlia e Sabrina ou autores de best-
sellers como Sidney Sheldon e Paulo Coelho contribuíram para despertar os 
jovens daquela época para o mundo da leitura através do prazer e da emoção 
que essas obras propiciavam. 

Certamente os tempos mudaram, as formas e as possibilidades de 
leitura mudaram, entretanto, o impacto que obras “da moda” proporcionam nos 
jovens é inegável. Primeiramente elas abrem caminho para outras múltiplas 
leituras, o que, por si só já é uma vantagem ímpar comparada às várias 
tentativas, muitas vezes, frustradas da escola em tentar iniciar os jovens no 
mundo da leitura por clássicos, afinal, os próprios PCNs afirmam que “estudos 
recentes apontam as práticas de leitura dos jovens fundadas numa recusa dos 
cânones da literatura” (BRASIL, 2008, p. 61). 

As Orientações Curriculares para o Ensino Médio assumem que a leitura 
literária vai se tornando cada vez mais “fechada” para o aluno conforme ele 
caminha em direção ao ensino médio. Há menos lugar e tempo para escolhas 
livres, externas às indicativas do livro didático e/ou manuais de orientações 
pedagógicas que têm em vista o ensino de obras consagradas nas escolas 
literárias. A autonomia de escolha do que o aluno vai/quer ler dá espaço àquilo 
que o aluno deve ler. Um crivo, segundo as Orientações Curriculares para o 
Ensino Médio, ligado à: 
  

[...] influência de instâncias legitimadas e autorizadas, 
que, contando com seus leitores consultores para 
assuntos da adolescência e da infância, já definiram o 
que deve ser bom para jovens e crianças, em sintonia 
com resultados de concursos, avaliações de 
especialistas, divulgação na imprensa, entre outros 
setores que se integram ao movimento do circuito da 
leitura na sociedade. (BRASIL, 2008, p. 62, grifo nosso). 

 
CATEGORIA: LIVROS FICÇÃO 
• O que o sol faz com as flores - Rupi Kaur 
• Textos cruéis demais para serem lidos rapidamente 
• Textos cruéis demais para serem lidos rapidamente onde dorme o amor 
• A garota do lago - Charlie Doblea 
• O conto de Aia - Margaret Artwood 
• O homem de giz - C.J Tudor 
• A bruxa não vai para a fogueira neste livro - Amanda Lovelace 
• A princesa salva a si mesma neste livro - Amanda Lovelace 
• Depois de você - Jojo Moyes 
• Prisioneiros da mente - Augusto Cury 
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CATEGORIA: NÃO FICÇÃO E AUTOAJUDA 
 
• Mulheres que correm com os lobos - Clarissa Pinkola Estes 
• Sapiens - Yuval Noah Harari 
• Homo Deus - Yuval Noah Harari 
• Uma breve história do tempo - Stephen Hawking 
• Box - Mário Sérgio Cortela (Por que fazemos o que fazemos? e Viver em paz 
para morrer em paz) 
• A sorte segue a coragem - Mário Sérgio Cortella 
• 21 lições para o século 21 - Yuval Noah Harari 
• A sutil arte de ligar o foda-se - Mark Manson 
• F*udeu geral - Mark Manson 
• O milagre do amanhã - Harl Elrod 
  
CATEGORIA: INFANTOJUVENIL 
 
• A cinco passos de você - Rachael Lippincott com Mikki Daughtry e Tobias 
Laconis 
• Agora e para sempre, Lara Jean - Jenny Han 
• Pequeno Príncipe - Antoine de Saint- Exupéry 
• Extraordinário - R.J Palacio 
• Labirinto do fauno - Del Toro 
• Harry Potter - J.K Rowling 
• Diário de um banana - Jeff Kinney 
• As vantagens de ser invisível - Stephen Chbosky 
• As crônicas de Nárnia - C.S Lewis 
• A rainha vermelha - Victoria Aveyard 
• Trono de vidro - Sarah J. 
 
CONCLUSÕES 
 

Através da pesquisa foi possível perceber que o mercado literário 
brasileiro tem sido fortemente permeado por obras de literatura estrangeira, 
sobretudo autores de língua inglesa, como pode ser constatado na lista 
apresentada previamente. Isso mostra, primeiramente, a identificação do leitor 
com as temáticas propostas pelos autores, uma identificação que vai muito 
além das fronteiras nacionais ou culturais, como também aponta Cortina 
(2014). 

Além disso, também é possível considerar que esses textos podem ser 
explorados pela escola para impulsionar e potencializar discussões e, 
sobretudo, outras leituras e olhares sobre a importância da leitura dentro e fora 
da escola. O que, por sua vez, certamente abrirá o campo de leituras, inclusive, 
de obras clássicas, que são tão importantes no contexto escolar. 
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CONSTRUÇÃO DE UM VIOLÃO BASEADO NOS CRITÉRIOS PARA 

SELEÇÃO DE ESPÉCIES FLORESTAIS LOCAIS, COM POTENCIAL PARA 
UTILIZAÇÃO NA CONFECÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS 
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1 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso campus 

Cáceres - Professor Olegário Baldo-IFMT 
 

Eixo 5: Cultura e Linguagens: Artes e Línguas 
 
RESUMO 
 

As madeiras brasileiras sempre foram apreciadas por estrangeiros no 
ramo da luthieria (profissão artística que abrange a produção artesanal e/ou 
reparos em instrumentos musicais de corda), por possuir um alto padrão de 
qualidade e propriedades acústicas definitivas de instrumentos musicais, 
contudo sua utilização para construção de violões ainda se baseia 
principalmente na cultura familiar que é passada de uma geração para outra. O 
violão como instrumento musical construído de forma manual sempre foi 
utilizados por grandes músicos profissionais e amadores, gerando um grande 
nicho de mercado. O trabalho evidencia análises de revisões bibliográficas 
sobre a utilização e caracteres das madeiras utilizadas por fabricantes de 
instrumentos de forma manual (luthier) e frisa ser possível encontrar na região 
da cidade de Cáceres-Mato Grosso, espécies com características físicas e 
biológicas semelhantes para a construção de um violão. 
 
Palavras-chave: Luthier. Acústica Musical. Alto Pantanal. 
 
INTRODUÇÃO 
 

Um instrumento popular usado frequentemente em várias 
culturas, conhecido como violão no Brasil, possui propriedades mecânicas, 
estéticas e acústicas que fazem dele um instrumento musical almejado por 
todos que gostam de ouvir, ou cantar musicas. E, por gerações várias espécies 
florestais vêm sendo selecionadas para variadas funções conforme a sua forma 
de utilização (WEGST, 2006).  

A classificação da qualidade de uma madeira, que inclui densidade, 
rigidez, resistência, vibração e outros fatores que condicionam a madeira a 
formar um padrão de vibração, é estudada por pesquisadores e luthiers desde 
a antiguidade de forma empíricas de visualização, audição e flexão da madeira, 
números de anéis de crescimento por polegada, variação de cor em cortes 
radiais. 

Segundo as normas do LNEC – Laboratório Nacional de Engenharia 
Civil Portuguesa, as madeiras podem ser classificadas como muito pesada (ᶐ › 
0,95 g/cm³); pesada (ᶐ entre 0,80 e 0,95 g/cm³); medianamente pesada (ᶐ 
entre 0,65 e 0,80 g/cm³); leve (ᶐ entre 0,5 e 0,65 g/cm³); e muito leve (ᶐ ‹ 0,5 
g/cm³). 
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Através da densidade cada elemento do instrumento de ser produzido, 
levando em consideração as suas tolerâncias com temperatura, tempo, 
rigidez, impermeabilidade, dentre outros fatores. É importante ressaltar ainda 
que a rigidez, como por exemplo a do tampo (baixa densidade), pode ser 
alterada pelo leque harmônico, dependendo do modo pelo qual foi extraído das 
árvores as toras de madeira. 

As madeiras do Brasil são muito apreciadas no exterior e delas são 
feitas excelentes instrumentos com alto padrão de tolerância, tendo em vista 
isso, é possível conseguir madeiras que na região de Cáceres contenham o 
mesmo padrão de tolerância acústica pelo estudo mais aprofundado sobre as 
espécies arbóreas oriundas da região comparando-as e selecionando as que 
desempenharem qualidades excepcionais para a construção do violão. 
 
METODOLOGIA 
 

Esta pesquisa será divida em três ramos de conhecimento para melhor 
alcance e execução dos objetivos traçados. No primeiro ramo de 
conhecimento, a Engenharia Florestal que está ao saber de produção, cortes, 
seleção, coletas e outros aspectos no quesito madeireiro de espécies nativas 
da região do Alto Pantanal, como exemplo o Angico- Branco (Anadenanthera 
colubrina (Vell.) Brenan). No segundo ramo, a física indicará as respostas e 
aporte teórico para o uso da madeira em frequência de som e fins acústicos. E 
no terceiro ramo para melhores indicações de formas para a produção do 
violão proposto, está incluído o ramo artístico. 

Neste estudo, por meio de análises laboratoriais e revisões 
bibliográficas, serão obtidos os resultados de densidade, forma, medida relação 
de temperatura x tempo, espessura, rigidez e uma variedade enorme de outros 
fatores que condicionam as madeiras coletadas a vibrar. Para que se produza 
um padrão de vibração no violão quando estimulado por cordas x forma, 
soando agradavelmente aos ouvidos humanos. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

O violão possui regiões onde se utiliza a madeira para produzir partes 
do corpo, como headstock, escala, cavalete, braço e outras partes e, através 
das revisões bibliográficas obteve-se as densidades adequadas para cada 
parte do corpo. Madeiras com densidades altas são utilizadas no fundo, 
espelho e cavalete, segundo Gonzaga (2006) as madeiras de mais alta 
densidade em geral são mais resistentes mecanicamente e à umidade. 

Madeiras com densidade média são usadas no produção de braço, 
alma, coluna e leque harmônico, sendo a principal função do leque harmônico 
forçar a solidez da caixa, delimitando as partes vibrantes do corpo para se 
obter o timbre final do violão (BESSA, 2000). E, por fim as madeiras que vão no 
tampo devem possuir densidade baixa, pois o tampo é o receptor dos impulsos 
das cordas sobre o cavalete e esses impulsos se propagam pela caixa de 
ressonância, levando simultaneamente determinada frequência, como um 
sistema de osciladores acoplados. 

Por meio das revisões bibliográficas, foi possível obter a importância e 
tipo de corte, sendo comumente utilizado o corte radial, com a espessura de 
3mm (milímetros), pois o tipo de corte é fundamental para sua utilização como 



Anais da III Jornada de Ensino, Pesquisa e Extensão do IFMT Campus Cáceres - Prof. 
Olegário Baldo - JENPEX 2019 

09 à 11 de Outubro de 2019. ISBN 978-85-54920-02-9 

128 
 

“madeira ressonante”. O projeto de pesquisa encontra-se em fase de conclusão 
e as etapas a serem cumpridas são coletar e reconhecer espécies nativas da 
região do Alto Pantanal com potencial para o uso na produção de instrumentos 
musicais, procurar apoio de pesquisadores em outras instituições que 
disponibilizam de laboratórios para verificação e análise das nossas amostras, 
identificar as melhores formas possíveis para a confecção do violão e por fim 
construir o violão. 
 
CONCLUSÕES 
 

O projeto desenvolveu competências tanto no âmbito educacional no 
que favorece ao bolsista e voluntários, o aumento da capacidade de buscar, 
pesquisar, analisar, sintetizar e interpretar dados, quanto 
no âmbito profissional. Este projeto inseriu o bolsista e voluntários em um 
ambiente que futuramente desenvolverão pesquisas e práticas em luthieria, 
considerando que os alunos são do curso de Engenharia Florestal. O projeto 
gerou nos alunos o interesse de procurar identificar as características 
especificas e físicas das madeiras comumente utilizadas para a fabricação de 
violões para fabricar um violão com as mesmas características, porém com 
madeiras locais. Contudo, enfatizamos que a execução deste trabalho 
despertou na comunidade escolar o interesse pela produção acústica através 
das espécies florestais locais. 
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ENSAIO TEÓRICO SOBRE O ESTUDO DAS RELAÇÕES SOCIAIS 

INTERMEDIADAS PELA LINGUAGEM: A SOCIOLINGUÍSTICA 
EDUCACIONAL 
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Eixo 5: Cultura e Linguagens: Artes e Línguas 

 
RESUMO 
 

O presente trabalho é resultado de um estudo bibliográfico na área da 
sociolinguística, que tem por objetivo discutir o preconceito linguístico como 
uma das dificuldades do professor e do educando no processo de ensino 
aprendizado, assim como nas relações sociais, pois a escola acaba por 
valorizar a cultura dominante (variedade padrão). Para o embasamento teórico, 
pautamo-nos nos dizeres de Bagno (2006); Bortoni- Ricardo (2006); entre 
outros. Que frente a quantidade de variação linguística, nos mostra as 
possibilidades e cuidados na interação com o outro, sem desconsiderar seu 
dialeto e cometermos o preconceito linguístico. 
 
Palavras-chave: Preconceito Linguístico. Ensino. Variação Linguística. 
 
INTRODUÇÃO 
 

O desafio do professor frente as diversidades culturais na linguagem, e 
as exigências de uma gramática normativa levam ao campo educacional 
questões pertinentes para reflexões sobre as práticas pedagógicas. Assim, 
com a desvalorização da língua de determinados grupos sociais, o campo da 
sociolinguística tem avançado e contribuindo muito para o ensino. 
Um dos principais fatores responsáveis pela variação linguística são: os grupos 
etários, o gênero, o status socioeconômico, o grau de escolarização e a rede 
social.  

Desse modo, esse novo campo das ciências sociais abre espaço para 
repensarmos o ensino aprendizagem na tentativa de amenizar os problemas 
que afligem os educandos. E descartar a ideia da “Teoria dos códigos sociais 
de Basil Bernstein, que explicavam o fracasso escolar das crianças dos grupos 
minoritários com a tese de déficit genético e cultural” (BORTONI-RICARDO 
(2006, p. 73). 

Ademais, no que concerne à educação bidialetal, Bortoni-Ricardo (1993, 
p. 72) aborda que cogitou necessário a adoção de um currículo bidialetal, 
visando facilitar para o educando a transição entre sua variedade e a variedade 
padrão, tanto escrita quanto oral. Em contraposição, ela salienta que este 
currículo exige reflexões, “procura-se responder a duas questões: o que 
ensinar (levando-se em conta o bidialetalismo nas comunidades de fala) e 
como implementar uma pedagogia sensível aos padrões culturais e linguísticos 
dos educandos”.  
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METODOLOGIA 
 

Por meio de pesquisas bibliográficas, realizamos estudos a fim de nos 
aprofundarmos nas questões pertinentes ao ensino de línguas nas escolas, 
diante da abordagem das variedades linguísticas. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Com base nas reflexões, salientamos que enquanto a instituição escolar 
não corrigir suas práticas e aceitar a ideia de que o problema não é o dialeto do 
aluno, o fracasso educacional permanecerá. Tendo em vista que, a variedade 
linguística tem o mesmo valor como sistema estruturado e coerente, 
independentemente de ser de mais ou menos prestígio.   

Nesse sentido, enquanto educadores deve-se atentar para o fato de que 
cunhou a falsa ideia que a sociolinguística defende o “erro”. Embora reconheça 
as variantes, os professores precisam estar cientes que o aluno deverá 
empregar o enunciado adequado a um determinado contexto. Além de 
perceber a diferença e importância entre a forma oral e escrita das mais 
variadas circunstâncias. 

Sendo assim, para Bagno (2006), a diversidade e variedade na fala gera 
o preconceito linguístico, como sendo um modo negativo de taxar a fala de um 
sujeito e ignorar a diversidade de dialetos oriundos da língua portuguesa falada 
pelos brasileiros. Isso acontece porque na sociedade brasileira, quando a 
questão a ser tratada é direcionada para a “língua”, há duas ordens de discurso 
que se contrapõem: o discurso científico, embasado nas teorias da Linguística 
moderna, que trabalha com as noções de variação e mudança; e o discurso do 
senso comum, impregnado de concepções arcaicas sobre a linguagem e de 
preconceitos sociais fortemente arraigados, que opera com a noção de erro.     

De tal modo, ao relacionar o ensino da língua portuguesa em meio as 
variedades linguísticas presentes no Brasil, é fundamental que professores e 
instituições educacionais reconheçam essa diversidade linguística presente 
nesses ambientes e em especial no processo de ensino aprendizagem das 
crianças. Vale ressaltar que a não aceitação, ou seja, o não reconhecimento da 
variedade linguística (variação de sotaques) faladas pelos alunos, pressupõem 
como consequência o preconceito linguístico. 

Mediante essa conjuntura, Soares (2002), assegura que as escolas têm 
se mostrado incompetentes para lidar com a educação das camadas populares 
(menos favorecida), e isso reforça um avanço para as desigualdades sociais, 
gera discriminações, fracassos, já que a escola usa e quer ver usada a variante 
padrão socialmente prestigiada. 

O domínio de uma língua é o resultado de práticas significativas 
contextualizadas. Dessa maneira faz-se necessário que a mesma busque 
estratégias e mecanismos para as questões linguísticas que nela ocorrem; não 
impor e aceitar apenas a língua padrão, mas incluir a língua popular no sistema 
de ensino. E que na maioria das vezes, o uso da língua portuguesa do Brasil é 
baseado na gramática normativa, as regras que são ensinadas na escola em 
muitos casos não correspondem à língua falada no Brasil, o que vem a 
dificultar o aprendizado pelos alunos oriundos dessas classes sociais menos 
favorecidas. 
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Sendo assim, sobre palavras de Bagno (2006), reforça que a escola 
deve propiciar espaços para as possíveis manifestações linguísticas: rurais, 
urbanas, formais, informais, cultas, não cultas, orais, escritas, entre outras; 
como possibilidade de escolhas para que os alunos se expressar nas 
diferentes circunstâncias de comunicação. Ainda, nessa linha, Bortoni-Ricardo 
(2006), elucida que os professores devem apresentar aos alunos que há várias 
formas de dizer a mesma coisa, e que cada maneira de dizer é recebida de um 
modo diferenciado, algumas geram prestígio e outras provocam uma imagem 
negativa do falante. Para isso faz-se necessário reconhecer que há lugar e 
ocasiões que se exige fazer uso de uma maneira e não de outra.     
 
CONCLUSÕES 
 

Com relação à variedade linguística, o respeito a peculiaridade cultural e 
linguística auxilia na incorporação do educando na cultura escolar e em sua 
autoestima. Assim como o professor ao identificar atributos sociolinguísticos, 
agregar as suas práticas pedagógicas estratégias para o êxito no ensino 
aprendizagem. Dessa forma, acreditamos que seria o início de uma mudança 
no contexto escolar para sanar as dificuldades enfrentadas pelos alunos. 

Não cabe ao professor impedir ou reprimir o aluno ao expressar seus 
“saberes sociolinguísticos”, mas sim ajudar na “preservação de sua identidade”. 
Embora, o aluno deva saber empregar a variedade adequada à cada ocasião. 
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Eixo 5: Cultura e Linguagens: Artes e Línguas 
 
RESUMO 
 

O presente trabalho busca apresentar o relato de experiência de leitura 
de textos conotativos por alunos do 1º ano do curso técnico em Agropecuária 
integrado ao ensino médio do IFMT campus Cáceres – prof. Olegário Baldo. A 
análise feita sobre a obra Vida Maria, de Marcio Ramos, baseia-se nas teorias 
da Estética da recepção, de Hans Robert Jauss e a Semiótica, de Charles 
Sanders Peirce. Buscou-se aprofundar nas camadas de leitura do texto com 
função poética, apontando elementos simbólicos que extrapolem as imagens 
apresentadas no filme de curta-metragem e relacionando-os com fatores 
sociais do Brasil. 
 
Palavras-chave:Leitura. Análise poética. Injustiça social. 
 
INTRODUÇÃO 
 

Muitos estudos sobre a leitura e as práticas de leitura na escola apontam 
para fatores que enriquecem o processo e também aos que não tem 
contribuído para os processos de leitura e produção no mundo contemporâneo 
globalizado e totalmente conectado em redes. Entendemos que a leitura não é 
apenas o processo de decodificação do código verbal, a letra, mas uma relação 
de complemento entre o ato da escrita e o leitor. Brandão e Micheletti 
apontam que a leitura é um processo abrangente e complexo que envolve a 
compreensão, o entendimento do mundo e a capacidade do homem, enquanto 
ser simbólico, de interagir com o outro através da palavra. O ato de ler não é 
uma atividade passiva e sim uma relação entre os pares. (BRANDÃO e 
MICHELETTI, 2002). Ler, portanto, está associado ao ato da escrita e às 
relações estabelecidas pela história do leitor no processo de preenchimento 
das lacunas apresentadas pelo texto e orientadas pelo autor. 

Em se tratando do texto literário, os textos que possuem função 
predominantemente poética, o processo de leitura torna-se mais peculiar pois 
as camadas propostas nesse tipo de produção podem ser múltiplas e cercadas 
de plurissignificações, necessitando, portanto, de uma instrumentalização 
voltada para esse tipo de leitura. Chamamos de letramento literário essa 
bagagem que o leitor precisa ter ao se deparar com tais textos. Segundo Rildo 
Cosson, o letramento literário tem uma relação diferenciada com a escrita, 
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tornando o mundo mais compreensível pois transforma a palavra as palavras 
em cores, gestos, sabores e formas intensamente humanas (Cosson, 2006). 
Assim, o presente relato pretende apresentar uma experiência de leitura do 
texto literário feita em sala de aula que possibilitou o contato do aluno com as 
polifonia do texto e as possíveis imagens geradas a partir da leitura de uma 
obra audiovisual. 
 
METODOLOGIA 
 

Foi utilizado, na construção deste trabalho, pesquisas bibliográficas para 
conhecimento da teoria de signo definido pela Semiótica e proposta 
por Charles Sanders Peirce que define ser uma unidade de representação de 
uma coisa existente, seu objeto. Ou seja, um signo está no lugar de alguma 
outra coisa, é uma representação do real. 

A segunda etapa do processo foi a leitura da obra Vida Maria, curta-
metragem brasileiro dirigido e produzido por Marcio Ramos em 2006 e verificar 
as possíveis leituras da obra e suas implicações com a realidade social do 
Brasil. 
Essas leituras foram feitas em grupo com o acompanhamento do professor que 
orientou as discussões e analisou aspectos de recepção do texto pelos 
participantes e as inferências propostas pelo grupo. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

A história se passa no sertão Cearense. Conta a história de Maria José, 
uma menina que vivia em uma casa simples, onde havia um quintal cercado 
por uma cerca de madeira e poucas árvores. Ela costumava sentar à beira da 
janela para aprender a escrever seu nome em um velho caderno. No entanto, 
sua mãe não permitia que ela tentasse aprender, sempre mandava sua filha 
Maria José ajudar nas tarefas domésticas. Com o tempo, ela cresce, se casa, 
tem filhos, envelhece, e passa a vida inteira trabalhando. Tem muitos filhos e 
apenas uma filha. Quando sua filha vai crescendo e começa a estudar, ela faz 
a mesma coisa que sua mãe fez: briga com a menina por ela estar estudando e 
a manda trabalhar, pois diz que tem muita coisa para se fazer e não se pode 
perder tempo “desenhando letra”. Um enredo simples, como a vida da 
personagem Maria José, mas que possui muitos signos possíveis de leitura 
que contribuem para o impacto que filme provoca nos leitores. Considerando a 
teoria pierciana encontramos as definições que embasam a análise feita pelo 
grupo estudado neste relato. 

Na semiótica, de Pierce (2000) os conceitos de signo que se distribuem 
em três categorias de acordo com sua função ou construção. É considerado 
ícone o signo que se relaciona com o objeto representado por possuir uma 
relação de semelhança física; o índice produz uma relação de leitura baseada 
em indícios ou experiências do leitor; e por fim o signo nomeado símbolo, que 
não tem relação lógica com o elemento representado mas é definido por um 
acordo social. Assim, partimos para a análise do primeiro fator que chamou a 
atenção dos estudantes no processo: o tempo da narrativa. Na obra a vida de 
Maria José é retratada desde os seus sete anos até cerca de cinquenta anos. 
Porém essa representação é feita de forma fragmentada e a cada movimento 
da câmera ou da personagem os anos saltam e Maria José que inicia a trama 
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como uma menina, se transforma em adolescente, apresentando as mudanças 
normais do corpo da mulher nessa fase. Outro movimento e ela já é uma 
mulher, que conhece e se interessa por um moço amigo da família, se 
apaixona e se casa.  

Outro salto e vemos sua barriga crescendo na gravidez. Uma passagem 
de câmera pelo corpo de Maria e seus afazeres domésticos e conhecemos sua 
nova família com muitos filhos homens de várias faixas etárias. Nova gestação 
e o aparecimento de sua filha Maria de Lurdes são apresentados da mesma 
forma. Esse recurso usado pelo diretor simboliza a vida monótona de Maria 
que nunca fazia nada diferente durante toda sua existência e girava em torno 
dos serviços de casa, do cuidar dos filhos e procriar. Outro fator analisado 
foram as formas circulares escolhidas pela direção de arte e pelo diretor na 
exploração das cenas. Todo o quintal de Maria era cercado por uma frágil 
cerca de madeira rústica, não muito alta, em formato circular. Maria no filme 
nunca apareceu fora dessa cerca, os homens sim!  

A cerca simbolizava uma proteção não muito segura na vida de Maria 
como também sua prisão. Dentro do enredo essa cerca representa as 
opressões sofridas pelas mulheres, que tem seu direito à educação negado em 
prol do bem estar da família, sua liberdade cerceada, uma vida controlada pela 
sociedade patriarcal. Ainda com relação aos círculos percebemos que todos os 
movimentos produzidos pela câmera são redondos, trazendo uma sensação 
vertiginosa para o espectador e representa o ciclo infinito daquela família de 
Marias. É possível notar também que as montanhas que cercam a região da 
casa e as partes do corpo da personagem são arredondados corroborando 
para a ideia do círculo, forma geométrica que não tem início nem fim. Por fim, 
apresentamos o trecho que merece um destaque especial, pois apresenta de 
uma forma poética crua e contundente a triste realidade discutida no enredo. 
Na cena Maria de Lurdes, filha de Maria José, já está crescida e tem cerca de 
sete anos, a mesma faixa etária de sua mãe no começo do texto, escrevendo 
num caderno no parapeito de uma janela.  

A mãe, já envelhecida e com uma expressão muito rude, entra em casa 
chamando a menina e a encontra tentando escrever. Novamente a cena se 
repete e ela é impedida de prosseguir, sendo expulsa do local. A mãe 
resmungando comenta que tem muita coisa para se fazer e não pode perder 
tempo “desenhando nome”. Um vento varre as folhas do caderno revelando as 
gerações de Marias que tentaram, sem sucesso, escrever os nomes naquelas 
velhas folhas. Lemos Maria de Fatima, Maria da Conceição, Maria das 
Dores... A cena final é impactante e provocou muitas inquietações nos 
participantes que analisaram o caderno como o registro de anos de alijamento 
feminino daquela família com relação aos estudos e as possiblidades de 
melhorias da qualidade de vida através dele. O caderno com os nomes é 
símbolo muito forte na obra e encerra o enredo provocando reflexões dessa 
situação vivida até hoje pelas mulheres na sociedade brasileira e mundial. 
 
CONCLUSÕES 
 

A experimentação com o texto poético numa obra audiovisual e as 
discussões geradas, possibilitaram passar para camadas mais profundas do 
texto. Lajolo (1993) afirma que lemos para entender o mundo, para se ter uma 
vida melhor. Quanto mais se amplia as concepções de vida e de mundo mais 
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intensamente se lê. Devemos começar essa leitura na escola e formar uma 
espiral que não pode se acabar nela. Portanto, quando o aluno tem uma 
experiência marcante de leitura, certamente amplia as leituras possíveis de e 
na sua vida. Cabe à escola o papel de proporcionar os encontros do leitor em 
formação e às experiências de leitura, gerando assim o preenchimento dos 
espaços deixados pelo autor com as vivências do leitor, criando o ciclo autor-
recepção-leitor-possibilidades de leitura-melhoria do processo de leitura.  
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Eixo 5: Cultura e Linguagens: Artes e Línguas  
 
RESUMO 
 

O presente trabalho apresenta os resultados parciais de uma pesquisa 
realizada em escolas públicas de Porto Velho, a partir de relatórios de estágio 
supervisionado do curso de Letras/Espanhol da Universidade Federal de 
Rondônia. Dentre os vários aspectos observados na pesquisa exploratória, 
destaca-se a prática docente com foco no planejamento das aulas de 
professores de espanhol. Os estudos de Sánchez Pérez (1993, 1997), Campos 
(2002) e Tardif (2002) deram base para as breves reflexões e discussões e 
assim, propõe-se a consideração das necessidades dos alunos, bem como a 
participação deles no planejamento como meio de alcance das metas de 
envolvimento e interação. 
 
Palavras-chave: Prática docente.Idioma estrangeiro. Metas de aprendizagem. 
 
INTRODUÇÃO 
 

Através de discussão e análise dos relatórios de pesquisa em sala de 
aula, do curso de Letras/Espanhol da Universidade Federal de Rondônia, 
realizada nas escolas de Ensino Fundamental e Médio de escolas públicas e 
particulares de Porto Velho, observamos que o planejamento das aulas de 
espanhol a serem desenvolvidas durante o ano letivo, ocorre antes do início 
das aulas e sem a participação dos alunos, gerando, muitas vezes, dificuldades 
no campo da interação. Assim considerando, nos propomos a uma breve 
reflexão sobre a prática docente no que se refere ao planejamento, sugerindo a 
participação dos alunos, tendo em vista o envolvimento deles nas aulas de 
espanhol. 
 
METODOLOGIA 
 

As reflexões aqui apresentadas resultam de análise de Relatórios de 
Estágios Supervisionados de Observação que se deu a partir de pesquisa em 
escolas públicas de Porto Velho/RO. Para alcançar os objetivos da pesquisa, 
foi utilizada uma abordagem qualitativa, que se caracteriza por envolver a 
obtenção de dados descritivos, por meio do contato do pesquisador com a 
situação estudada. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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Nas escolas de ensino regular é exigido do professor que este apresente 
um plano de curso a ser desenvolvido durante o ano. Observamos que em 
nossas escolas esse planejamento ocorre antes do início das aulas na 
chamada semana de planejamento. Entretanto, não é coerente definir objetivos 
sem antes considerar as necessidades dos alunos se pretendemos a 
participação e envolvimento deles nas aulas. 

Sánchez Pérez (1993, p. 62), comenta que obtém-se um maior 
comprometimento do estudante quando o professor consulta este aluno, 
levando-o a refletir sobre, porque e para que se pretende aprender uma língua 
estrangeira e juntos formulam os objetivos e programa de conteúdo, 
conscientizando-o sobre seu papel no processo de aprendizagem e orientando-
o para que seja ele mesmo quem desenvolva as estratégias mais adequadas. 
Campos (2002) reforça este pensamento ao considerar que: 

[...] a aprendizagem como modificação do comportamento, 
que tenda a perdurar, integrando-se em todo sistema do 
ajustamento individual, apenas se dá quando satisfaça a 
motivos individuais, que evidentemente impulsionam o 
indivíduo à atividade necessária para aprender (CAMPOS, 
2002, p. 104). 

Deste modo, não resta dúvida que a consideração dos motivos 
individuais dos alunos é imprescindível para o alcance de metas de 
aprendizagem. 
No entanto, essa proposta só é eficaz quando consideramos que o professor é 
consciente das necessidades discentes e quando o aluno tenha maturidade 
suficiente para refletir sobre suas próprias necessidades e responsabilidades. 
Sobre isso, observa-se que: 

O indivíduo que aprende pensa sobre o que faz, ao aprender; forma pelo 
menos uma noção da natureza geral e do significado deste processo: se é 
interessante ou enfadonho, se constitui uma forma adequada de socialização. 
Ao mesmo tempo, adquire alguns sentimentos referentes à atividade: passa a 
apreciá-la ou desprezá-la, a detestá-la ou valorizá-la, e a atividade adquire uma 
conotação positiva ou negativa, atraindo-o ou repelindo (CAMPOS, 2002, p. 
51). 

De acordo com Campos (2002) esse processo é complexo e o aluno é 
consciente do processo educativo e sabe avalia-lo. Por outro lado, no que se 
refere à autonomia do alunos,encontramos grande dificuldade em nossas 
escolas, onde os juvenis e jovens estão estudando espanhol não por tratar-se 
de uma disciplina necessária, mas em muitos casos a vêem como “obrigatória”, 
tal postura os leva a um descomprometimento com a aprendizagem. 

Já os adultos que iniciam a aprendizagem de uma língua, tanto no 
ensino público, como é o caso do EJA (Educação de jovens e adultos), como 
em centro de idiomas, não somente começam com uma bagagem já 
consolidada, como também possuem discernimento claro sobre o que devem 
aprender. 

Em qualquer dos casos mencionados, é importante que o professor, 
através de interação com os alunos, faça um levantamento de suas 
necessidades, para então realizar um planejamento participativo das aulas, 
além disso, promova a importância da língua e  cultura hispânica, através de 
projetos e eventos variados, para desta forma, despertar o interesse daqueles 
que se sentem “obrigados” a estudá-la na escola. 
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Tardif (2002, p. 234) explica que: 
Se assumimos o postulado de que os professores são 
atores competentes [dentro do processo educativo], 
sujeitos ativos, deveremos admitir que a prática deles não 
é somente um espaço de aplicação de saberes 
provenientes da teoria, mas também um espaço de 
produção de saberes específicos oriundos dessa mesma 
prática. 

É importante despertar no aluno o interesse pelas aulas e para alcançar 
um bom resultado é necessário que cada professor construa sua própria 
maneira de trabalhar, e que utilize o procedimento didático adequado ao 
público-alvo, contudo, isto só é possível por meio de um planejamento que 
preceda estas propostas e que considere as particularidades e a participação 
do grupo ao qual qualquer proposta é dirigida. 
 
CONCLUSÕES 
 

Antes de iniciar um método, estratégia de ensino ou ainda o 
planejamento anual, deve-se dar aos alunos a oportunidade de tomar decisões 
ainda que tal capacidade seja limitada e, neste caso, o professor deve tomar a 
iniciativa dando-lhes sugestões, tornando – os participantes do processo 
ensino-aprendizagem, incentivando-lhes a refletirem sobre a importância da 
língua espanhola em nossa região e no mundo. 

Deste modo, ao considerar tanto as necessidades e contribuições dos 
alunos, como os conteúdos básicos necessários, espera-se uma maior 
implicação por parte deles. 
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Eixo 5: Cultura e Linguagens: Artes e Línguas  

 
RESUMO 
 

William Shakespeare (1564-1616) é sem dúvida um dos autores mais 
geniais que já se teve notícia. Sua biografia, contudo, é marcada por 
mistérios e especulações que, muitas vezes, geram discussões sobre essa tão 
conhecida figura. Fato é que os longa-metragens Shakespeare in Love, dos 
roteiristas Marc Norman e Tom Stoppard e Anonymous, escrito por John Orloff 
se propuseram a criar duas versões do renomado autor inglês. Assim, são 
essas produções cinematográficas e suas visões sobre o autor que nos 
propusemos analisar.  
 
Palavras-chave: William Shakespeare. Biografia; Filmes. 
 
INTRODUÇÃO 
 

William Shakespeare, talvez seja um dos escritores mais famosos do 
mundo com fantásticas obras como Romeu e Julieta, Sonhos de uma Noite de 
Verão, Othelo e Hamlet, dentre outras diversas peças teatrais e poemas. 
Entretanto, apesar da notoriedade e da fama desse dramaturgo, não existe 
nenhum registro muito claro ou detalhado sobre a vida do escritor (SILVA, 
2005).   

É justamente por isso que muitos escritores modernos se inspiram na 
icônica figura de Shakespeare buscando enxergar o que há por trás das suas 
criações ficcionais, assim, esses criam histórias baseadas na vida e na obra 
desse autor que morreu há mais de 400 anos.   

Este trabalho, desta forma, procurou analisar dois filmes produzidos com 
o propósito de imaginar quem seria esse escritor inglês que entrou para a 
eternidade da literatura universal. Partimos dos filmes Shakespeare in Love, 
produzido em 1999 e Anonymous, lançado em 2003. 
 
METODOLOGIA 
 

Foram utilizadas os filmes Shakespeare in Love (1999) 
e Anonymous (2003) para discutir aspectos da biografia do famoso autor 
inglês. As abordagens de cada obra foram comparadas a fim de refletir sobre 
alguns aspectos de sua vida e obra.  
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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Os filmes em questão apresentam lados opostos de como foi a produção 
das principais obras de William Shakespeare. Enquanto Shakespeare in 
Love aposta na ideia de que o escritor se inspirou em suas próprias 
experiências de vida para a composição da obra Romeu e Julieta e, 
consequentemente, das demais, Anonymous mostra a possibilidade do mesmo 
não ter sido o único dono de suas histórias ficcionais, utilizando da afirmação 
de que era impossível em tão pouco tempo, uma única pessoa escrever tanto. 

O longa metragem Shakespeare in Love deixa visível uma possível 
relação amorosa malsucedida com uma dama da corte inglesa. Essa história 
de amor teria servido, então, de inspiração para sua obra mais famosa e 
inovadora da época, com o enredo de um amor proibido. 

Anonymous é mais direto neste sentido, pois apresenta a vida do autor 
como alegoria e mostra a persona de “Edward de Vere, 17º Conde de Oxford”, 
como real responsável pela peça Romeu e Julieta e tantas outras assinadas 
como William Shakespeare. O longa-metragem trabalha com a ideia de que, 
pertencendo à corte, o conde não poderia expressar seus talentos artísticos 
livremente, afinal, já Platão (2012, p. 68), por meio das palavras de Sócrates, já 
havia dito que “[...] devemos vigiar os autores de fábulas e selecionar as que 
forem boas, proscrevendo as más” pela capacidade  da literatura de 
“corromper, mesmo as pessoas mais honestas” (PLATÃO, 2012, p. 267).  

Além disso, Chartier (2009) explica que ao longo da história, muitas 
vezes, autores foram perseguidos, sobretudo pela igreja ou pelo Estado, e 
mortos por suas obras. 

Os filmes em questão nos mostram as várias possibilidades de imaginar 
e re-imaginar uma mesma persona, como foi o caso de William Shakespeare e 
todas as situações que se desenvolvem em sua vida por trás dos seus textos 
mundialmente conhecidos, deste modo abrangendo uma nova perspectiva 
sobre o renomado escritor. Isso porque não se sabe por exemplo, por que ele 
se casou com Anne Hathaway, o que ele fez de 1585 quando sai de casa 
abandonando para sempre a esposa e os filhos gêmeos e 1592 quando já 
aparece chamando atenção com sua escrita em Londres (SILVA, 2005). 

Logo os filmes foram produzidos tentando mostrar, junto a liberdade 
criativa dos roteiristas, alguns possíveis acontecimentos e percalços presentes 
a volta da origem dos contos. Obviamente que a liberdade poética da 
construção dos roteiros cria fantasias em torno da vida do autor, ainda assim, é 
uma forma importante de fazer com que, ainda depois de tantos séculos, 
possamos refletir sobre o contexto social da época, as relações humanas, a 
economia, os costumes, o surgimento e o fortalecimento do teatro na Europa e 
a criação literária e perguntas como: Quem é esse sujeito que se põe a usar as 
palavras para criar? O que move o autor a caminho da criação? 
 
CONCLUSÕES 
 

Logo, é fato que Anonymous e Shakespeare in Love, são obras criadas 
para desmistificar a figura de William Shakespeare, tratando de possíveis 
possibilidades sobre a vida cotidiana do autor e da produção de suas obras, 
possibilidades, estas, que por sua vez, acabam despertando a curiosidade, o 
interesse e a dúvida nas pessoas. 

O interesse criado pelos aspectos das obras são uma forma dos 
roteiristas expressarem suas opiniões (e sua imaginação) sobre os eventos que 
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tornaram renomadas obras de William Shakespeare. Esse autor tem sua vida 
envolta em vários mistérios, apesar de sua enorme fama e reconhecimento 
mundial, portanto, produções cinematográficas como estas servem para que, 
dentre outras coisas, o questionamento e a reflexão sobre o que é fato e o que 
é ficção em torno da imagem de um dos autores mais famosos de todos os 
tempos. 
 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
CHARTIER, Roger. A aventura do livro: do leitor ao navegador. São Paulo, 
Editora UNESP, 2009. 
 
PLATÃO. A República. Brasília: Kiron, 2012. 
 
SILVA, Alexander Meireles da. Literatura Inglesa para Brasileiros. Rio de 
Janeiro, Moderna, 2005. 
 



Anais da III Jornada de Ensino, Pesquisa e Extensão do IFMT Campus Cáceres - Prof. 
Olegário Baldo - JENPEX 2019 

09 à 11 de Outubro de 2019. ISBN 978-85-54920-02-9 

142 
 

 
 
 
 
 

Eixo 5: Cultura e Linguagens: 
Artes e Línguas 

 
TRABALHOS COMPLETOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anais da III Jornada de Ensino, Pesquisa e Extensão do IFMT Campus Cáceres - Prof. 
Olegário Baldo - JENPEX 2019 

09 à 11 de Outubro de 2019. ISBN 978-85-54920-02-9 

143 
 

 
DESAFIOS PARA A INTERNACIONALIZAÇÃO NA PERSPECTIVA DO 

ENSINO MÉDIO NO IFMT CAMPUS CÁCERES 
 

Beatriz Vieira de Lima1, Eurico Pereira Leite Neto1, Inês Villa da Silva; 
Marcos Aparecido Pereira1 

 
1 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso-

Campus Cáceres - Professor Olegário Baldo-IFMT 
 

Eixo 5: Cultura e Linguagens: Artes e Línguas 
 
RESUMO 
 

A internacionalização é um processo que visa conectar as pessoas de 
várias comunidades sociais, produzindo e compartilhando conhecimentos. 
Visto isso, o presente trabalho buscou levantar reflexões acerca do programa 
de intercâmbio Idioma sem Fronteira, do Rotary Club e da ASF, de um aluno 
taiwanês em uma turma do Curso Técnico em Agropecuária Integrado ao 
Ensino Médio, do IFMT – Campus Cáceres. Tendo-se isso, os efeitos do 
programa foram avaliados por meio da observação diária das aproximações e 
distanciamentos entre os alunos locais e o estrangeiro. Concluímos que houve 
falhas por parte dos alunos e servidores do IFMT e dos responsáveis pelo 
programa, no que diz respeito a um melhor preparo para recepção e envio do 
intercambista. No entanto, também tiveram pontos positivos com relação ao 
aprendizado das diferentes culturas dos envolvidos no programa. 
 
Palavras-chave: Internacionalização. Reflexões. Interação. 
 
INTRODUÇÃO 
 

Este é um trabalho de pesquisa que busca apresentar reflexões acerca 
do programa de intercâmbio Idioma sem Fronteira do Rotary Club, realizado no 
IFMT – Campus Cáceres. Para isso, foram feitas análises em diário de campo 
construído através de observações comportamentais e do diálogo entre os 
alunos locais e o intercambista, a fim de levantar os impasses e êxitos 
encontrados ao longo das atividades do programa. Por fim, foram sugeridas 
medidas que podem aprimorar as funções do campus no que tange ao 
aprendizado dos alunos envolvidos. 
 
METODOLOGIA 
 

Por meio de estudo de caso descritivo (YIN, 2001) e da técnica 
observação participante (BOGDAN; BIKLEN, 1999); (GIL, 2008) realizou-se a 
produção de dados que foram registrados em diário de campo a fim de suscitar 
reflexões acerca do processo de internacionalização no Ensino Médio na turma 
de 3º ano D do curso Técnico em Agropecuária Integrado ao Ensino Médio.  
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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Segundo Sonia Laus (2004), a internacionalização é a maneira como os 
países responderam ao impacto da Globalização na Educação Superior, e no 
Brasil, este processo se revestiu de características distintas e complementares, 
como um reflexo da diversidade de seu Sistema de Educação Superior. Sendo 
assim, o sistema público do país atuou com políticas de facilitação e indução 
de ações de cooperação acadêmica internacional, com o objetivo de 
impulsionar o desenvolvimento nacional. 

Neste contexto, tais políticas resultaram numa ampliação da 
mobilidade, seja de pesquisadores, professores ou estudantes, em ambos 
sentidos, entre instituições brasileiras e estrangeiras, gerando resultados 
complementares visíveis à internacionalização do meio acadêmico que ampliou 
seu conhecimento de novas línguas, novos costumes, novas tecnologias, 
novas práticas acadêmicas e novos padrões de qualidade (LAUS, 2004) 

Sabendo-se que nenhum processo de aprendizagem ainda é tão 
completo quanto a convivência física entre as pessoas, o aluno taiwanês 
realizou seu programa de intercâmbio em uma turma do Curso Técnico em 
Agropecuária Integrado ao Ensino Médio, residia em casas de famílias 
brasileiras na cidade de Cáceres-MT, e ainda pode conhecer outras regiões do 
Brasil. 

Os alunos anfitriões do IFMT – Campus Cáceres foram comunicados 
com alguns meses de antecedência que o aluno visitante iria realizar o seu 
programa de intercâmbio na respectiva turma. De início, estes se 
entusiasmaram com a oportunidade de troca de conhecimento com uma 
pessoa de outro continente. No entanto, apenas um professor se prontificou a 
trabalhar com uma temática voltada para conceder à turma noções básicas da 
cultura de Taiwan e de como facilitar o aprendizado mútuo. 

No início, a diferença de fuso horário entre o país de origem do aluno e o 
Brasil foi um fato inevitável e prejudicial para seu aprendizado, visto que não 
conseguia prestar atenção em todas as aulas e realizar as atividades propostas 
pelos professores. No entanto, no decorrer do programa essa atitude era 
pertinente, de forma que o aluno continuou a não se interagir com a turma. 
Visto isso, foi possível deduzir que seu interesse em aprender a língua 
portuguesa e algumas atividades do setor agropecuário foi diminuindo 
gradativamente. 

Não só a diferença de fuso horário foi um impasse para o aprendizado, 
mas também o fato de o intercambista não possuir conhecimento mínimo da 
língua portuguesa dificultou sua interação com os alunos, visto que estes, por 
sua vez, não tinham base alguma do Mandarim (primeira língua do 
intercambista). 

 Diante dos fatos apresentados anteriormente, a comunicação entre os 
alunos anfitriões, o visitante e docentes era feita por meio da língua inglesa, 
que, por não ser a principal língua de ambos os países, era limitada ao uso de 
aplicativos de tradução e restrita a poucas pessoas que possuíam um certo 
nível de facilidade com este idioma (vale reforçar que o aluno intercambista 
também não possuía fluência neste idioma). Portanto, o principal meio de 
interação e troca de experiência foi ineficaz no processo de aprendizagem da 
língua estrangeira. 

Também relatou o intercambista em uma conversa que “prefere não 
incomodar, porque pode estar atrapalhando as atividades em sala de aula”. 
Uma vez que, na turma somente um aluno exercia com ele uma comunicação 
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limitada, onde os dois traduziam pequenas frases do Inglês para o Português 
(vice-versa), uma ação que requeria tempo e empenho exclusivo a esta 
atividade. 

Perante esses acontecimentos, o aluno estrangeiro mostrou-se cada vez 
mais desmotivado a integrar-se à turma. Portanto, a ausência de uma formação 
específica a respeito dos idiomas, para os alunos anfitriões e o visitante, foi 
relevante para os impasses encontrados no exercício da comunicação. 

No entanto, apesar das dificuldades encontradas no meio de 
comunicação, houve tentativas de inclusão do estudante estrangeiro em 
atividades realizadas pela turma. Uma delas foi na disciplina de Educação 
Física, na qual foram apresentadas algumas danças e ritmos musicais comuns 
no Brasil e na região de Cáceres; e ainda, na disciplina de Biologia, na qual foi 
desenvolvido um trabalho voltado para temática do meio ambiente sustentável. 
Diante da primeira atividade, pode-se observar que aconteceu melhor interação 
entre os alunos locais e o intercambista; enquanto na segunda, também 
obteve-se êxito na troca de experiências e diferentes conhecimentos à cerca 
das ações realizadas nos países Taiwan e Brasil. 

Após um semestre do programa, pode-se observar baixo progresso de 
aprendizado em relação a língua portuguesa pelo aluno estrangeiro. Contudo, 
no período de férias letiva, ele realizou uma turnê com os demais envolvidos no 
programa de intercâmbio em todas as outras regiões do Brasil, e pode-se 
observar que este acontecimento foi o mais eficaz para evolução no 
aprendizado do aluno, no que diz respeito a cultura brasileira e idioma do país. 

Todavia, a relação do aluno visitante com os locais foi extremamente 
reduzida, uma vez que esse optou em reduzir sua carga horária no IFMT, 
restringindo-se somente as disciplinas do Curso Técnico. Tal ação refletiu 
diretamente na relação entre os alunos, uma vez que o tempo que passavam 
juntos a comunicação era mínima. 

E assim, confirmou-se o que é exposto por Zanchet et al. (2017), que os 
estudantes locais são conhecidos por resistirem ou serem neutros em relação à 
realização de projetos acadêmicos conjuntos ou a se engajarem socialmente 
com os estudantes estrangeiros, a menos que um programa específico seja 
desenvolvido pela instituição. O que por vezes acontece é a união dos 
estrangeiros entre si, o que os ajuda a ter uma experiência intercultural mais 
ampla e significativa. 
 
CONCLUSÕES 
 

Constatamos que a internacionalização é um processo que conecta as 
pessoas de várias comunidades sociais e possibilita aos envolvidos, por meio 
da convivência, a oportunidade de levantar novas visões sobre as mais 
diversas culturas do mundo. Bem como, o programa de intercâmbio, é uma 
maneira de impulsionar o desenvolvimento acadêmico e pessoal dos que se 
comprometem com o processo de interações entre os indivíduos. 

Desta maneira, foi possível refletir que apesar da capacitação 
profissional do corpo docente do IFMT – Campus Cáceres, o Instituto carece 
de estratégias para implantação do processo de internacionalização dentro do 
campus. Isso, principalmente no que diz respeito ao preparo dos alunos locais 
para melhor integrar com o estrangeiro, e ainda a adoção de um método de 
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trabalho único a ser seguido pelos docentes, para que não 
ocorram divergências no processo de aprendizado do intercambista. 

Contudo, a iniciativa de aderir ao programa de intercâmbio Idioma sem 
Fronteira, do Rotary Club, foi uma ação montante para todo corpo docente e 
discente envolvidos, uma vez que, como reconhece Paulo Freire (1997, p. 
155), “Ninguém caminha sem aprender a caminhar, sem aprender a fazer o 
caminho caminhando, refazendo e retocando o sonho pelo qual se pôs a 
caminhar.” 
 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
BOGDAN, Roberto C.; BIKLEN Sari Knopp. Investigação qualitativa em 
educação: uma introdução à teoria e aos métodos. Porto: Porto Editora LTDA, 
1999. 
  
GIL, Antônio Carlos. Métodos e técnicas de pesquisa social. São Paulo: 
Atlas, 2008. 
  
FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática 
educativa. São Paulo. Editora Paz e Terra, 1997. 
  
LAUS, Sonia Pereira. Alguns desafios postos pelo processo de 
internacionalização da educação superior no Brasil. IV Colóquio 
Internacional sobre Gestão Universitária na América do Sul. Florianópolis-SC, 
2004. 
  
ZANCHET, Beatriz Maria Boéssio Atrib et al. A internacionalização do ensino 
superior: um desafio para as universidades. Roteiro, Joaçaba, v. 42, n. 3, p. 
477-496, set./dez. 2017. 
  
YIN, Robert K. Estudo de caso: planejamento e métodos. Porto Alegre: 
Bookman, 2001. 



Anais da III Jornada de Ensino, Pesquisa e Extensão do IFMT Campus Cáceres - Prof. 
Olegário Baldo - JENPEX 2019 

09 à 11 de Outubro de 2019. ISBN 978-85-54920-02-9 

147 
 

 
REPRESENTAÇÕES DE PODER NO CONTO FAMIGERADO DE JOÃO 

GUIMARÃES ROSA 
 

Marcos Aparecido Pereira1, Flaviane Leite da Silva Cassia1, Epaminondas 
de Matos Magalhães2 

 
1 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso-

Campus Cáceres - Professor Olegário Baldo-IFMT; 2 Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso-Campus Pontes e Lacerda-

IFMT 
 

Eixo 5: Cultura e Linguagens: Artes e Línguas 
 

RESUMO 
Este trabalho busca analisar as representações do poder no 

conto Famigerado, de João Guimarães Rosa. As figuras do jagunço e do 
médico representam diferentes poderes na sociedade, de forma que cada um 
exerce sobre o outro e sobre os que os cercam, um tipo de autoridade. Assim, 
por meio do conto, é possível refletir sobre essas representações e como elas 
se ligam aos personagens e à sociedade. 
 
Palavras-chave: Literatura. Poder. Sociedade. 
 
INTRODUÇÃO 
 

No conto Famigerado, de João Guimarães Rosa, somos apresentados a 
uma cena que se assemelha às clássicas cenas de duelo dos filmes de Velho 
Oeste. De um lado o cavaleiro Damázio, representando a força bruta, e de 
outro o médico e também narrador da história, representando a instrução. 
Dessa forma, é possível analisar os aspectos relacionados às manifestações 
de poder e de autoridade na sociedade e em como o autor representa-as no 
conto. 
Sendo a literatura uma forma de conhecimento do mundo que se abre para as 
mais diversas ciências humanas, como afirma Benjamin Abdala Junior (2014), 
é possível, por meio do conto desse escritor mineiro, refletir sobre a 
representação de poder a que cada um está ligado na sociedade. 
 
METODOLOGIA 
 

Neste trabalho foi realizada análise literária na perspectiva de Abdala 
Junior (2014), além de aporte teórico na obra de Bourdieu (1998). Por meio de 
passagens da narrativa buscamos refletir sobre a obra e sua relação com o 
mundo e com as pessoas.  
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

João Guimarães Rosa é afamado escritor brasileiro, considerado por 
muitos o maior escritor do século XX. Sua obra é destacada representação do 
povo do sertão brasileiro, em especial de Minas Gerais, onde muitas de suas 
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narrativas são ambientalizadas. Mestre na criação de vocábulos misturando 
arcaísmos e os falares populares, o autor inovou e revolucionou a arte de 
contar histórias dando vida a personagens marcantes, como por exemplo, 
Diadorim e Riobaldo, protagonistas de Grande Sertão: Veredas, sua obra mais 
conhecida e importante. 

O conto Famigerado faz parte da coletânea Primeiras Estórias que reúne 
21 contos que, em sua grande maioria, se passam em ambiente rural. 
Narrativas essas que, segundo Pacheco (2006), seriam experimentos ficcionais 
que antecederiam a criação de Grande Sertão: Veredas.  Esses contos nos 
apresentam um esboço da vida do sertão, com temas voltados para a relação 
do ser humano com o mundo, buscando “decifrar o mistério da vida e o sentido 
da existência humana” (COUTINHO, 2013, p. 42). 

Narrado em primeira pessoa, o conto fala da chegada repentina de um 
jagunço matador conhecido na região, Damázio, dos Siqueira. Assim, pela 
perspectiva do médico, amedrontado com a chegada daquela figura que lhe 
impõe um tipo de violência simbólica (BOURDIEU, 1998), somos apresentados 
a um sujeito que transmite medo já pela aparência e por seus mínimos gestos. 
Damázio representa a imagem do homem de uma “rudez primitiva” (ROSA, 
2005, p. 57), bravo, de força bruta e violento. Ele vem a frente, liderando, ou 
melhor “regendo” outros três que lhe obedecem aos mínimos acenos. É 
descrito como “oh-homem-oh” (idem, p. 55), o que demonstra tanto o espanto 
de quem o vê quanto a sobra de “hagás”, remetendo a expressão popular 
“homem com ‘h’”, ou seja, homem de verdade, macho. 

Receoso das intenções daquela figura, o narrador lembra que não está 
armado, mas ao mesmo tempo conclui: “Tivesse, também, não adiantava. Com 
o pingo no i, ele me dissolvia”. (idem, p. 56) Logo, fica evidenciada a 
supremacia física daquele sertanejo sobre o narrador. Ao mesmo tempo em 
que é possível perceber que a imagem do jagunço é, por si só, intimidadora. 

É nesse clima de medo e de tensão que o conto segue, ambos parecem 
armados, estranhados e incomodados perante a figurado outro, como num 
duelo. Descobrimos o porquê da inquietude de Damázio quando finalmente ele 
diz a razão de sua presença: saber o significado da palavra famigerado. Pela 
descrição que antecede e que se segue à pergunta do jagunço é possível 
constatar que o indivíduo estava de certa forma com receio, ou vergonha de ter 
que perguntar, mostrar que também tinha uma fraqueza. 

Demarcada pelo travessão o jagunço explica depois de algum rodeio: 
“Vosmecê agora me faça a boa obra de querer me ensinar o que é mesmo que 
é: fasmisgerado... faz-me-gerado... falmisgeraldo... familhas-gerado...?” (idem, 
p. 57). Notadamente Damázio não estava familiarizado com aquela palavra e 
isso de certa forma o incomodava, o que pode ser constatado quando: deixou 
os outros três homens afastados, procurou uma melhor maneira de explicar o 
que queria, fez certo rodeio falando de outros assuntos e pessoas, mencionou 
que, naquela região, apenas o padre poderia saber o que significava aquela 
palavra, mas que com os padres ele não se dava. 

Neste momento do conto temos a presença do poder ao qual Damázio é 
obrigado a se render: o da instrução. Ele diz no final da narrativa: “Não há 
como que as grandezas machas duma pessoa instruída!” (idem, p. 59). Perante 
o conhecimento do médico, o jagunço parece mudar de atitude e podemos ver 
nele até alguma gentileza quando, por exemplo, diz: “Vosmecê mal não veja 
em minha grosseria no não entender.” (ibidem). 
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O médico representa o poder do estudo e a sabedoria “das letras”, um 
poder que tem a capacidade de superar a força bruta. Afinal, o médico, receoso 
das intenções do sertanejo e de onde este tinha ouvido aquela palavra, 
transmite-lhe uma meia verdade, ou uma verdade fora de contexto. 

No dicionário a palavra famigerado é, sim: quem tem muita fama, 
célebre, notável, contudo, no Brasil, geralmente, essa palavra é usada com o 
sentido pejorativo de quem tem má-fama. Significado este que o narrador fez 
questão de esconder de Damázio, pois, em se tratando do jagunço, quase que 
certamente o uso do termo teria sido o de uma ofensa. E, ao saber disso, o 
homem poderia agir de forma violenta contra o narrador ou contra qualquer 
outro, afinal, ele mesmo pede garantia: “pras paz das mães[...]?” (ibidem). 
 
CONCLUSÕES 
 

Na sociedade as pessoas exercem poderes umas sobre as outras, da 
mesma forma que no conto de Guimarães Rosa e, também da mesma forma, 
somos pressionados e influenciados pelos outros. Aceitamos a autoridade do 
outro pela força de representação de poder simbólico que ele exerce sobre 
nós, um poder, que de acordo com Bourdieu (1998) só pode ser exercido sobre 
nós por meio de nossa cumplicidade perante a ele, ou seja, porque de alguma 
forma aceitamos essa situação. O mesmo acontece com o poder e autoridade 
que exercemos sobre os que nos cercam. 

No caso de Damázio, temos uma alegoria da força física e da violência 
primitiva que um grupo social impõe sobre outro. Uma autoridade que, talvez, 
jamais deixe de existir, a despeito da evolução humana ao longo do tempo, 
pois está na base de nossa constituição biológica. 
O médico-narrador, por sua vez, representa a autoridade daquele que possui o 
conhecimento, um poder que está na base de toda e qualquer evolução e que 
permeia as relações humanas nas mais diversas esferas sociais. 

Assim, é possível perceber que tanto a figura de Damázio quanto a do 
médico-narrador representam o ser humano desde suas mais simples inter-
relações cotidianas até as mais complexas configurações de grupos sociais no 
mundo. 
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Eixo 6: Engenharia Florestal: Silvicultura, Manejo, Técnicas e Operações 
Florestais, Tecnologia de Produtos Florestais e Conservação da Natureza 

 
RESUMO 
 

O Pantanal Mato-Grossense é considerado a maior planície alagada 
contínua do mundo, dentro das sub-regiões do Pantanal Mato-grossense, 
Cáceres corresponde aproximadamente 9,01% de sua área territorial, no 
entanto, muitas áreas produtivas se encontram em processo de degradação 
ambiental, como atividades agrícolas em várias escalas. O uso do fogo para o 
manejo é comum nessa região, com isso, o início da estação da seca no 
Pantanal em Cáceres disparou alarmes quanto à ocorrência de incêndios no 
bioma com o total de 2949 focos de queimadas de janeiro a agosto de 2019 em 
comparação do último ano com maiores focos, 2017. A partir disso, o objetivo 
do trabalho foi analisar os focos de incêndios durante oito meses do ano de 
2019, sobre diferentes coberturas vegetais da região e comparar a influência 
da vegetação com o manejo do fogo. 
 
Palavras-chave: Conservação. Proteção florestal. Manejo. Cobertura vegetal. 
 
INTRODUÇÃO 
 

O Pantanal Mato-Grossense é considerado a maior planície alagada 
contínua do mundo, com 140.000 km² de extensão dentro território Brasileiro, é 
localizado nos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Encontra-se no 
alto curso do rio Paraguai com altitude entre 90 a 200 m, sendo considerada 
uma imensa área de sedimentação e inundação, cuja a fonte provém do 
planalto que o circunda (SOUZA; SOUZA, 2010). Silva e Abdon (1998) 
verificaram com dados cartográficos que a área do pantanal Brasileiro é de 
138.183 km², dos quais 48.865 km² (35,36%) estão no Mato Grosso, e 89.318 
km² (64,64%) no Mato Grosso do Sul, tornando-se a maior planície inundável 
da Terra. Dentro das sub-regiões do Pantanal Mato-grossense, Cáceres 
corresponde aproximadamente 9,01% de sua área territorial (SILVA; ABDON, 
1998), ocupando 50,87% da área territorial do município de Cáceres (NEVES; 
NEVES, 2008), ou seja, a área total do município é de 24.398 km² e a área 
estimada do Pantanal dentro de Cáceres é de 12.412,56 km², ocupando mais 
da metade do território. 

Cáceres é conhecida como a “Princesinha do Pantanal”, e divide com 
Corumbá, no Mato Grosso do Sul, a posição de principal polo da região. Foi 
fundada em 1778 e fica localizada na microrregião do Alto Pantanal, fazendo 
fronteira com a Bolívia. Nos municípios do entorno é identificado comunidades 
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tradicionais, assentamentos e Terras Indígenas. Segundo dados publicados 
nos planos de manejos, muitas áreas produtivas se encontram em processo de 
degradação ambiental, como atividades agrícolas em várias escalas. O uso do 
fogo para manejo é comum nessa região (BICHOS DO PANTANAL, 2019), 
porém, com a utilização inadequada de queimadas, que nos últimos anos tem 
chamado atenção de órgãos públicos e entidades de pesquisas, pois com o 
início da estação seca nessa região, os alarmes e denúncias tem se tornado 
frequentes, e como consequência, os incêndios tem causados danos na flora e 
fauna e também na saúde humana por conta das fumaças. 

Portanto, o objetivo desse trabalho foi analisar os focos de incêndios 
durante oito meses no ano de 2019, sobre diferentes coberturas vegetais da 
região, e comparar a influência da vegetação com o manejo do fogo. 
 
METODOLOGIA 
 

As informações utilizadas no trabalho foram com a base de dados do 
INPE queimadas (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), com dados em 
formato Shapefile. Foi coletado pontos de focos de incêndios a partir de 1 de 
janeiro a 31 de agosto de 2019 (oito meses), com o apoio de satélites da 
plataforma (referência AQUA M-T, GOES-13, GOES-16, NOAA-15, noite e 
manhã, NOAA-18 manhã e tarde, MSG-03, METOP-B, NOAA-19 tarde e 
manhã, NOAA-20 e NPP-375). O software MAPBIOMAS 2018 foi usado como 
base para o mapeamento da cobertura de uso do solo da região de Cáceres. 
Atualmente as formações vegetais que compõe o município são: formação 
florestal, savânica, floresta plantada, pastagem, cultivo anual e perene, cultivo 
semi-perene. Das formações não vegetais são: infraestrutura urbana e os 
corpos d’águas como aquicultura, rios e lagos.   

A plataforma google earth engine teve como função, a conversão de 
script para download em formato GEOTiff, com uma banda para o 
processamento de dados da cobertura da vegetação. A criação do mapa de 
cobertura vegetal e pontos de incêndios foram modelados a partir do software 
QGIS. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Foi observado que o município de Cáceres teve o maior índice de 
incêndios nos últimos anos entre os meses de janeiro a agosto, com total de 
2949 focos de calor, que até então, comparado com ano de 2017 que teve o 
maior número com 1089 focos. Dessa forma, Cáceres tornou-se o município 
com maior concentração de incêndios no pantanal mato-grossense de janeiro a 
agosto em 2019. 

De acordo com o mapeamento sobre as classes apresentadas da 
cobertura da vegetação na região (Figura 1), a formação campestre conhecida 
também com savana arborizada e savana gramíneo lenhosa (NEVES, 2006), 
teve a maior concentração de focos de queimadas (área estimada com 
1029.846 km²). Com as mudanças de temperatura e estações na região, esse 
tipo de vegetação ocorre nas áreas baixas, periodicamente inundáveis, 
constituindo no período seco o domínio de campos, com predomínio de 
graminóides e ocorrência de palmeiras anãs. 
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Nas áreas campestres, é bastante comum a ocorrência de núcleos de 
vegetação pioneira, com espécies que fixam geralmente no interior de 
pequenas lagoas temporárias, nos leitos e bordas dos corixos. Durante a 
estiagem prolongada estas espécies secam totalmente, ressurgindo nos 
períodos das cheias (NEVES, 2006). 
Com a vegetação seca, os riscos de incêndios propositais aumentam 
principalmente nas atividades agropecuárias, como limpeza de pasto e 
abertura de áreas para plantios, em determinado tipo de cultura agrícola. O 
resultado da queima da biomassa em excesso resulta a perda da 
biodiversidade, como espécies arbóreas endêmicas nos locais de riscos e 
animais ameaçados de extinção, logo, o desequilíbrio no ecossistema na 
região pode agravar ainda mais em cenários futuros.  
 
Figura 1: Mapeamento da cobertura vegetal sob focos de incêndios do 
município de Cáceres-MT nos períodos de janeiro a agosto de 2019. 

 
  
CONCLUSÕES 
 

Os diversos tipos de cobertura vegetal tem uma forte influência na 
propagação do fogo, não sabe-se com clareza o motivo do que levou a 
cobertura campestre a ter uma forte concentração de focos de incêndios no 
ano de 2019, porém, fatores climáticos como temperatura, precipitação e 
também ações antrópicas com incêndios propositais, tende a deixar visível o 
resultado. Para a diminuição dos focos de queimadas é importante aumentar 
as fiscalizações e implementar práticas conservacionistas para pequenos 
produtores, ribeirinhos e sem terras. 
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RESUMO 
 

O presente trabalho relata sobre a implantação de um quintal 
agroflorestal, que é uma alternativa de produção alimentar para agricultores 
familiares e para as escolas. Esse sistema de produção foi implantado 
na Escola Municipal Duque de Caxias, localizada no Município de Cáceres-MT. 
O sistema de quintais agroflorestais foi implantado pelos alunos do curso de 
Engenharia Florestal, em parceria com os alunos de series iniciais da referida 
escola os quais tiveram a oportunidade prática de planejar e executar as 
tarefas de implantação do sistema de produção.O presente trabalho relata 
sobre a implantação de um quintal agroflorestal, que é uma alternativa de 
produção alimentar para agricultores familiares e para as escolas. Esse 
sistema de produção foi implantado na Escola Municipal Duque de Caxias, 
localizada no Município de Cáceres-MT. O sistema de quintais agroflorestais foi 
implantado pelos alunos do curso de Engenharia Florestal, em parceria com os 
alunos de series iniciais da referida escola os quais tiveram a oportunidade 
prática de planejar e executar as tarefas de implantação do sistema de 
produção.O presente trabalho relata sobre a implantação de um quintal 
agroflorestal, que é uma alternativa de produção alimentar para agricultores 
familiares e para as escolas. Esse sistema de produção foi implantado 
na Escola Municipal Duque de Caxias, localizada no Município de Cáceres-MT. 
O sistema de quintais agroflorestais foi implantado pelos alunos do curso de 
Engenharia Florestal, em parceria com os alunos de series iniciais da referida 
escola os quais tiveram a oportunidade prática de planejar e executar as 
tarefas de implantação do sistema de produção. 
 
Palavras-chave: Educação ambiental. Policultura. Sustentabilidade. 
 
INTRODUÇÃO 
 

Os quintais são espaços sociais, e suas áreas variam em função do 
tempo e da condição econômica em que as famílias tem para estabelecer a 
parte construída (MARTINS, 1998). De acordo com Oakley (2004), uma das 
funções dos quintais domésticos é serem reservatórios da biodiversidade. 

Segundo Altieri (2002), os quintais são formas altamente e eficientes de 
uso da terra visto que incorporam diversas culturas com diferentes hábitos de 
vida, tendo como resultado uma estrutura semelhante às florestas tropicais, ou 
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seja, uma configuração em estratos, imitando o processo de sucessão 
ecológica. Por trás de uma aparente desordem, como afirma Schimitt (2003), 
existe em cada quintal uma organização bastante complexa, onde cada planta 
possui sua função e seu lugar. 

Diante do exposto, realizou-se a implantação de um quintal agroflorestal 
na Escola Municipal Duque de Caxias, localizada no Município de Cáceres-
MT, com o objetivo de sensibilizar as crianças sobre a importância ambiental e 
econômica da adoção de práticas sustentáveis, quais podem lhes gerar 
benefícios futuros, como os quintais agroflorestais. 
 
METODOLOGIA 
 

A implantação do quintal agroflorestal ocorreu na Escola Municipal 
Duque de Caxias, situada no município de Cáceres região sudoeste do Estado 
de Mato Grosso, localizado na latitude 16º 11’ 42” Sul e longitude 57º 40’ 51” 
Oeste, com extensão territorial de 24.398,399 km², a 118 metros de altitude, 
apresentando um clima tropical sub úmido com temperatura média de 27,15 º 
C e com precipitação de 1.370 mm anuais sendo o período chuvoso de outubro 
a março, nos demais meses o clima fica muito seco (IBGE, 20019). 

O trabalho de implantação foi realizado pelos alunos do 5° semestre do 
curso de Engenharia Florestal com a participação dos alunos do período 
matutino e vespertino da escola. 

Foi utilizada uma área aos fundos das instalações da escola, na qual 
foram plantadas 12 mudas sendo 6 mudas por período, onde cada turma teve a 
oportunidade de conhecer todas as etapas de implantação. As espécies 
plantadas foram organizadas conforme o seu porte estrutural e o espaço vazio 
da escola. Sendo elas, laranja, limão, caju, tamarindo, goiaba, acerola, mamão 
e cajá. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Os alunos participantes da implantação pertenciam as series iniciais, 
sendo de grande importância o incentivo a educação ambiental e a importância 
do componente arbóreo para o meio em que vivemos. Foram explicados aos 
alunos anteriormente cada processo para realização da implantação, para que 
eles pudessem compreender e transmitir para outras pessoas o que foi lhes 
ensinado.  

Arruda (2007) afirma que o quintal é a extensão de uma série de 
atividades não circunscritas ao corpo da casa. Desta maneira, o quintal 
instalado servirá de instrumento de educação ambiental e de atribuições de 
responsabilidade aos alunos, visto que esses que terão responsabilidade junto 
aos seus professores de irrigar as mudas plantadas. Na figura 1 podemos ver 
os alunos da escola Duque de Caxias juntamente com alunos do curso de 
Engenharia Florestal do IFMT, realizando partes do processo para a 
implantação. 

Segundo Lunz (2007) os quintais agroflorestais podem ser chamados de 
horto caseiro ou pomar caseiro, consistindo em uma associação de espécies 
florestais, agrícolas, medicinais, ornamentais e animais, ao redor da residência, 
com o objetivo de fornecer várias formas de bens e serviços. 
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Oliveira (2006) observou em seu trabalho de pesquisa em Irituia, que a 
diversificação dos Sistemas agroflorestais resulta em uma maior contribuição 
para a segurança alimentar, pois existem sazonalidades produtivas, ou seja, 
várias safras ao longo do ano. 

 
Figura 1: Implantação do quintal agroflorestal, juntamente com o auxílio dos 
alunos da escola Duque de Caxias. 

 
  
CONCLUSÕES 
 

A partir da implantação do quintal agroflorestal os alunos tiveram uma 
nova percepção sobre esses ambientes, os quais fazem parte do cotidiano das 
crianças envolvidas no projeto. Desta forma, eles foram sensibilizados sobre a 
importância da preservação ambiental, social e econômica dos quintais 
agroflorestais. 
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RESUMO 
 

O trabalho teve como objetivo de testar concentrações e avaliar o efeito 
da serrapilheira de folhas sobre o desenvolvimento da cultivar xaraés em 
viveiro. Os tratamentos constaram de diferentes concentrações de serrapilheira 
de folhas de teca (0, 5, 10, 20, 33 e 50% do volume do substrato). O 
delineamento experimental utilizado foi em blocos casualizados, com quatro 
blocos. Aos 120 dias após semeadura foram mensurados a altura de plantas e 
o diâmetro de perfilhos. Essas informações foram analisadas através do teste 
Tukey, a 5 % de significância. A altura de plantas foi influenciada pelos 
tratamentos que continham mais que 5% de serrapilheira de folhas e o 
diâmetro de perfilhos foi influenciado por todas as concentrações adicionadas. 
 
Palavras-chave: Teca; Brachiaria brizantha. Sistemas Silvipastoris. Interações 
entre espécies. 
 
INTRODUÇÃO 
 

Os sistemas silvipastoris, que são considerados métodos de produção 
mais viáveis que os sistemas de monocultivo por possuírem melhores aspectos 
sociais, ambientais e econômicos, tem sido adotados em maior escala nos 
últimos anos por produtores rurais, o que tem gerado maior número de 
pesquisas relacionadas ao tema (DANIEL et al., 1999; FRANKE; FURTADO, 
2001; MANESCHY; SANTANA; VEIGA, 2010; NASCIMENTO et al., 2014). 
Esse tipo de sistema compreende componentes animais, pastagens e espécies 
florestais, como a teca (ALVES, 2014). 

Embora não seja nativa do Brasil, a teca (Tectona grandis L. f.) e a 
gramínea forrageira Urochloa brizantha (Hochst. ex A. Rich.) R.D.Webster 
(syn. Brachiaria brizantha (Hochst. ex A. Rich.) Stapf) cultivar Xaraés se 
adaptaram de forma excepcional as condições edafoclimáticas do país, 
sobretudo ao estado do Mato Grosso, propiciando assim o cultivo no estado, 
seja monocultivo ou consórcio (RIBASKI; RAKOCEVIC, 2002; PASSOS; 
BUFULIN JUNIOR; GONÇALVES, 2006; OLIVEIRA ET AL., 2007; QUADROS 
ET AL., 2012; IMEA - INSTITUTO MATO-GROSSENSE DE ECONOMIA 
AGROPECUÁRIA, 2016; TROPICOS.ORG, 2019a, 2019b). 
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Como lembra Passos, Bufulin Júnior e Gonçalves (2006), quando bem 
planejado e implantado, as interações estabelecidas entre os componentes do 
sistema podem ser vantajosas sob aspectos econômicos e ecológicos. 
Contudo, Vilcahuaman e Baggio (2000) e Franke e Furtado (2001) comentam 
que nos sistemas integrados, é importante analisar os efeitos das interações 
que ocorrem entre os diferentes componentes, sobretudo quanto à competição, 
que pode afetar de modo negativo um ou ambos os componentes, o que 
denota a importância do planejamento do sistema. 

No Estado de Mato Grosso, a teca possui um ciclo de corte de cerca de 
25 anos (BEZERRA, 2009). Por ser uma espécie decídua e com folhas 
grandes, que podem variar de 30 a 40 cm de comprimento por 25 cm de 
largura na fase adulta e o dobro dessas dimensões na fase jovem, a espécie 
gera grande quantidade de serrapilheira por ano (SANDRA et al., 1998). A 
possibilidade das plantas de teca possuírem extratos inibitórios em sua 
composição pode deixar esse acúmulo de matéria orgânica prejudicial a outras 
culturas. Em um sistema silvipastoril onde as plantas de teca já estejam 
estabelecidas e gerando serrapilheira, a implantação de uma forrageira, como 
a cultivar xaraés, pode ser prejudicada devido tais fatores, já que são escassos 
estudos envolvendo as culturas. 

Contudo, trabalhos avaliando o efeito da serrapilheira de folhas de teca 
em áreas de pastagem, bem como os estudos dos efeitos e relações ainda são 
pouco conhecidos. Por isso foi realizado este trabalho a nível experimental, 
com o objetivo de testar concentrações e avaliar o efeito da serrapilheira de 
folhas de teca no desenvolvimento inicial da cultivar xaraés. 
 
METODOLOGIA 
 

A pesquisa foi realizada no viveiro florestal do Instituto Federal de Mato 
Grosso Campus Cáceres – Prof. Olegário Baldo, que se localiza no município 
de Cáceres, Mato Grosso. O delineamento experimental utilizado foi o de 
blocos casualizados (DBC), com 6 tratamentos e 4 blocos. As parcelas 
experimentais constaram de vasos com capacidade de 3 dm3 de solo. O solo 
utilizado foi o Latossolo Vermelho-Amarelo com textura argilosa (SANTOS et 
al., 2018), coletado na camada 0-20 cm, cujas características físico-químicas 
encontram-se na Tabela 1. 
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Tabela 1 
Características físicas e químicas do Latossolo Vermelho-Amarelo coletado na 

camada 0-20 cm e utilizado como substrato base dos tratamentos. 

pH H2O P (mg dm-3) K (mg dm-3) 
Ca2+ (cmolc d
m-3) 

Mg2+ (cmolc d
m-3) 

4,91 2,2 36 1,15 0,35 

Al3+ (cmolc dm
-3) 

H + 
Al (cmolc dm-3) 

SB (cmolc dm
-3) 

t (cmolc dm-3) T (cmolc dm-3) 

0,2 3,8 1,59 1,79 5,39 

V (%) m (%) 
MO (dag kg-

1) 
P-Rem (mg L-

1) 
S (mg dm-3) 

29,5 11,2 0,39 45,9 1,8 

B (mg dm-3) Cu (mg dm-3) Mn (mg dm-3) Fe (mg dm-3) Zn (mg dm-3) 

0,05 0,46 36 35,9 0,46 
Legenda: pH em água: Relação de 1:2,5. P - K - Fe - Zn -Mn - Cu – Extrator: Mehlich-

1. Ca
2+

 - Mg
2+

 - Al
3+

 - Extrator: KCl - 1 mol/L. H + Al - Extrator Acetato de Cálcio 0,5mol/L - pH 
7,0. SB é a soma de bases trocáveis, t é a capacidade de troca catiônica efetiva, T é a 
capacidade de troca catiônica a pH 7,0, V é o índice de saturação por Bases, m é o Índice de 
Saturação por Alumínio, MO (Mat. Orgânica) é C.Org x 1,724 -Walkley-Black, P-rem é o 
Fósforo Remanescente, S - Extrator - fosfato monocálcico em ácido acético, B - Extrator água 
quente. 

 
Os tratamentos do experimento foram constituídos de diferentes 

concentrações de serrapilheira de folhas (F) (TABELA 2). Para a formação dos 
tratamentos de serrapilheira de folhas, foram colhidas folhas secas de teca 
recém caídas, que em seguida foram trituradas em partículas finas para serem 
incorporadas ao substrato (solo) nas concentrações de 5, 10, 20, 33 e 50% do 
volume do substrato. 

 
Tabela 2 

Siglas e descrições dos tratamentos do experimento. 

Tratament
os 

Descrição 

F0 Sem adição de serrapilheira de folha (0% - Controle) 

F05 
Serrapilheira de folha de teca, na concentração de 5% do volume 
de substrato 

F10 
Serrapilheira de folha de teca, na concentração de 10% do volume 
de substrato 

F20 
Serrapilheira de folha de teca, na concentração de 20% do volume 
de substrato 

F33 
Serrapilheira de folha de teca, na concentração de 33% do volume 
de substrato 

F50 
Serrapilheira de folha de teca, na concentração de 50% do volume 
de substrato 

 
Foram utilizadas sementes de U. brizantha cv. Xaraés. A semeadura foi 

realizada na profundidade de um (1) cm e na densidade de 15 kg ha-1, o que 
corresponde a 6 sementes por parcela. Os tratamentos foram irrigados 
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diariamente com regador, sendo também realizado o controle da 
matocompetição. 

Aos 120 dias após a semeadura foi medido a altura de plantas (ap), 
tomando-se como base para a medição desde o colo da planta até a 
extremidade do dossel, utilizando régua graduada. Também foi avaliado o 
diâmetro dos perfilhos (dp) (tomado a 2 cm acima da inserção do caule com o 
substrato, utilizando paquímetro digital). 
O s dados coletados foram submetidos à análise de variância e, havendo 
significância, as médias dos tratamentos foram comparadas pelo teste de 
Tukey (Eq. 1), a 5 % de significância. 

 

                                 Equação (1) 
 

Em que: Δ é o valor da diferença mínima significativa do teste de 
Tukey; qk,gl,a é a amplitude estudentizada e é encontrado na tabela de 
amplitude estudentizada q, ao nível de significância α, para k tratamentos 
e gl graus de liberdade do resíduo da ANOVA; QMR é o quadrado médio do 
resíduo da análise de variância e r é o número de repetições de cada um dos 
grupos. 

Na verificação dos pressupostos para a realização da análise de 
variância foi padronizado o teste de Lilliefors (Eq. 2) para a verificação da 
normalidade dos dados e o teste de Hartley (Eq. 3) para a homogeneidade das 
variâncias. 

 

;      
Equação (2) 

 
Equação (3) 

 
Em que: L é o teste de Lilliefors para verificação da normalidade dos 

dados; Fmax é o teste de homogeneidade das variâncias de Hartley; maxx é o 
máximo valor de x; F(xi) e S(xi) são as distâncias máximas entre as 
distribuições de probabilidade acumuladas observadas padronizadas, 
respectivamente; xi são os valores observados do conjunto de dados; i é o 

conjunto de dados, com i=1, 2,..., n; Zi são os dados padronizados;   é a 
média da amostra; s é o desvio padrão dos dados; SM 2 é a maior das 
variâncias do grupo e Sm2 é a menor das variâncias do grupo. 
  
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Ao analisar os efeitos causados pela serrapilheira de folhas de teca nas 
plantas de cultivar xaraés aos 120 dias após semeadura, especificamente na 
variável altura de plantas (ap), observou-se que somente o tratamento que 
continha 5% de serrapilheira de folhas de teca (F05) foi estatisticamente igual 
ao controle (S0) e não causou efeitos negativos ao crescimento das plantas de 
cultivar xaraés (FIGURA 1). 
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Figura 1: Altura de plantas (ap) de cultivar xaraés aos 120 dias após 
semeadura, cultivadas em diferentes concentrações (0; 05; 10; 20; 33; 50) de 
serrapilheira de folhas de teca (F). 
 

 
 

Onde: Médias seguidas de mesmas letras representam igualdade entre tratamentos, a 
5 % de probabilidade pelo teste de Tukey. 

 

Independente da concentração, o crescimento em diâmetro dos perfilhos 
(dp) foi influenciado por todos os tratamentos aos 120 dias após semeadura, 
sendo que os tratamentos com porcentagens maiores de serrapilheira de folhas 
proporcionaram maiores reduções no diâmetro dos perfilhos das plantas de 
cultivar xaraés (FIGURA 02). 
 
Figura 2: Diâmetro dos perfilhos (dp) de plantas de cultivar xaraés aos 120 dias 
após semeadura, cultivadas em diferentes concentrações (0; 05; 10; 20; 33; 50) 
de serrapilheira de folhas de teca (F). 
 

 
Onde: Médias seguidas de mesmas letras representam igualdade entre tratamentos, a 

5 % de probabilidade pelo teste de Tukey. 
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Foi constatado uma diminuição do crescimento em altura de plantas e 
diâmetro de perfilhos conforme foi elevado a porcentagem de serrapilheira de 
folhas, que pode ter ocorrido devido à grande quantidade de matéria orgânica 
adicionada nestes tratamentos. Materiais orgânicos como a serrapilheira de 
folhas podem ser limitantes no estabelecimento de ecossistemas, pois 
possuem uma quantidade de carbono em relação ao nitrogênio (alta relação 
C:N) e isto gera atrasos na decomposição e mineralização da matéria orgânica, 
causando prejuízos no desenvolvimento de culturas (VITOUSEK et al., 1994; 
SANTOS, 2007). 

A alelopatia da teca é outra possível causa para os efeitos negativos 
obtidos, já que tal resultado também foi constatado em culturas 
agrícolas (QUISPE et al., 2010) e espécies florestais (EKAYANTI et al., 2015). 
 
CONCLUSÕES 
 

À medida que se aumenta a concentração de serrapilheira de folhas no 
substrato ocorre uma redução no crescimento em altura e diâmetro cultivar 
xaraés. 

A serapilheira de folhas de teca afeta de modo negativo o 
desenvolvimento de plantas de Urochloa brizantha cultivar xaraés, exceto para 
altura de plantas na concentração de 5%. 
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RESUMO 
 

A Gliricidia sepium pode ser usada para a produção de biomassa 
vegetal, adubo verde, formação de cercas vivas, alimentação animal, além de 
apresentar fácil cultivo. Apesar de todos os seus benefícios e múltiplos usos, a 
espécie é pouco conhecida pelos produtores rurais na região de Cáceres – MT. 
O objetivo do presente trabalho foi realizar um levantamento e descrição das 
atividades de pesquisa, ensino e extensão realizadas a partir do banco de 
estacas de gliricídia que foi implantado no IFMT – Campus Cáceres. Através do 
banco de estacas da espécie, foi possível desenvolver atividades a fim de 
conhecer as técnicas de manejo da espécie, bem como seus múltiplos usos e 
benefícios, e ainda disseminar o plantio da espécie em propriedades rurais de 
Cáceres. 
 
Palavras-chave: Adubação Verde. Produção de biomassa. Cercas vivas. 
 
INTRODUÇÃO 
 

Criado em 2015, o Laboratório de Estudos em Reflorestamento e 
Recuperação de Áreas Degradadas (LERRAD), realiza diversas atividades de 
pesquisa, extensão e ensino. Diante das propostas de atuação do LERRAD, no 
mês de maio de 2017, foi implantado no Campus Cáceres, do Instituto Federal 
de Mato Grosso (IFMT), um povoamento de Gliricidia sepium (gliricídia), 
contendo 102 indivíduos da espécie. A finalidade do plantio era formar um 
banco de estacas, tendo em vista a disseminação da espécie no município de 
Cáceres - MT. O plantio foi realizado pelos alunos do Curso de Engenharia 
Florestal, em atividade prática da disciplina de Sistemas Agroflorestais. 

A gliricídia é uma leguminosa arbórea de porte médio, nativa do México, 
América Central e Norte e da América do Sul. A espécie tem como 
característica o crescimento rápido e enraizamento profundo, o que lhe 
proporciona notável tolerância à seca (CARVALHO FILHO; DRUMOND; 
LANGUIDEY, 1997). Pouco conhecida na região de Cáceres, a espécie possui 
grande potencial por apresentar múltiplos usos, a exemplos: cercas vivas, 
adubação verde, servir de alimento para animais, dentre outros. 

Apesar de proliferar em solos pouco férteis, a gliricídia exibe melhor 
desempenho naqueles de alta fertilidade e profundidade suficiente para o bom 
enraizamento (CARVALHO FILHO; DRUMOND; LANGUIDEY, 1997). Por 
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apresentar boas características bromatológicas, a espécie é indicada como 
forrageira para bovinos, caprinos e ovinos, apresentando um conteúdo médio 
de proteína bruta entre 22% (MORALES; BENEZRA, 1996) e 24% (DÍAZ; 
ESCOBAR; VIEIRA, 1995). Cada planta produz em torno 70 kg de matéria 
verde por ano, entretanto, a mesma perde suas folhas na época seca, início da 
primavera, período crítico de disponibilidade de forragem de boa qualidade 
(BAGGIO, 1982). 

Através do banco de estacas de gliricídia implantado no IFMT – Campus 
Cáceres, foi possível desenvolver atividades com a finalidade de conhecer as 
técnicas de manejo da espécie, bem como seus múltiplos usos e benefícios, e 
ainda disseminar o plantio da espécie em propriedades rurais de 
Cáceres.     Diante do exposto, o objetivo do presente trabalho foi realizar um 
levantamento e descrição das atividades de pesquisa, ensino e extensão 
realizadas a partir do banco de estacas de Gliricidia sepium que foi implantado 
no IFMT – Campus Cáceres. 
 
METODOLOGIA 
 

O levantamento de dados para a descrição das atividades feitas a partir 
do banco de estacas de gliricídia foi realizado através de anotações das ações 
desenvolvidas pelo Laboratório de Estudos em Reflorestamento e 
Recuperação de Áreas Degradadas – LERRAD. Trabalhos acadêmicos 
também foram consultados, bem como os arquivos de aulas das turmas que 
participaram das ações. Logo após, todas as atividades foram listadas e 
separadas de acordo com a data de realização, finalidade e pessoas 
envolvidas. Algumas atividades como medição das plantas, não foram 
descritas. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ENVOLVENDO O BANCO DE ESTACAS DE 
GLIRICÍDIA 

A Gliricidia sepium (Figura 1) é uma espécie pouco conhecida pelos 
produtores rurais de Cáceres – MT. Além de seus múltiplos usos, a espécie 
tem como uma de suas características, a reprodução por meio da estaquia. 
Segundo Contreras et al. (1998) graças a dificuldade de obtenção de suas 
sementes, sua multiplicação tem sido realizada com relativo sucesso utilizando 
frações do caule ou estacas com tamanhos de 10 a 20 cm, com 5 a 6 cm de 
diâmetro. 
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Figura 1: Banco de estacas de gliricídia, aos 02 anos, no IFMT – Campus 
Cáceres. 

 
  

Diante dos vários benefícios oferecidos pela gliricídia, no ano de 2018, a 
fim de propagar informações acerca da espécie, foi ministrado um minicurso na 
II Jornada de Ensino, Pesquisa e Extensão (II JENPEX). O título do minicurso 
foi “Utilização de gliricídia na agricultura, pecuária e na atividade florestal”. 
Tendo uma carga horária de 04 horas, o minicurso tratou de assuntos como 
caracterização da espécie; principais usos; benefícios; métodos de propagação 
e confecção de estacas. 

Com o objetivo de compreender os métodos utilizados na confecção de 
estacas de gliricídia, em março de 2019, os estudantes da disciplina de 
Sistemas Agroflorestais do curso de Engenharia Florestal do IFMT - Campus 
Cáceres, participaram de uma aula a campo no banco de estacas da espécie 
(Figura2). Ao todo, 65 estacas contendo em média 18 cm de comprimento 
foram coletadas de 13 plantas (Figura 3). Posteriormente, os alunos da 
disciplina de INTRODUÇÃO as Ciências Florestais também participaram de 
uma aula a campo no plantio. 
  
Figura 2: Aula a campo com os alunos da disciplina de Sistemas Agroflorestais. 
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Figura 3: Estacas longas para implantação de cerca com mourão vivo de 
gliricídia. 

 
 
As atividades acima descritas, referentes às disciplinas citadas, foram 

ligadas ao projeto de ensino executado entre agosto de 2018 e julho de 2019, 
intitulado “Práticas agroflorestais integradas: manejo e uso de gliricídia” (IFMT, 
2018) (Figura 4). O objetivo do projeto foi capacitar os futuros engenheiros 
florestais e técnicos em agropecuária a manejar e utilizar a gliricídia, através de 
ações de ensino, integradas a ações de pesquisa e extensão. 
  
Figura 4: Prática de manejo de um banco de estacas de gliricídia, ligada a 
projeto de ensino do IFMT – Campus Cáceres. 

 
 

Tendo como finalidade fazer a inclusão da gliricídia na forma de feno 
para ser utilizada como fonte de banco de proteínas para aves coloniais (semi 
caipira), foram coletadas as folhas de 07 árvores do banco de estacas, por 
alunos do curso Técnico em Agropecuária. A ação é inerente ao projeto de 
pesquisa “Utilização de Fenos na Alimentação de Frangos Coloniais” 
coordenado pelos professores Pedro Aurélio e Roney Arruda. Segundo 
Andrade et al. (2015) a utilização de forrageiras leguminosas passa a ser uma 
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alternativa para a redução de custos, por apresentarem elevado teor de 
proteína digestível, elevada produção de biomassa e menor taxa de declínio 
nos teores de proteína bruta e digestibilidade. Esta atividade de inclusão da 
gliricídia para a alimentação de aves pode gerar ao pequeno produtor rural uma 
redução nos custos mensais. Das 07 árvores de onde se coletaram as folhas, 
também foram coletadas 36 estacas. 

A fim de produzir biomassa vegetal, adubo verde e formar cercas vivas, 
foram plantadas estacas de gliricídia (Figura 4) no Sítio Pingo de Ouro, 
localizado na comunidade rural São José, na zona rural de Cáceres-MT. As 
estacas foram oriundas do banco de estacas do IFMT – Campus Cáceres e a 
atividade foi vinculada ao projeto de extensão, ainda em execução, 
“Agrofloresta: produção sustentável, valorização do trabalho e inclusão social - 
FASE II” (IFMT, 2019) (Figura 5). O objetivo do projeto é capacitar produtores 
rurais e dar assistência técnica em agrofloresta. 
  
Figura 5: Estacas de gliricídia brotando, implantadas intercaladas com lascas 
convencionais, para uso como mourão vivo, na zona rural de Cáceres – MT. 

 
 

Segundo Marin et al. (2006) a gliricídia é uma leguminosa que tem sido 
plantada em propriedades rurais graças à sua capacidade de produzir 
biomassa em condições de baixa disponibilidade hídrica, e ainda, por sua alta 
taxa de fixação de nitrogênio atmosférico (BALA; MURPHY; GILLER, 2003), 
podendo melhorar a fertilidade do solo e aumentar a produtividade de culturas 
associadas, quando usada como adubo verde (BARRETO; FERNANDES, 
2001). 

Além das ações expostas acima, aproximadamente 30 estacas longas 
de gliricídia foram plantadas no campus do IFMT – Cáceres, a fim de formar 
uma cerca viva no pasto dos carneiros. A utilização de cercas vivas, em termos 
gerais, oferece muito mais vantagens que as cercas de palanques, tais como: 
custos de implantação mais baixos, maior durabilidade, benefícios ecológicos, 
geração de produtos econômicos, dentre outros (BUDOWSKI, 1981). 

Ademais, trabalhos foram desenvolvidos e publicados na JENPEX 
utilizando dados do banco de estacas de gliricídia (Tabela 1). A exemplo, são 
citados: Estabelecimento e crescimento de Gliricidia sepium, em plantio puro, 
em Cáceres – MT (VALENTIM; ROSA; CUNHA NETO, 2017) e; Estimativa da 
produção de mourão vivo de gliricidia por um banco de estacas jovem 
(VALENTIM; ROSA; CUNHA NETO, 2018). 
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Tabela 1 
Data (mês e ano) de realização de atividades desenvolvidas a partir do banco 

de estacas, finalidade (ensino, pesquisa e extensão), nível de ensino envolvido 
(médio e graduação) e número de pessoas envolvidas  

Data Atividades 

Finalidade: 
Ensino 
Pesquisa 
Extensão. 

Nível: 
Médio 
Graduação. 

Pessoas 
Envolvidas 

Nov. 
de 
2017 

RESUMO publicado na I 
JENPEX 

Pesquisa Graduação 03 

Set. de 
2018 

RESUMO publicado na II 
JENPEX 

Pesquisa Graduação 03 

Set. de 
2018 

Minicurso com o objetivo 
de propagar informações 
sobre a gliricídia 

Ensino e 
Extensão 

Médio e 
Graduação 

08 

Ago. 
de 
2018 a 
Jul. de 
2019 

Projeto de ensino 
envolvendo alunos da 
graduação e do curso 
técnico 

Ensino 
Médio e 
Graduação 

20 

Mar. 
de 
2019 

Aula a campo com a 
turma de Sistemas 
Agroflorestais com o 
objetivo de compreender 
os métodos de coleta de 
estacas 

Ensino Superior 11 

Abr. 
de 
2019 

Aula a campo no banco 
de estacas com a turma 
de INTRODUÇÃO as 
ciências florestais 

Ensino Graduação 24 

Abr. 
de 
2019 

Coleta de folhas de 
gliricídia com o objetivo 
de produção de proteína 
para aves coloniais 

Pesquisa Médio 04 

Abr. 
de 
2019 

Coleta de estacas de 
gliricídia 

Ensino Superior 03 

Jun. 
de 
2019 a 
Nov. 
de 
2019 

*Projeto de extensão de 
capacitação que visa a 
capacitação de 
produtores em 
agroflorestal 

Extensão Superior 30 

*Projeto em andamento           
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CONCLUSÕES 
 

Atividades de ensino, pesquisa e extensão desenvolvidas a partir de 
projetos proporcionam aos envolvidos uma gama de aprendizados e 
conhecimentos. As ações com o banco de estacas de Gliricidia 
sepium possibilitaram aos estudantes do campus experiências sobre o uso e 
manejo da espécie, e ainda, beneficiaram o pequeno produtor rural e o campus 
com a implantação de estacas de gliricídia. 
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RESUMO 
 

A arborização urbana, caracterizada pela vegetação que compõe a 
paisagem da mesma, tem como uma de suas principais funções o conforto 
físico e visual, uma vez que minimiza as ilhas de calor e promove quebra vento, 
no entanto, na maioria dos municípios brasileiros o planejamento arbóreo não é 
considerado uma prioridade. O objetivo do presente trabalho foi realizar uma 
análise da arborização urbana da praça do córrego sangradouro e 
proximidades, no município de Cáceres Mato Grosso. Foi realizado um 
levantamento de todas as árvores existentes na área amostral. As espécies 
foram classificadas quanto à origem, mediante consultas bibliográficas, 
conforme METODOLOGIA adotada por Almeida e Rondon Neto (2010), Souza 
et al. (2011). A área inventariada na Praça do Córrego do Sangradouro e 
proximidades, em Cáceres, possui cerca de 81 indivíduos de 17 espécies 
diferentes, dos quais 65,43% são nativas e 34,56% exóticas. Quanto a situação 
fitossanitária a maior parte das espécies tinham presença de insetos (cupins e 
formigas) no tronco, e também copa com sinais de poda. Com isso, um bom 
planejamento para a arborização urbana é algo fundamental, tendo como base 
os critérios técnicos apropriados para diminuir os danos materiais, danos a vida 
humana, conflitos com a rede elétrica, entre outros. 
 
Palavras-chave: Arborização. Fitossanidade. Silvicultura Urbana. 
 
INTRODUÇÃO 

A paisagem urbana vem sofrendo intensas modificações com o decorrer 
dos anos, principalmente em função do desenvolvimento industrial, o que 
acarreta à redução das áreas verdes. 

Mais de oitenta por cento da população brasileira já se encontra nas 
cidades, estes ecossistemas são sistemas abertos, dinâmicos, complexos e 
inter-relacionados, requerendo grandes quantidades de energia e matéria, com 
consequente geração de resíduos e poluição. Os impactos da urbanização 
interferem diretamente na pegada ecológica e a infraestrutura verde possibilita 
que as cidades diminuam essa pegada, proporcionando alternativas mais 
energeticamente eficientes, capturando carbono, protegendo a biodiversidade, 
mitigando os impactos ambientais (HERZOG; ROSA, 2010). 
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A arborização urbana, caracterizada pela vegetação que compõe a 
paisagem da mesma, tem como uma de suas principais funções o conforto 
físico e visual, uma vez que minimiza as ilhas de calor e promove quebra vento, 
no entanto, na maioria dos municípios brasileiros, o planejamento arbóreo não 
é considerado uma prioridade no processo de arborização urbana, podendo 
acarretar em problemas nas vias públicas (rompimento de calçadas), conflito 
com a rede elétrica e tráfego de pedestres, entre outros, além de abrigo para a 
fauna, que também pode ocasionar sérios problemas que podem interferir no 
desenvolvimento local (PARIZOTO; CAMPOS, 2015). 

A arborização urbana, com suas vantagens e benefícios está em 
destaque dentro da temática, especialmente por suas vantagens psicológicas, 
estéticas, efeitos de sombreamento, proteção e direcionamento dos ventos, 
amortecimento e diminuição da poluição sonora, redução do impacto das 
chuvas sobre o solo e preservação da fauna e biodiversidade (OLIVEIRA et al., 
2009). 

A cidade de Cáceres tem como marco de seu desenvolvimento urbano 
um desdobramento sócio-histórico-espacial dinâmico e complexo, que permeia 
o processo de crescimento urbano da cidade sem devido planejamento com 
relação a arborização urbana. 

A expansão urbana de Cáceres aconteceu vinculada a programas de 
políticas públicas de habitação, em loteamentos de chácaras e sítios, sem 
infraestrutura básica, e atraindo as ocupações em áreas clandestinas próximas 
dos córregos urbanos, expandindo também a degradação ambiental (CRUZ; 
SOUZA, 2016). 

O objetivo do presente trabalho foi realizar uma análise da arborização 
urbana da praça do córrego sangradouro e proximidades, no município de 
Cáceres Mato Grosso. Identificar e quantificar as espécies arbóreas existentes 
no local e realizar um levantamento das condições da arborização urbana com 
relação aos aspectos fitossanitários. 
 
METODOLOGIA 
 

O estudo foi realizado na Praça do Córrego do Sangradouro e 
proximidades, figura 1, localizada no bairro Cavalhada na cidade de Cáceres 
Mato Grosso, que possui uma área de 24.577,149 km² e uma população de 
90.881 habitantes (IBGE, 2016). 
 
Figura 1: Área de Estudo 
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                      Fonte: Adaptado Google Earth, 2019. 

O processo de coleta dos dados foi dividido em duas etapas, 
primeiramente foi realizado um inventário arbóreo, em seguida verificada a 
situação fitossanitária das espécies. 

Foi realizado um levantamento de todas as árvores existentes na área 
amostral. As espécies foram classificadas quanto à origem, mediante consultas 
bibliográficas, conforme METODOLOGIA adotada por Almeida e Rondon Neto 
(2010) e Lorenzi (2008), os indivíduos que se encontravam em propriedades 
particulares não foram quantificados. 

Em seguida fez-se o levantamento da situação fitossanitária das 
espécies encontradas na área amostral, determinando a presença ou ausência 
de algumas condições que podem comprometer a saúde e desenvolvimento 
das espécies. A METODOLOGIA adotada teve como referência o trabalho 
desenvolvido por Oliveira et al. (2016). 

Para o auxílio da coleta de dados, foi desenvolvida uma ficha de campo 
e também foram realizados registros fotográficos das condições e situações 
mais adversas e mais ocorrentes. 

Para a execução do levantamento e maximização do registro das 
espécies foi utilizada uma equipe de cinco alunos, graduandos em Engenharia 
Florestal. Os registros das espécies ocorreram em área pré-determinada e 
demarcada. 
Após o levantamento os dados passaram por um processo de análise e 
interpretação, também conhecido como diagnóstico. Para analisar os 
resultados obtidos, foi utilizado o Software Microsoft Excel. 
  
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
LEVANTAMENTO DAS ESPÉCIES ARBÓREAS 
 

A área inventariada na Praça do Córrego do Sangradouro e 
proximidades, em Cáceres Mato Grosso, possui cerca de 81 indivíduos de 17 
espécies diferentes (Tabela 1), dos quais 65,43% são nativas e 34,56% 
exóticas. 
Em pesquisa realizada por Almeida e Rondon Neto (2010) nas cidades de 
Colider e Matupá, no Mato Grosso, as espécies exóticas representaram um 
total de 64,7% do total amostrado, resultado que difere do encontrado em 
Cáceres. 
 

Tabela 1 
Lista de espécies encontradas no levantamento arbóreo da Av. do Córrego 

Sangradouro e proximidades, Cáceres-MT 

Nome 
Científico 

Nome 
Popular 

Quantidad
e 

Nome 
Científico 

Nome 
Popular 

Quantidad
e 

Paquira 
aquatica 

Cacau 
Falso 
  

8 Terminalia 
catappa 

Sete 
copas 

3 

Caesalpinia 
peltophoroide
s 

Sibipirun
a 

10 Psidium 
guajava 

Goiabeira 
  

1 

Licania Oiti 9 Cassia Chuva de 8 
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tomentosa fistula Ouro 
Handroanthus 
pentaphylla 

Ipê Rosa 6 Ficus 
benjamina 

Ficus 
  

6 

Handroanthus 
avellanedae 

Ipê Roxo 14 Azadiracht
a 
indica 

Neem 2 

Handroanthus 
alba 

Ipê 
Amarelo 

3 Acacia 
mangium 

Acácia 
  

2 

Cordia 
glabrata 
  

Louro 
Preto 

2 Mangifera 
indica 

Mangueir
a 
  

2 

Acrocomia 
aculeata   

Bocaiuva 1 Citrus 
limon 

Limão 1 

      Dypsis 
Lutescens 

Palmeira 
  

3 

Total   53     28 

 
As espécies nativas com maior ocorrência foram Caesalpinia 

peltophoroides (Sibipiruna), Handroanthus avellanedae (Ipê Roxo), Licania 
tomentosa (Oiti) e Paquira aquatica (Cacau Falso), espécies que se 
desenvolvem bem no clima da região, geralmente a pleno sol, plantas de 
rápido crescimento, que possui um bom sombreamento e excelente para efeito 
paisagístico. Espécies nativas valorizam a flora da cidade e podem estimular a 
proteção da biodiverdade local (OLIVEIRA et al., 2014). 

A arborização com espécies nativas proporciona outras vantagens 
como: maior resistência a pragas, minimização do risco de uso de espécies 
exóticas invasoras, banco genético para a conservação ex-situ e colabora na 
re-educação para a valorização da biodiversidade local (SANTOS et al., 2012). 
As espécies exóticas apresentaram uma ocorrência menor, e segundo Periotto 
et al. (2016), os indivíduos exóticos trazem pontos negativos para a região 
como falta de representatividade da flora local, danos ao ambiente, perda da 
biodiversidade etc. 

Cabe destacar que a arborização urbana traz uma melhor qualidade de 
vida local, proporcionando benefícios sociais, ambientais e econômicos. 
Possibilita também a minimização de ilhas de calor, promove quebra vento 
serve de abrigo para aves, invertebrados e outros animais, como fonte de 
alimento e conforto a sociedade por meio da diminuição da temperatura 
(PERIOTTO et al., 2016). 
  
SITUAÇÃO FITOSSANITÁRIA 
 

A arborização urbana caracteriza-se principalmente pelo plantio de 
árvores de porte em praças, parques e calçadas de vias públicas. Atualmente, 
a arborização urbana se constitui em uma das mais relevantes atividades da 
gestão urbana, uma vez que, deve fazer parte dos planos e projetos 
urbanísticos das cidades (ASSUNÇÃO et al., 2014). 

Todavia, a arborização dos centros urbanos exige manutenção e 
práticas necessárias para manter as árvores com saúde, vigor e sempre 
compatíveis com o ambiente, no entanto, tais práticas envolvem as atividades 
de poda, remoção de árvores, adubação, irrigação, tratos fitossanitários, dentre 
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outros, que nem sempre são priorizados pela gestão pública e deixam muito a 
desejar. 

Em muitas cidades, a falta de manutenção e cuidados com a 
arborização, resulta em inúmeros prejuízos, tanto econômicos, quanto 
ambientais e humanos. 
De acordo com as informações obtidas no levantamento, o estado fitossanitário 
das árvores presentes na área de estudo, encontra-se em situação crítica, 
Quadro 1, devido à falta de cuidados e manutenção, que provoca a 
deterioração das mesmas. 
 
Quadro 1. Situações fitossanitárias mais ocorrentes. 

Situação Fitossanitária N° de 
Indivíduos 

Raiz causando danos a calçadas (b) 28 

Ausência de área livre (c) 31 

Base com presença de insetos - cupim e formiga (g) 62 

Tronco com presença de cavidade (h) 31 

Tronco com presença de insetos – cupim e formiga (j) 76 

Tronco com presença de lesão (k) 39 

Lesão de casca (l) 36 

Copa com presença de galhos secos (o) 48 

Copa com presença de lesão (p) 25 

Copa com sinais de poda (q) 73 
Nota: a. Raiz cortada ou com estrangulamento, b. Raiz causando danos na calçada, c. 
Ausência de área livre, d. Base com presença de brotação, e. Base com presença de cavidade, 
h. Tronco com presença de cavidade, f. Base com presença de orelha de pau, g. Base com 
presença de insetos, i. Tronco com presença de orelha de pau, j. Tronco com presença de 
insetos, k. Tronco com presença de lesão, l. Lesão de casca, m. Copa com presença de erva 
de passarinho, n. Copa com presença de folhas de coloração anormal, o. Copa com presença 
de galhos secos, p. Copa com presença de lesão, q. Copa com sinais de poda. 

 
De todas as situações observadas e registradas durante o levantamento, 

as mais ocorrentes foram representadas graficamente, são elas, quadro 1: 
 Raízes que danificam calçadas devido à falta de espaço para o 

desenvolvimento do sistema radicular das arbóreas de grande 
porte (28 indivíduos); 

 Ausência de área livre para o crescimento das espécies arbóreas, 
devido à proximidade entre os indivíduos e entre a pavimentação 
(31 indivíduos); 

 Base com presença de insetos, geralmente formigas e cupins (62 
indivíduos); 

 Tronco com presença de cavidades, em sua maioria provocada 
pela perda de galhos e podas mal feitas (31 indivíduos); 

 Tronco com presença de insetos, geralmente formigas e cupins, 
que se alojam nas cavidades do tronco (76 indivíduos); 

 Tronco com presença de lesões, em sua maioria provocada pelos 
processos de poda e outras ações antrópicas (39 indivíduos); 

 Lesões de casca, também provocadas por processos de poda e 
insetos (36 indivíduos); 
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 Copa com presença de galhos secos, resultante de quebra e 
mortes apicais (48 indivíduos); 

 Copa com presença de lesão, resultante da quebra de galhos e 
podas mal feitas (25 indivíduos); 

 Copa com sinais de poda, uma vez que, as árvores contrastam 
com a rede elétrica, no entanto as podas não são feitas de forma 
adequada (manutenção urbana de péssima qualidade) e resultam 
na deterioração dos indivíduos arbóreos (73 indivíduos). 

 
CONCLUSÕES 
 

A maioria dos indivíduos amostrados são nativos e de grande porte, 
quanto a situação fitossanitária a maior parte das espécies tinham presença de 
insetos (cupins e formigas) no tronco, e também copa com sinais de poda. Um 
bom planejamento para a arborização urbana é algo fundamental, tendo como 
base os critérios técnicos apropriados para diminuir os danos materiais, danos 
a vida humana, conflitos com a rede elétrica, entre outros, uma vez que, 
durante o levantamento verificou-se alguns problemas que os indivíduos 
apresentam, tais como ferimentos na casca e no tronco, presença de insetos, 
dentre outros danos, provenientes de um manejo inadequado. 
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Eixo 6: Engenharia Florestal: Silvicultura, Manejo, Técnicas e Operações 
Florestais, Tecnologia de Produtos Florestais e Conservação da Natureza 

 
RESUMO 
 
A coleta dos dados de diâmetro a 1,30 m de altura é obtida facilmente na 
mensuração florestal, no entanto a variável altura é obtida de modo indireto 
através de instrumentos apropriados, fornecendo resultados acurados, porém 
não econômicos, devido ao tempo gasto na operação de coleta de dados. A 
pesquisa teve como objetivo ajustar modelos hipsométricos para estimativa da 
altura total de teca clonal e seminal de monocultivos e sistemas agroflorestais, 
utilizando regressão e redes neurais. As árvores nas parcelas experimentais 
foram medidas aos 27, 36, 48, 60, 72, 88, 96 e 108 meses após o plantio. O 
banco de dados foi dividido de forma aleatória em 70% para ajustes de 
modelos e treinos de redes e 30% para validação. Foram treinadas 100 redes 
neurais artificiais do tipo Perceptrons de múltiplas camadas, sendo escolhida a 
de melhor desempenho no processo de validação. De todas as configurações 
de RNA testadas, a que apresentou melhores resultados na etapa de validação 
foi a rede 9-4-1, que possuiu estatísticas semelhantes, e até melhores em 
alguns casos, que as obtidas nos modelos hipsométricos, demonstrando que 
uma RNA treinada com o agrupamento de todos os tratamentos resulta em 
estatísticas semelhantes as obtidas nos modelos hipsométricos estratificados 
por tratamento. 
 
Palavras-chave: Inteligência artificial. Mensuração. Regressão. 
 
INTRODUÇÃO 
 

A teca (Tectona grandis) é uma espécie originária da Ásia que apresenta 
uma importante relevância econômica para a região mato-grossense, e como 
tem apresentado um desenvolvimento acentuado, a mesma está sendo 
implantada em diferentes regiões do Brasil. Estudos relacionados com a sua 
implantação consorciada com outras espécies estão sendo desenvolvidos, mas 
ainda são poucos. 

Os sistemas agroflorestais têm como principal característica a utilização 
de diferentes espécies florestais e agrícolas em uma mesma área, ocorrendo a 
diversificação do plantio, mas o seu monitoramento é mais complexo se 
comparado com os monocultivos. O uso de árvores nos sistemas agrícolas 
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apresenta algumas vantagens como: redução da insolação direta sobre o solo; 
redução do impacto direto das gotas de chuva, captura de nutrientes de 
camadas profundas do solo e bombeamento para a superfície, entre outros 
fatores (AMADOR, 1999). 

As variáveis altura e diâmetro exercem importância significativa para as 
estimativas de volume nos povoamentos florestais. A altura constitui-se em 
uma importante variável da árvore que pode ser medida diretamente ou 
estimada (SILVA, 2012). O diâmetro à altura do peito (DAP) obtido à 1,30 m 
exerce uma influência maior sobre o volume estimado se comparado com a 
altura. Conforme Pereira et al. (2011), a coleta dos dados do DAP é obtida 
facilmente, no entanto a variável altura é obtida de modo indireto através de 
instrumentos apropriados, fornecendo resultados acurados, porém não 
econômicos, devido ao tempo gasto na operação de coleta de dados. 

Segundo Thiersch et al. (2013), as relações matemáticas envolvendo 
altura e DAP são conhecidas como equações hipsométricas, as quais buscam 
estimar as alturas das árvores através da relação DAP e ht (altura total da 
árvore).  As relações hipsométricas podem ser obtidas através da regressão. 
Peternelli (2004) ressalta que a regressão consiste na obtenção de uma 
equação que tenta explicar a variação da variável dependente pela variação do 
nível da variável independente. Na regressão o ajuste de uma equação para 
cada tratamento empregado, ao passo em que a utilização de redes neurais 
estima através de uma rede as alturas das demais árvores com precisão e 
exatidão. 

De acordo com Bullinaria (2010), as redes neurais artificiais (RNA) 
consistem em um sistema computacional paralelo (camadas) constituído de 
várias unidades de processamento simples (neurônios artificiais) conectados 
entre si de uma maneira especifica para executar uma determinada tarefa. 
Novas ferramentas de inteligência artificial, tais como, as RNA surgem no setor 
florestal como alternativa potencial em análise de dados, aumentando a 
precisão das estimativas e diminuindo os custos (LEITE et al., 2011). No 
entanto, os principais trabalhos com redes neurais artificiais, na área florestal 
foram realizados com espécies do gênero Eucalyptus spp., sendo escassos, 
trabalhos com outras espécies, como a teca (Tectona grandis L.f) 
(VENDRUSCOLO et al., 2017). 
A pesquisa teve como objetivo ajustar modelos hipsométricos para estimativa 
da altura total de teca clonal e seminal em monocultivos e sistemas 
agroflorestais, utilizando regressão e redes neurais. 
 
METODOLOGIA 
 

O experimento foi realizado no Município de Figueirópolis D’Oeste, Mato 
Grosso. O clima da região é do tipo Aw, segundo Köppen (ALVARES et al., 
2013). 

O experimento foi instalado em janeiro de 2010 no delineamento 
experimental de blocos casualizados (DBC), com seis repetições e oito 
tratamentos, sendo: CL_MC: plantas clonais em monocultivo, CL_TA_MC: 
plantas clonais em sistema taungya até a idade de 24 meses e na fase 
seguinte monocultivo, CL_MC_SS: plantas clonais em monocultivo até a idade 
de 24 meses e na fase seguinte sistema silvipastoril, CL_TA_SS: plantas 
clonais em sistema taungya até a idade de 24 meses e na fase seguinte 
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sistema silvipastoril, SE_MC: plantas seminais em monocultivo, SE_TA_MC: 
plantas seminais em sistema taungya até a idade de 24 meses e na fase 
seguinte monocultivo, SE_MC_SS: plantas seminais em monocultivo até a 
idade de 24 meses e na fase seguinte sistema silvipastoril e SE_TA_SS: 
plantas seminais em sistema taungya até a idade de 24 meses e na fase 
seguinte sistema silvipastoril. 

Cada parcela possui sete linhas de plantio de teca no sentido leste-
oeste, com seis plantas por linha, sob espaçamento 4 x 2 m (42 plantas que, 
descontada a bordadura, totalizaram 20 plantas úteis) e área útil da parcela é 
de 160 m2. 

As árvores nas parcelas experimentais foram medidas aos 27, 36, 48, 
60, 72, 88, 96 e 108 meses após o plantio. Das 20 árvores úteis por parcela, 
mediu-se a altura e circunferência a 1,30 m de altura de quatro (árvores 9, 10, 
11 e 12). A circunferência a 1,30 m de altura foi mensurada com fita métrica 
graduada e, posteriormente os valores foram convertidos em diâmetro. A altura 
foi medida utilizando um gabarito graduado, que possuía comprimento de 14 m 
de altura, sendo que as alturas das árvores acima deste valor foram 
estimadas. O banco de dados foi dividido de forma aleatória em 70% para 
ajustes de modelos e treinos de redes e 30% para validação. 

Foram treinadas 100 redes neurais artificiais do tipo Perceptrons de 
múltiplas camadas (Multilayer perceptron - MLP), sendo escolhida a de melhor 
desempenho no processo de validação. O algoritmo utilizado foi o BFGS e o 
treinamento foi finalizado após ser atingido um máximo 10000 ciclos ou uma 
alteração no erro menor que 1-7. Os pesos iniciais de todas as redes foram 
gerados aleatoriamente. Os dados de entrada foram o diâmetro a 1,30 m de 
altura (DAP) e a variável categórica tratamento (trat). O número de neurônios 
na camada oculta variou de 5 a 15 (CAMPOS; LEITE, 2017). As funções de 
ativação testadas para os neurônios da camada oculta e de saída foram: 
Identity, Logistic, Tanh, Exponential e Sine. 

Para a relação hipsométrica foi utilizado o modelo de 
Gompertz (1815) (Equação 1), sendo ajustado um modelo para cada 
tratamento, utilizando o algoritmo iterativo de Gauss Newton e o método dos 
mínimos quadrados. 

 

                                              
                                                                                             Equação (1) 

 
Em que: y é a variável dependente; βi são os parâmetros do modelo, x é 

a variável independente e ɛ é o erro aleatório, ɛ ~ NID (θ, σ2) 
Para a validação da rede neural e dos modelos hipsométricos utilizou-se 30% 
do banco de dados, sendo avaliado o coeficiente de correlação (Ryŷ%) 
(Equação 2), a raiz quadrada do erro quadrático médio (RQEM) (Equação 3) e 
as análises gráfica dos erros relativos percentuais (ER%) (Equação 4). 
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Equação (2) 
 

 
Equação (3) 

 
Equação (4) 

 
Em que: Ryy% é o coeficiente de correlação; n é o número de 

observações; Yi são os valores observados da variável dependente de 
interesse; Yi são os valores estimados da variável dependente de 
interesse; Ym é a média das estimativas de Y; Y é a média aritmética 
de Y; RQEM% é a raiz quadrada do erro quadrático médio e ER% são os erros 
relativos percentuais. 

Os ajustes dos modelos e o treinamento das redes neurais foram 
realizadas com auxílios de softwares estatísticos. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Na validação dos modelos hipsométricos constatou-se que todos os ajustes 
possuíram bons valores para o coeficientes de correlação (Ryŷ%) e para raiz 
quadrada do erro quadrático médio (RQEM%), assim como observado 
por Vendruscolo et al. (2017). Os tratamentos CL_TA_SS e 
SE_TA_SS possuíram os maiores valores de RQEM%, demonstrando que 
neste experimento, a combinação do cultivo da teca em sistema taungya na 
fase de estabelecimento e na fase seguinte sistema silvipastoril foi prejudicial a 
esta estatísticas de avaliação de modelo (Tabela 1). 
 

Tabela 1 
Parâmetros do modelo Gompertz ajustados para a relação hipsométrica, em 
diferentes tratamentos, correspondentes coeficientes de correlação (Ryŷ%) e 

raiz quadrada do erro quadrático médio (RQEM%) da etapa de validação. 

Tratamento Equação* Ryŷ% RQEM% 

CL_MC 
 

97,05 7,78 
CL_TA_MC 

 

96,09 8,55 
CL_MC_SS 

 

95,58 9,06 
CL_TA_SS 

 

92,61 12,74 
SE_MC 

 

94,58 9,89 
SE_TA_MC 

 

95,65 8,77 
SE_MC_SS 

 

95,43 9,43 
SE_TA_SS 

 

83,70 16,80 
Em que: CL = Plantas clonais; SE = Plantas seminais; TA = Taungya; MC = Monocultivo; SS = 
Silvipastoril. 

*
Todos os coeficientes foram significativos pelo teste t. 

 
De todas as configurações de RNA testadas, a que apresentou melhores 

resultados na etapa de validação foi a rede 9-4-1 (Tabela 2), que possuiu 
estatísticas semelhantes, e até melhores em alguns casos, que as obtidas nos 
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modelos hipsométricos, demonstrando que uma RNA treinada com o 
agrupamento de todos os tratamentos resulta em estatísticas semelhantes as 
obtidas nos modelos hipsométricos estratificados por tratamento, diminuindo de 
forma considerável a quantidade de equações a serem manipuladas ( 
GORGENS et al., 2009; BINOTI; BINOTI; LEITE, 2013). Tais resultados 
também foram observados por Vendruscolo et al. (2015); Ferreira et al. (2017) 
e Cunha Neto et al. (2018), onde a aplicação de RNA resultou em ajustes 
semelhantes aos obtidos por modelos de regressão. 

 
Tabela 2 

Configuração da melhor rede neural artificial treinada, correspondente 
coeficiente de correlação (Ryŷ%) e raiz quadrada do erro quadrático médio 

(RQEM%) da etapa de validação. 

Arquitetura* 
Função de ativação 

Ryŷ% RQEM% 
Camada oculta Camada de saída 

9-4-1 Logistic Identity 95,47 10,10 
* Número de neurônios em cada camada. 
 

Nas análises gráficas dos dados observados (ht obs) e estimados 
(ht est) e das plotagens dos erros relativos percentuais (ER%) da RNA e dos 
modelos hipsométricos na etapa de validação foi possível observar que ambos 
geraram bons resultados, demonstrando que as duas METODOLOGIAs são 
eficientes para a estimativa da altura de indivíduos de teca (VENDRUSCOLO 
et al., 2017). 
 
Figura 1: Relação entre dados observados (ht obs) e estimados (ht est), erros 
relativos percentuais (ER%) em função dos dados observados e distribuição de 
frequência dos erros relativos percentuais, para cada modelo ajustado e para a 
rede neural artificial na etapa de validação. 
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Em que: CL = Plantas clonais; SE = Plantas seminais; TA = Taungya; MC = 

Monocultivo; SS = Silvipastoril. 
 

CONCLUSÕES 
 

As redes neurais são eficientes para a estimativa da altura total de teca 
clonal e seminal, em sistemas agroflorestais e monocultivos. 
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Eixo 6: Engenharia Florestal: Silvicultura Manejo Técnicas e Operações 
Florestais Tecnologia de Produtos Florestais e Conservação da Natureza 

 
RESUMO 
 

Os grandes avanços tecnológicos presentes no século XXI, 
proporcionaram alternativas mais eficientes de obtenção de informações. 
Esses avanços propiciaram o aumento do uso de VANT (Veículo Aéreo não 
Tripulado), por oferecerem muitas vantagens econômicas e técnicas. O objetivo 
geral desse trabalho foi realizar o levantamento aéreo usando o VANT como 
ferramenta para uso em planejamento urbano e ambiental no Córrego do 
Renato no município de Cáceres. As etapas do trabalho se desenvolveram com 
o planejamento e execução do voo, processamento das imagens e análise das 
imagens. O uso de um veículo aéreo não tripulado acabou por se mostrar uma 
ferramenta de bastante eficácia na observação dos aspectos ambientais 
relativos ao curso d’água, apesar da aeronave utilizada ser de pequeno porte e 
cobrir apenas pequenas áreas, ela desempenhou um papel deveras importante 
e cumpriu com tudo aquilo que foi previsto para o trabalho. 
 
Palavras-chave: Córregos Urbanos. Geotecnologias. Infraestrutura Verde. 
 
INTRODUÇÃO 
 

Os grandes avanços tecnológicos presentes no século XXI, 
proporcionaram alternativas mais eficientes de obtenção de informações. Tal 
eficiência é dada pela rapidez que os dados são alcançados, como no nível de 
detalhamento de tais informações (XAVIER, 2013). 

As geotecnologias são cada vez mais usadas para os mais diferentes 
fins, uma vez que as aplicações destas tecnologias permitem a compreensão 
do uso e ocupação do solo com mais eficiência do que METODOLOGIAs 
convencionais. Sendo que os métodos formadores de geotecnologias podem 
ser utilizados para organizar o uso dos recursos naturais de uma determinada 
área de forma mais justa (LEITE; LEITE; CLEMENTE, 2010). 

Esses avanços propiciaram o aumento do uso de VANT (Veículo Aéreo 
não Tripulado), por oferecerem muitas vantagens econômicas e técnicas. Sua 
aplicação é uma excelente ferramenta na obtenção de imagens de alta 
resolução, gerando assim maior grau de detalhamento (LIMA et al., 2018). 

A ocupação do solo no entorno de cursos d’água (rios, córregos, lagos, 
oceanos) e a pressão exercida pelas atividades antrópicas, tem alterado 
significativamente o meio físico, comprometendo os serviços oferecidos por 
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este recurso, como por exemplo, o abastecimento de água para as populações. 
Há também o problema do despejo de resíduos sólidos, do lançamento de 
esgotos in natura diretamente nos cursos d’água, pois a grande maioria das 
cidades não possui rede de saneamento básico. Somado a isso, a retirada da 
cobertura vegetal de áreas marginais para diferentes tipos de usos tem 
provocado muitas alterações no meio ambiente com relação a sedimentos e 
biodiversidade (VIEIRA et al., 2007). 

Áreas verdes urbanas podem ser conceituadas como uma categoria de 
espaço livre urbano formada por vegetação arbórea e arbustiva, com solo livre 
de construções, de livre acesso ou não, e que realizam minimamente as 
funções ecológicas, estéticas e de lazer (BARGOS; MATIAS, 2011) 

Desse modo, a restauração e manutenção de áreas verdes em centros 
urbanos se torna inevitável, tendo em vista a boa vivência dos habitantes, 
retomada da fauna e flora, revitalização de corpos d’água, além de ornamentar 
o paisagismo presente (PINA; SILVA 2012). 

O objetivo geral desse trabalho foi realizar o levantamento aéreo usando 
o VANT (Veículo Aéreo Não Tripulado) como ferramenta para uso em 
planejamento urbano e ambiental no Córrego do Renato no município de 
Cáceres. 
 
METODOLOGIA 
 

O córrego do Renato, figura 1, está inserido na parte urbana da cidade, 
sendo sua nascente no bairro Vila Mariana, passando por mais dois bairros que 
possuem alta densidade populacional, assim em quase toda sua extensão 
rodeado por edificações (OLIVEIRA-JUNIOR, 2013). A localização da nascente 
(S16°04’44.9” W057°41’05.7”), possui uma vasta abundância de resíduos 
sólidos, já que recebe esgoto de residências e empresas do seu entorno. 
 
Figura 1: Área de Estudo 
 

 
 

Para o planejamento dos voos foi utilizado o software DroneDeploy 
(disponível para os sistemas IOS e Android), para definição das rotas que o 
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VANT deveria seguir em cada trecho para aquisição das fotografias aéreas 
verticais. 

Através de estudos preliminares, foi definida a altura média de voo e 
sobreposição de cada imagem, sendo o voo realizado a 120 metros do nível do 
solo e sobreposições com 60% lateral e 80% frontal, dessa forma obtendo o 
nível de detalhamento esperado. 

Para que o produto dos voos tenha maior precisão geográfica, foram 
instalados pontos de apoio artificiais, onde se coletou as coordenadas com 
ajuda do GPS RTK, proporcionando assim um melhor georreferenciamento das 
imagens. 

A aquisição das imagens ficou a cargo do VANT DJI Phantom 4 Pro, 
sendo sua principal característica a câmera de 20 megapixels, o que nos deu 
uma ótima resolução espacial. Este se enquadra na classe 3 da 
regulamentação da ANAC - Agência Nacional de Aviação Civil (2017), onde o 
peso máximo de decolagem é menor ou igual a 25 kg. 

As imagens obtidas com o levantamento foram processadas com auxílio 
de softwares de fotogrametria digital específico (Agisoft Photoscan), para que 
se obtenha o MDS (Modelo Digital de Superfície), MDT (Modelo Digital de 
Terreno), nuvens de pontos e o ortomosaico. No mesmo software foi 
adicionados os pontos de apoios, onde amarrados com a ortofoto gerou o 
ortomosaico georreferenciado. 

Objetivando uma configuração mais otimizada na visualização das 
etapas que compõem a METODOLOGIA utilizada, um fluxograma foi criado 
para dispor em sequência todo o passo a passo da realização do trabalho, 
desta forma, os processos feitos e atividades realizadas são melhor 
observadas quando dispostos nesse tipo de recurso visual, figura 2. 
 
Figura 2: Fluxograma Metodológico 
 

 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Devido a precisão das imagens é possível notar muitos aspectos com 
relação ao planejamento urbano, mais especificamente no controle ambiental. 
Na área de nascente, local onde a área verde deveria ser preservada é 
observado todo tipo de construção (casas, comércios, muros e barracões) o 
que representa grande desvantagem ambiental, figura 3. De acordo com a 
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu capítulo VI 
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que trata do meio ambiente o artigo 225 diz:“Todos têm direito ao meio 
ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial 
à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o 
dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.” 
Segundo a Lei federal nº 4.771/65, a área de preservação de nascentes 
deveria ter um raio de 50 metros, ou seja, a área de estudo está totalmente 
irregular. 
 
Figura 3: Córrego do Renato - Nascente 

 
A nascente não possui grande volume de água, com uma área alagada, 

que conforme o período do ano pode apresentar maior ou menor área de 
abrangência. Segundo a Lei Federal 4.771/65, alterada pela Lei 7.803/89 e a 
Medida Provisória nº 2.166-67, de 24 de agosto de 2001, “Consideram-se de 
preservação permanente, pelo efeito de Lei, as áreas situadas nas nascentes, 
ainda que intermitentes e nos chamados olhos d’água, qualquer que seja a sua 
situação topográfica, devendo ter um raio mínimo de 50 (cinquenta) metros de 
largura.” 

A área de preservação permanente (APP) corresponde a área protegida, 
coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de conservar os 
recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, 
facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar 
das populações humanas. 

A área adjacente à nascente (APP), figura 3, deve ser toda cercada a fim 
de evitar o acesso de animais, pessoas, veículos etc. Todas as medidas devem 
ser tomadas para favorecer seu isolamento, tais como proibir a pesca e a caça, 
evitando se a contaminação do terreno ou diretamente da água por indivíduos 
inescrupulosos. 

Ao longo do córrego é possível notar um grande número de construções 
ocupando as margens de APP, não respeitando assim a faixa de 30 metros 
prevista em legislação, assim também como lançamento de esgoto doméstico 
pela coloração e turbidez da água, figura 4. 

No percurso do córrego do Renato é notado em algumas regiões o leito 
com canalização, aumentando assim a possibilidade de enchente com a 
diminuição da permeabilidade no seu leito. Um exemplo nacional é o rio Tietê, 
que em seu percurso urbano na cidade de São Paulo é um canal de 
engenharia. A engenharia, ou a urbanização fora de uma preocupação 
sistêmica, tem feito dos rios que cruzam as cidades brasileiras apenas um 
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elemento inconveniente. O “mal cheiro”, “um feioso leito escuro”, isso é o que 
as pessoas não desejam sentir ou ver, isso afasta qualquer possibilidade de 
integração da população com os rios urbanos (BUENO; HENKES, 2016). 
 
Figura 4 : Córrego do Renato - Percurso 
 

 
A turbidez e mau cheiro da água provocam desconforto e reclamação 

por parte da população adjacente, é notado em vários pontos a presença de 
tubulação com lançamento de esgoto doméstico sem tratamento, se tratando 
assim de intervenção clandestina. 

Quando se fala em despoluição de rios é inevitável lembrar do Rio 
Tâmisa, na Inglaterra. A história do rio mais sujo da Europa no século XIX 
começou a mudar quando um sistema de estações de tratamento foi 
implantado e removeu quase 100% dos esgotos lançados, tanto que hoje 
existem peixes vivendo em toda a sua extensão. O caso paulista é mais 
complicado, pois recebe mais esgoto e tem menor vazão que o Tâmisa, 
dificultando a diluição da sujeira (SALOMÃO, 2010). 
 
Figura 5 : Córrego do Renato - Foz 
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Na foz local onde o córrego do Renato desagua no rio Paraguai, a maior 
parte da vegetação é constituída por espécies rasteiras. Assim como a 
nascente, a foz deve estar protegida, o respeito a área de APP e a preservação 
do local estarão comprometidos se não houver a intervenção do poder público, 
figura 5. 
Na área de encontro do córrego do Renato com o rio Paraguai, pode-se notar 
em alguns locais o acúmulo de lixo e animais mortos, sendo assim uma 
evidência de que a população está usando o local como ponto de descarte. 

Uma solução para alguns pontos do córrego seria acabar com a 
ocupação irregular das margens, pois, todos os dias o córrego recebe muito 
lixo, a falta de saneamento é a principal causa da aparência escura das suas 
águas. No entanto é uma possibilidade de viabilidade baixa, pois além do 
investimento financeiro, a retirada de casas da beira do córrego tem um custo 
político que poucos governantes estão dispostos a arcar. 
  
CONCLUSÕES 
 

O uso de um veículo aéreo não tripulado (VANT), se mostra uma 
ferramenta de bastante eficácia na observação dos aspectos ambientais 
relativos ao curso d’água: áreas de construção irregular, tamanho do córrego, 
quantidade de vegetação, porte da vegetação entre outros aspectos relevantes 
ao planejamento urbano e ambiental eficiente. 
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Eixo 8: Tecnologias Química: Processos Químicos e Bioquímicos Gestão de 

Resíduos e Biotecnologia 
 
RESUMO 
 
O presente estudo teve como objetivo avaliar o teor oleaginoso presente nas 
sementes de Cumbaru oriundas da Associação das Produtoras Extrativistas do 
Pantanal situada no município de Cáceres, no estado de Mato Grosso, com 
intuito de caracterizar o material para agregar valor para seu beneficiamento e 
distribuição no segmento da indústria de alimentos. Pode se verificar que a 
semente de Cumbaru obteve um valor médio de 21,02% em óleo, o que 
evidencia um teor oleaginoso menor do que aquele encontrado por diversos 
autores. Diante do exposto o teor de óleo encontrado nas sementes de 
cumbaru da Associação das Produtoras Extrativistas do Pantanal situada no 
município de Cáceres, no estado de Mato Grosso, apresentou-se abaixo do 
esperado, porém 20,1% é um bom teor de óleo e pode ser extraído e 
comercializado, agregando valor à sementes beneficiadas na associação. 
 
Palavras-chave: Óleo. Extração. Beneficiamento. 
 
INTRODUÇÃO 
 

O Cumbaru, também conhecido como Baru, é uma fruta da planta do 
Cumbaruzeiro (Dipteryx alata), uma espécie de arbusto pertencente à 
família Leguminosae Faboideae, nativa do Cerrado, floresce de novembro a 
maio e produz frutos de julho a outubro, utilizada regionalmente para consumo 
humano (MARANHÃO, 2018). 

O barueiro pertence à família Fabaceae, apresenta ampla distribuição no 
Brasil, sendo encontrado nos estados de Goiás, Minas Gerais, São Paulo, Mato 
Grosso, Mato Grosso do Sul e no Distrito Federal. A árvore dessa espécie 
atinge cerca de 30 m de altura e 70 cm de diâmetro, apresentando intensa 
frutificação quando adultos, produzindo assim, frutos do tipo drupa, ovoides, 
levemente achatados e de coloração marrom, com uma única semente ou 
amêndoa (LORENZI, 2006). 

De acordo com Souza et al. (2011), as amêndoas do baru possuem alto 
teor de óleos que variam de 38,2 a 41,9 %, os quais aproximadamente 81,2% 
são ácidos graxos insaturados. 

De acordo com Freitas e Naves (2010), o cumbaru possui ácidos graxos 
predominantes como os ácidos oleico e linoleico. Também apresenta em seu 
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interior a presença de fitoesteróis, com 100 a 200 mg de β-sitosterol por 100 
gramas, e altos teores de vitamina E. De acordo com o autor, o consumo 
elevado desses compostos reduz o risco de doenças cardiovasculares e de 
alguns tipos de câncer. 

A associação das produtoras extrativistas do pantanal situada no 
município de Cáceres, no estado de Mato Grosso beneficia as sementes de 
cumbaru e aplica na produção de produtos alimentícios como pães, biscoitos, 
sementes torradas etc. No entanto o óleo presente nas sementes também pode 
vir a ser um grande aliado na confecção dos produtos. 
Os óleos vegetais podem ser extraídos por várias rotas diferentes, dentre as 
quais se destacam a extração por solvente e a prensagem. A prensagem é 
muito utilizada como uma extração preliminar onde ocorre o esmagamento da 
semente. No entanto para se ter um bom rendimento em óleo é necessário 
submeter a torta oriunda desse processo a uma etapa posterior de extração por 
solvente. 

A extração por solvente é comumente realizada no aparelho de soxhlet 
sob refluxo com utilização de um solvente que tenha afinidade com o óleo. 
Dentre os solventes mais utilizados destacam-se o hexano e o éter de petróleo, 
porém a literatura mostra que o hexano tem apresentado uma melhor eficiência 
no processo de extração de óleos em geral. 
Diante do exposto, o presente estudo teve como objetivo avaliar o teor 
oleaginoso presente nas sementes de Cumbaru oriundas da Associação das 
Produtoras Extrativistas do Pantanal situada no município de Cáceres, no 
estado de Mato Grosso, com intuito de caracterizar o material para agregar 
valor para seu beneficiamento e distribuição no segmento da indústria de 
alimentos. 
 
METODOLOGIA 
 

As sementes de trituradas de cumbaru foram adquiridas da associação 
das produtoras extrativistas do pantanal entre os meses de novembro e 
dezembro, e foram utilizadas como recebidas. Foram utilizados 6 kg de 
sementes. Após secagem em estufa, todas foram homogeneizadas e 
conduzidas ao processo de extração para avaliação do rendimento em óleo 
das sementes. 

Para o processo de extração, utilizou-se o método Sohxlet que consistiu 
na pesagem de aproximadamente 150 gramas de sementes trituradas, estas 
foram colocadas em cartucho e encaminhadas ao extrator. Foram montados 
três sistemas de extração, utilizando 600 mL de hexano separadamente. O 
processo de extração ocorreu em refluxo durante o período de 8 horas. 

Ao final de oito horas, a mistura hexano/óleo foi conduzida ao 
evaporador rotatório da marca, para recuperação do solvente.  O evaporador 
rotatório é um equipamento composto basicamente por uma bomba a vácuo, 
condensador, cuba, sistema de rotação e deposito de água gelada. A 
separação baseia-se na diferença de ponto de ebulição entre solvente e óleo. 
No caso do hexano, a temperatura variou de 75 °C a 85 °C, já o éter de 
petróleo começou a evaporar a partir dos 65°C. Assim que atinge sua 
temperatura de ebulição, o solvente é evaporado, este condensa quando entra 
em contato com o condensador e é armazenado em um balão logo abaixo. Ao 
final do processo obteve-se o solvente recuperado e o óleo de cumbaru. O óleo 
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extraído em triplicata foi conduzido separadamente á estufa onde permaneceu 
por 24 h para retirada de traços de solvente. O rendimento de cada óleo obtido, 
foi calculado a partir da equação 1. 
  

Mm ------------100% 
Mbcheio - mbvazio --------- X 

Equação (1) 
 

Onde: 
Mm: Quantidade de matéria-prima em gramas; 
Mbcheio: Massa do bécher cheio de óleo em gramas; 
mbvazio:  Massa do bécher vazio em gramas; 
X: porcentagem de óleo extraído em relação à massa de semente. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Após a extração do óleo extraído, foi realizada a avaliação do teor de 
óleo das sementes, e os resultados são apresentados na tabela 1. 
  

Tabela 1 
Resultados da avaliação do teor oleaginoso das sementes de Cumbaru. 

Amostras de 
sementes 

Teor de óleo Teor médio 

Amostra 1 20,60 % 

21,02% Amostra 2 20,88% 

Amostra 3 21,93% 

  
Observando os valores da tabela 1, pode se verificar que a semente de 

Cumbaru obteve um valor médio de 21,02% em óleo. Pode-se observar que o 
teor oleaginoso encontrado nesse estudo é menor do que aquele encontrado 
por diversos autores. 

Takemoto et al. (2001), avaliaram o teor oleaginoso do cumbaru 
cultivados no município de Pirenópolis, estado de Goiás, e encontraram um 
valor de 38% de óleo.Lima (2012) avaliou o teor de óleo presente nas 
sementes de cumbaru cultivadas no estado de Goiás e encontrou um teor de 
37,2 % em óleo. 
Antunes, Ramos e Lacerda (2017) avaliaram o teor oleaginoso das sementes 
de cumbaru cultivadas no município de São Romão, Minas Gerais e 
encontraram um teor de 32,8 % 

É importante salientar que questões como geografia, tipo de solos, e 
consequentemente os nutrientes dispostos em cada região influenciam 
significativamente nas propriedades dos frutos e sementes cultivadas. 
Outra fator determinante no teor de óleo é o estágio da semente, pois em fase 
inicial a formação da molécula de triacilglicerídeo ainda não é completa, o que 
influencia no teor de óleo formado (KNOTHE et al., 2006). 

Diante do exposto o teor de óleo encontrado nas sementes de cumbaru 
da Associação das Produtoras Extrativistas do Pantanal situada no município 
de Cáceres, no estado de Mato Grosso, apresentou-se abaixo do esperado, 
porém 20,1% é um bom teor de óleo e pode ser extraído e comercializado, 
agregando valor à sementes beneficiadas na associação. 
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CONCLUSÕES 
 

Pode se verificar que a semente de Cumbaru obteve um valor médio de 
21,02% em óleo. Pode-se observar que o teor oleaginoso encontrado nesse 
estudo é menor do que aquele encontrado por diversos autores. 

Diante do exposto o teor de óleo encontrado nas sementes de cumbaru 
da Associação das Produtoras Extrativistas do Pantanal situada no município 
de Cáceres, no estado de Mato Grosso, apresentou-se abaixo do esperado, 
porém 20,1% é um bom teor de óleo e pode ser extraído e comercializado, 
agregando valor à sementes beneficiadas na associação. 
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Eixo 8: Tecnologias Química: Processos Químicos e Bioquímicos Gestão de 

Resíduos e Biotecnologia 
 
RESUMO 
 
O objetivo deste estudo foi a produção de álcool gel a 70% a partir dos 
resíduos gerados durante as refeições, e reverter este produto, para a 
higienização das mãos dos manipuladores do Restaurante Escolar do IFMT- 
Campus Cáceres- Prof. Olegário Baldo. Um reator em batelada simples foi 
utilizado, sem agitação, e nele adicionado o mosto do suco dos resíduos 
vegetais, clarificado e pasteurizado, e o inóculo comercial de Saccharomyces 
cerevisiae. Em seguida, o mosto foi homogeneizado e o reator fechado para 
dar início à fermentação entre 25 e 30°C. O fermentado obtido foi submetido a 
destilação fracionada em destilador de bancada fracionado. O álcool em gel foi 
produzido, com a concentração de 58% (m/v), sendo indicado para limpeza de 
superfícies de materiais não sensíveis ao álcool como mesas e paredes e 
utensílios. 
 
Palavras-chave: Resíduos orgânicos. Produção. Bioetanol. 
 
INTRODUÇÃO 
 

O processo fermentativo transforma açúcares solúveis em etanol como 
produto principal. A transformação de glicose ou outro monossacarídeo em 
duas moléculas de álcool e gás carbônico é feita graças a presença de certas 
enzimas elaboradas por leveduras. Entre as leveduras mais utilizadas na 
fermentação alcoólica encontra-se Saccharomycies cerevisiae, usada na 
elaboração de vinhos, na produção de cervejas são utilizadas as espécies S. 
carlsbergensis e S. uvarum (CUNHA, 2010). 

O Restaurante Escolar do IFMT – Campus Cáceres/ professor Olegário 
Baldo foi construído em 17 de agosto de 1980, hoje ele produz em média 730 
refeições por dia, sendo gerado uma quantidade enorme de resíduos 
orgânicos, tais como: cascas de abóbora, abacaxi, mandioca, chuchu, de 
banana, de cebola, de batata doce, de beterraba, de melancia, de melão, 
laranjas, sobras de arroz e feijão cozidos, sobras de carnes, dentre outros. Isso 
gera um enorme transtorno ambiental, pois tratados de maneira incorreta, 
esses resíduos podem contaminar a água, o solo e o ar que respiramos. 
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Com base no exposto, estudantes do Curso Técnico em Agropecuária 
Integrado ao Ensino Médio questionaram sobre a possibilidade de parte dos 
resíduos de origem vegetal, como cascas de frutas e resíduos de hortaliças, 
serem convertidos em etanol e, posteriormente em álcool em gel, para a 
desinfecção das mãos dos manipuladores do restaurante escolar do IFMT – 
Campus Cáceres – Prof. Olegário Baldo. 

Os manipuladores de alimentos, para cumprir com as normas das Boas 
Práticas de Fabricação (BPF’s), necessitam tomar alguns cuidados, tais como: 
o uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI’s) como botas, luvas, 
toucas, jalecos, aventais, dentre outros. Também devem lavar e higienizar bem 
as mãos, antes de qualquer contato com os alimentos (CUNHA, 2010). 
Geralmente o produto mais consumido pelos restaurantes para a realização da 
sanitização de mãos dos manipuladores é o álcool em gel, a 70%, devido a sua 
eficiência como germicida. 

Neste contexto, o objetivo deste projeto foi a produção do Bioetanol em 
gel, a 70%, a partir dos resíduos gerados, durante as refeições, e reverter este 
produto, para a higienização das mãos dos manipuladores do Restaurante 
Escolar do IFMT- Campus Cáceres- Prof. Olegário Baldo. 
 
METODOLOGIA 
 

A preparação das amostras e aplicação dos testes foram executadas 
nos seguintes setores: no restaurante escolar (Coleta dos resíduos vegetais), 
Agroindústria (processamento) e no Laboratório de Química (análises) do IFMT 
- Campus Cáceres/Prof. Olegário Baldo. 

Os resíduos foram acondicionadas em caixas, transportados, lavados, 
higienizados, cortadas e trituradas em liquidificador industrial. O suco obtido 
foi pasteurizado 65ºC/30min, filtrado em peneira inox e resfriado a 30ºC 
(CUNHA, 2010). Posteriormente foram calculados a eficiência da extração 
usando os dados obtidos de porcentagem de sacarose e do grau Brix 
(FERREIRA; MARTINS; FINZER, 2015). 

Antes de ser inoculada, a levedura Saccharomyce cerevisiae de marca 
Fleischmann foi diluída em agua na proporção de 10 g de fermento para 100 
mL de agua a 30ºC, mantendo essa temperatura por 2 h visando a pré - 
ativação da levedura. Posteriormente o filtrado foi inoculado com solução de 
levedura pré - ativada na proporção de 30% de solução de fermento e 70 % de 
mosto. (FERREIRA; MARTINS; FINZER, 2015). 

Um reator em batelada simples foi utilizado sem agitação e nele 
adicionado o mosto do suco dos resíduos vegetais, clarificado e pasteurizado, 
e o inóculo comercial de Saccharomyces cerevisiae. Em seguida, o mosto 
foi homogeneizado e o reator fechado para dar início à fermentação, que 
ocorreu entre 25 e 30°C. A fermentação foi acompanhada diariamente através 
da leitura do teor de sólidos dissolvidos no mosto em refratômetro manual 
(modelo 103) sendo o final da fermentação determinada pela estabilização do 
°Brix, que ocorreu em 3 dias (OLIVEIRA, 2014). 

O vinho foi destilado em destilador de cobre de alambique. O álcool 
obtido foi centrifugado em centrífuga modelo SL – 700 da Solab, e novamente 
submetido a uma destilação fracionada em destilador de bancada modelo SL-
77 da Solab. 
Elaboração do álcool em gel (70%) 
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O Álcool gel foi produzido com a adição um produto Agrogel natural, 
geralmente utilizado para fixar a umidade nas raízes de plantas. Após a 
obtenção do álcool em gel, o produto foi acondicionado em embalagens 
próprias e levado para o restaurante para utilização como solução de limpeza. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Conforme a metodologia, durante 30 dias foram coletados resíduos 
vegetais, principalmente cascas de frutas, no Restaurante Escolar do IFMT - 
Campus Cáceres Prof. Olegário Baldo, acondicionados em caixas e levados 
para serem processados no Setor de Agroindústria do Campus. 
Ao todo foram preparados 100L de mosto de resíduos com teor de sólidos 
totais de 5 ºBrix. O mosto foi fermentado, com o inóculo de 
Saccharomyces cerevisiae e destilado onde obteve-se um rendimento final de 
5L de álcool a 46% (p/v). 

O álcool obtido foi centrifugado em centrífuga modelo SL – 700 da 
Solab, e novamente submetido a uma destilação fracionada em destilador de 
bancada modelo SL-77 da Solab, obtendo-se uma concentração final de 58% 
(p/v). 

O grau de hidratação do álcool é um fator importante para a definir sua 
atividade antimicrobiana, podendo ser 50%, 60%, 70%, 80% e assim por 
diante. Ou seja, significa a quantidade de diluição em água que possui um 
álcool com maior porcentagem, por exemplo, oferece uma limpeza bactericida 
muito mais rápida e eficaz que um com menor porcentagem (MARKPLAN, 
2019). 

Entretanto, uma concentração muito alta não resolve o problema, um 
álcool 99,6%, durante a desinfestação ocorre uma coagulação muito rápida, 
não havendo penetração no interior da célula bactericida não matando o 
micróbio, isso ocorre devido à rápida volatilização da substancia nessa 
concentração. Por isso, para essa função o mais indicado é o 70% (CUNHA, 
2010). 

O álcool gel obtido ficou com uma concentração final de 58% (p/v) sendo 
muito eficaz para limpeza doméstica para remover as sujeiras, podendo ser 
utilizado no dia-a-dia. Álcoois com graduação mais baixa de 46 a 65 
conseguem exterminar quase 98 % dos microrganismos (MARKPLAN, 2019). 
Contudo, segundo parâmetros técnicos, o produto ainda não pode ser usado 
para a sanitização das mãos dos manipuladores, conforme proposta deste 
estudo. 
Elaboração do álcool em gel (58%) 

Conforme METODOLOGIA, visando aumentar o tempo de contato e 
consequentemente sua eficiência como agente bactericida, o álcool obtido foi 
concentrado na forma de gel. Como agente gelificante utilizou –se um Agrogel 
natural (Figura 9), produzido por SNF INC do U.S.A e importado por Empresa 
de base e Distribuidora LTDA. O produto geralmente é utilizado para fixar a 
umidade nas raízes de plantas. 

O álcool gel foi produzido a uma concentração de 58% (p/v) portanto, 
indicado para a limpeza de superfícies de materiais, não sensíveis ao álcool, 
como mesas, paredes e utensílios. 
 
CONCLUSÕES 
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O álcool gel produzido a concentração de 58% (m/v) é indicado para 

limpeza de superfícies de materiais como mesas, paredes e utensílios. No 
entanto, para que o produto possa ser direcionado ao restaurante escolar como 
um produto antisséptico, faz-se necessários realizar experimentos práticos, ou 
seja, incluindo ensaios físico-químicos, como o de pH, viscosidade, aparência e 
característica sensorial, além de contagem de culturas em placas, pós 
aplicação do produto, afim de avaliar, de fato, a sua eficácia bactericida e 
fungicida. 
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Eixo 8: Tecnologias Química: Processos Químicos e Bioquímicos, Gestão de 

Resíduos e Biotecnologia 
 
RESUMO 
 
Este trabalho teve como objetivo a produção do biodiesel metílico a partir da 
transesterificação alcalina de blendas constituídas de óleo de girassol e óleo de 
resíduos de processamento de peixes. Para alcançar este objetivo, realizou-se 
a extração das vísceras dos peixes, calculando o seu rendimento. Além disso, 
foram usadas no preparo das blendas as proporções, em volume, de 10:90%; 
20:80% e 30:70%, o óleo de vísceras dos peixese e o óleo de girassol, 
respectivamenet. Avaliou o índice de acidez dos óleos e das blendas, antes e 
após a sua neutralização. Produziu os biodieseis pelo método aquecimento 
convencional usando todas as blendas, como catalisador o hidróxido de 
potássio 1,5% (m/v) e como álcool o metanol, na razão molar 6:1 (metanol: 
blenda) a uma temperatura de 60oC, sob agitação durante 60 minutos. Os 
biodieseis foram separados, lavados, purificados e caracterizados. Após a 
análise de todos os resultados verificou-se que o óleo obtido das vísceras de 
peixe apresentaram resultados satisfatórios e de acordo com a literatura, e as 
blendas são importantes na redução da acidez. Entretanto, a neutralização 
destas blendas produziram biodieseis de acordo com a legislação vigente. O 
melhor resultado encontrado, nas condições estudadas foi na proporção em 
volume de 10:90%.  Agregar valor a esse resíduo é um grande avanço tanto 
para redução do impacto ambiental, quanto para fomentar o segmento da 
indústria de biocombustíveis. 
 
Palavras-chave: Metanol. Catalisador. Biocombustíveis. 
 
INTRODUÇÃO 
 

A busca pelo desenvolvimento sustentável para a prevenção de uma 
futura crise energética mundia, pelo fato do progressivo esgotamento das 
fontes de combustíveis fósseis e a poluição decorrente de seu uso, levou ao 
desenvolvimento dos chamados biocombustíveis. Dentre os biocombustíveis, 
destaca-se o biodiesel, combustível biodegradável provenientes da biomassa 
renovável, obtido mediante processo produtivo que consome óleos vegetais ou 
gorduras animais como matéria prima principal, capaz de substituir total ou 
parcialmente o emprego do óleo diesel, em motores do ciclo diesel, com a 
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vantagem de não ser tóxico, além da melhor qualidade das emissões durante o 
processo de combustão (LORA; VENTURINI, 2012). 

O Biodiesel pode ser produzido por diferentes processos, como 
craqueamento térmico ou pirólise, micro emulsificação, esterificação e a 
transesterificação de óleos vegetais, a mais utilizada no Brasil. A reação de 
transesterificação dos triglicerídeos, como óleos vegetais ou gorduras animais 
utiliza álcool de cadeia curta, tais como o metanol ou etanol, na presença de 
um catalisador ácido, básico, enzimático ou heterogêneo (LÔBO; FEREIRA; 
CRUZ, 2009). 

A matéria-prima mais abundante para a produção de biodiesel no Brasil 
é o óleo de soja, porém seu elevado preço e sua importância no segmento 
alimentício fez com que medidas governamentais incentivassem pesquisas na 
busca por matérias-primas alternativas que resultassem em um produto de 
melhor qualidade e com baixo custo de produção (MELO, 2010).  

O óleo de girassol figura entre as oleaginosas mais vantajosas para a 
produção de biodiesel devido ao seu ciclo curto de produção e ter seu 
desenvolvimento adaptável em diversas regiões brasileiras. Além disso, o 
girassol permite melhor aproveitamento da estrutura de produção com áreas 
ociosas e máquinas agrícolas, já que pode ser cultivado na entressafra, após a 
colheita da cultura de verão (EMBRAPA, 2002). 

O óleo de girassol, há muito vem sendo utilizado como matéria prima 
alternativa na síntese de biodiesel, no entanto o estudo de outras matérias 
prima faz-se necessário à medida que a demanda de biodiesel no país tem 
aumentado gradativamente. Neste contexto, pode-se afirmar que é 
interessante a utilização de matérias primas alternativas, e o aprimoramento de 
técnicas para a produção de biodiesel. 

Dentre tantas matérias primas potenciais para a síntese de biodiesel, 
aquelas oriundas de resíduos, tem chamado a atenção de vários 
pesquisadores. Dentre elas, esse trabalho traz como objeto de estudo, o óleo 
extraído dos resíduos do processamento de peixes (ORPP). 
O óleo extraído dos resíduos do processamento de peixes (ORPP), é uma 
alternativa viável na obtenção de biodiesel, já que o Mato Grosso é um estado 
que tem grande potencial na produção de pescado, superando 49 mil toneladas 
anuais e, consequentemente gerando em média 70% de resíduos, dependendo 
da espécie, implicando em problemas sociais, ambientais e econômicos 
(FAMATO, 2014). 

Agregar valor à esse resíduo tornando uma alternativa a mais para a 
matriz energética, contribuindo para suprir a necessidade de novos insumos 
para a produção do biodiesel, além de sanar o problema de eliminação dos 
resíduos sólidos gerados com o beneficiamento do peixe (MARTINS, 2012). 

A maior limitação encontrada na utilização ORPP, está relacionada a 
sua elevada acidez, o que pode afetar drasticamente as características finais 
de seu biodiesel. Um forma já conhecida de contornar essa limitação, encontra-
se na composição de blendas entre uma matéria prima de alta acidez, 
juntamente com outra, de baixa acidez como é o caso do óleo de girassol, 
seguida da neutralização de acidez dessa blenda de matéria prima de alta 
acidez (CARVALHO, 2016; FAGUNDES, 2011; MATOS et al., 2009). 

Diante do exposto, esse trabalho tem como objetivo avaliar o potencial 
do óleo extraído de resíduos de processamento de peixes coletado no 
município de Cáceres-MT como matéria prima alternativa na síntese de 
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biodiesel metílico a partir da transesterificação alcalina de blendas constituídas 
de óleo de girassol e o referido óleo. 
 
METODOLOGIA 
 

O experimento foi realizado no laboratório de química do Instituto 
Federal de Mato Grosso-Campus Cáceres – Prof. Olegário Baldo (IFMT). As 
amostras de peixe foram coletadas na vila de pescadores localizada no 
município de Cáceres-MT. 

Os resíduos foram separados em vísceras e transportados em estado 
congelado (–5ºC), embalados a vácuo, em caixas térmicas com gelo, até o 
laboratório de química situado no campus do IFMT-Cáceres, onde foram 
armazenados em freezer. 

A extração do óleo obtido a partir das vísceras ocorreu da seguinte 
forma: As vísceras dos peixes foram trituradas em liquidificador doméstico até 
obtenção de uma massa homogênea. A massa obtida nesta etapa foi enviada à 
estufa, onde permaneceu por 24 horas à temperatura de 105ºC para a 
eliminação de qualquer vestígio de água. Repetiu-se esta etapa antecedendo 
cada extração. 

Após a secagem, as amostras foram conduzidas ao processo de 
extração com solvente pelo método Soxhlet, no qual, aproximadamente 150 
gramas da massa de vísceras de peixes secas foram colocadas em cartuchos 
e encaminhada em cada extrator. O processo de extração ocorreu em ciclos 
contínuos durante um período de 6 horas sob refluxo, decorrido esse tempo a 
mistura contendo solvente e óleo foi conduzida a um evaporador rotatório a fim 
de que todo solvente fosse recuperado e armazenado para qualquer outro uso. 
O óleo obtido nessa etapa foi enviado à estufa a uma temperatura de 80ºC, 
durante 24 horas onde ocorreu a eliminação completa de qualquer porção de 
solvente remanescente (OLIVEIRA et al., 2011). Após o resfriamento deste 
óleo em dessecador pesou-se em uma balança analítica e o rendimento foi 
calculado (OLIVEIRA et al., 2011). Repetiu-se o experimento durante 10 dias 
para a obtenção de uma quantidade suficiente de óleos para a produção do 
biodiesel. Todo o óleo obtido foi armazenado em frascos de vidro âmbar. 

As blendas foram preparadas nas proporções em volume de 10:90% 
(B10); 20:80% (B20) e 30:70%(B30) (óleo obtido a partir das vísceras de peixe: 
óleo de girassol), respectivamente e analisados o índice de acidez dos óleos e 
das blendas. As blendas que apresentaram um índice de acidez acima de 1,0 
mg KOH/g foram neutralizadas. A neutralização consistiu em aquecimento do 
óleo a 90ºC, adição da glicerina pura e hidróxido de potássio (KOH), 
posteriormente seguiu para as etapas de decantação, purificação do óleo 
neutralizado, desmusificação e filtração e o índice de acidez foi avaliado 
novamente. Estas blendas foram usadas na síntese dos biodieseis. A síntese 
do biodiesel, a partir das blendas neutralizadas foi realizada através da reação 
de transesterificação pelo método convencional, via catálise básica, utilizando 
como catalisador o hidróxido de potássio (KOH) a 1,5 % (m/V), com uma razão 
molar de 6: 1 (metanol: óleo), sob constante agitação, até atingir a temperatura 
de 60ºC (GERIS et al., 2007). 

Decorrido o tempo reacional, a mistura obtida, foi transferida para um 
funil de separação, durante 24 horas para permitir a decantação e separação 
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das fases: biodiesel e glicerina. Repetiu-se o experimento com as blendas 
antes da neutralização também para fins de comparação. 
Todos os biodieseis obtidos na etapa de decantação foram conduzidos a 
lavagem e purificação com a solução de ácido clorídrico 5% (HCl), solução 
saturada de cloreto de sódio (NaCl), e água até pH neutro. Para remoção dos 
traços de umidade, realizou-se a secagem dos biodieseis purificados através 
de sulfato de sódio anidro P.A (Na2SO4). 
Posteriormente, todos os biodieseis foram caracterizados segundo o 
Rendimento (R%), Índice de acidez (IA), densidade (D) e Ponto de Fulgor (oC). 
  
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Inicialmente realizou-se o preparo e a secagem das vísceras dos peixes, 
o qual resultou em média 58,44% de umidade e 41,56% de matéria seca. No 
estudo realizado com resíduos de peixe de rio doce, o pesquisador Souza 
(2005) encontrou 64,40% de umidade. Esta diferença pode ser em decorrência 
da nutrição destes peixes e somando-se ao fato de que as vísceras dos peixes 
usados neste estudo foram de várias espécies e não de um único tipo. 
Após a extração do óleo das vísceras dos peixes, obteve-se um rendimento de 
26, 5%, utilizando o solvente Hexano através do método de Soxhlet. Após a 
obtenção do óleo das vísceras de peixe e o preparo das blendas nas 
proporções em volume de 10:90% (B10); 20:80% (B20) e 30:70 % (B30) (óleo 
das vísceras de peixes: óleo de girassol, respectivamente) realizou-se a 
avaliação do índice de acidez, obetndo-se os valores de  7,38mgKOH/g para as 
vísceras de peixes; de 1,20 mgKOH/g, 2,3 mgKOH/g, 4,48 mgKOH/g, para as 
blendas B10, B20 e B30, respectivamente. Estas blendas foram utilizadas na 
produção dos biodieseis. 

Através destes resultados pode-se constatar que o óleo extraído das 
vísceras de peixe apresenta um índice de acidez (IA) elevado para produzir 
biodiesel, sendo necessário uma neutralização. Entretanto, como o objetivo 
deste estudo foi a produção do biodiesel com o uso das blendas, misturando 
este óleo com o de girassol, verificou que o IA e AGL% diminuíram 
drasticamente com esta mistura, comprovando que as blendas são importantes 
para minimizar algum efeito negativo de uma das matérias-primas, conforme 
explica Silva et al.(2015).  Entretanto, somente a blenda B10 ficou no limite 
máximo de índice de acidez para ser utilizado na produção do biodiesel, pois 
de acordo com o que afirmam Gonçalves et al. (2009), uma matéria-prima para 
produzir um biodiesel que atenda a acidez normalizada pela ANP de 0,5 mg 
KOH/g é necessário que o óleo apresente uma acidez de no máximo 1,0 mg 
KOH/g. 

Sendo assim, como as blendas apresentaram IA superior a 1mgKOH/g, 
realizou-se a neutralização das mesmas, avaliando-se movamente o índice de 
acidez. Os resultados para as blendas B10, B20 e B30 foram 0,63 mgKOH/g; 
0,8 mgKOH/g e 1,02, respectivamente.   Estas blendas foram usadas na 
produção dos biodieseis. 

Os resultados de alguns parâmetros físicos e químicos realizadas nos 
biodieseis produzidos pelo método convencional a partir das blendas sem 
neutralizar e neutralizadas estão expressos no Quadro 1. Estes resultados são 
obtidos a partir da média dos valores. 
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Quadro 1: Resultado de Alguns Parâmetros Analisados nos Biodieseis pelo 
Método Convencional.  

Parâmetros 
Avaliados 

Biodieseis com as 
Blendas 
Antes da Neutralização 
10:90%     20:80%           3
0:70%         

Biodieseis com as 
Blendas 
Após a Neutralização 
10:90%          20:80%    
30:70%                

Legenda-Índice de Acidez; D-Densidade; R (%)-Rendimento 

          
Os resultados do Quadro 1 mostram que dos biodieseis produzidos pelo 

método convencional a partir das blendas sem a neutralização, apenas o da 
proporção em volume de 10:90% (B10) (óleo das vísceras de peixes: óleo de 
girassol, respectivamente), apresentou um menor IA e um biocombustível de 
acordo com as normas da ANP (2014), que é de 0,50 mg KOH/g de produto. 
Os biodieseis produzidos pelas demais blendas e sem neutralizá-las resultou 
em valores de IA acima do permitido pela legislação vigente. Entretanto, nas 
blendas neutralizadas B10 e B20 os biodieseis apresentaram valores 
satisfatórios e abaixo do máximo permitido pela resolução 45 da ANP. O 
resultado do IA do biodiesel produzido a partir da blenda neutralizada, B30 foi 
acima do aceitável pela ANP(2014), mas como este valor deu uma diferença de 
0,03 mg KOH/g acima do permitido, provavelmente, com uma melhoria nas 
condições do processo este índice de acidez pode ser diminuído. 

Asanome, Cardoso e Pereira (2017) verificou um IA de 0,32mgKOH/g 
com o óleo das vísceras de peixe com a etapa da neutralização. Valores 
semelhantes foram encontrados na pesquisa de Martins et al. (2015). 

A densidade de todos os biodieseis estão de acordo com a faixa 
determinada pela ANP (2014), que é de 850- 900 mgKOH/g, demonstrando 
que os biodieseis são puros. 

Os valores de rendimento encontrados foram muito pouco para todos os 
biodieseis. Este fato, provavelmente foi decorrente das perdas que podem ter 
ocorrido durante o processo de lavagem. Uma alternativa para melhorar este 
rendimento seria a mudança das técnicas de lavagem. 

O ponto de fulgor de todos os biodieseis produzidos encontram-se 
dentro dos padrões exigidos pela legislação vigente, que tem que ser maior 
que 100oC. 
Alguns pesquisadores que caracterizaram os biodieseis produzidos a partir de 
óleos dos resíduos dos peixes encontraram os parâmetros estudados de 
acordo com a legislação vigente (ASANOME; CARDOSO; PEREIRA, 2017; 
MARTINS, 2012) 
 
CONCLUSÕES 
 

Após toda a pesquisa realizada pode concluir que: 
 As vísceras e carcaça de peixes demonstraram ser uma opção de 

matéria prima interessante para produção de óleo de peixe; 
 O valor do índice de acidez das vísceras de peixes são elevados, 

necessitando a correção desta acidez ou o preparo de blendas com um 
óleo de baixa acidez na produção de um biodiesel de qualidade; 
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 A neutralização é uma alternativa de minimizar a acidez das blendas que 
não estão de acordo com os pesquisadores na obtenção de um 
biodiesel de acordo com a legislação vigente; 

 A blenda 10:90% formada pelo óleo das vísceras de peixes e de girassol 
respectivamente, mostrou-se o mais eficiente na produção de um 
biodiesel de acordo com a ANP (2014); 

 Agregar valor a esse resíduo é um grande avanço tanto para redução do 
impacto ambiental, quanto para fomentar o segmento da indústria de 
biocombustíveis. 
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RESUMO 
 
O presente estudo teve por objetivo avaliar qual a melhor concentração da 
blenda produzida com óleo de urucum e óleo de soja na produção do biodiesel.  
O óleo de urucum e o de soja foram avaliados de acordo com o índice de 
acidez e massa específica. Posteriormente foram preparadas e caracterizadas, 
blendas nas concentrações em volume de 10:90%; 20:80%; 30:70% e 40:60% 
(óleos de urucum: soja, respectivamente). Todas estas blendas foram usadas 
como matérias-primas na síntese do biodiesel, por reação de 
transesterificação, via catálise básica por rota metílica e aquecimento em 
micro-ondas, usando como catalisador o hidróxido de potássio 1,5% (m/v) e o 
metanol, na razão molar 6:1 (metanol: blenda). Na blenda 10:90% (óleos de 
urucum: soja, respectivamente), em volume foi adicionado o metóxido de 
potássio, previamente preparado com a mistura do catalisador e metanol e 
enviados ao micro-ondas por 60 segundos, produzindo o biodiesel bruto que 
posteriormente foi conduzido às etapas de decantação, lavagem e purificação. 
Posteriormente avaliou-se a qualidade dos biodieseis produzidos. Repetiu-se o 
experimento para as concentrações em volume de 20:80%; 30:70% e 40:60% 
(óleos de urucum: soja residual, respectivamente). Com a avaliação dos 
resultados pode-se verificar que a blenda 10:90% (óleos de urucum: soja, 
respectivamente) apresentou um índice de acidez de acordo com o máximo 
permitido pela legislação vigente, que é de 0, 50 mg KOH/g. Através da massa 
específica pode constatar que todos os biodieseis produzidos apresentaram 
uma pureza adequada. Entretanto, o rendimento de todos os biodieseis foram 
menores do que 80%. A blenda 10:90% (óleo de urucum: óleo de soja) foi 
considerada a melhor, nestas condições estudadas. Mais estudos seriam 
necessários em diferentes concentrações de blendas. Otimização com outros 
métodos de produção seria uma opção para melhorar o índice de acidez e 
rendimento do processo. 
 
Palavras-chave: Transesterificação. Mistura reacional. Catalisador. 
 
INTRODUÇÃO 
 

Os combustíveis fósseis (petróleo, gás, carvão), fontes não renováveis, 
dominam a matriz atual do consumo global de energia, cuja queima vem 
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acompanhada da liberação das emissões de gases poluentes para a 
atmosfera, como COx, SOx e NOx, (LORA; VENTURINI, 2012). O petróleo por 
ser extraído continuamente, suas reservas já começam a se esgotar a pouco 
menos de 100 anos do início de sua exploração econômica, o mesmo está 
ocorrendo com o carvão, um recurso ainda mais antigo, também é finito. A 
energia nuclear, uma alternativa aos recursos fósseis, apresenta restrições 
quanto ao descarte dos resíduos radioativos e ao perigo de acidentes 
nucleares. A partir deste contexto pode-se verificar que o uso das fontes 
tradicionais apresenta uma trajetória de declínio, não só pela sua característica 
efêmera, mas por ser uma ameaça ao meio ambiente (ANP, 2014; LORA; 
VENTURINI, 2012). 

Em razão da preocupação mundial ao uso incontrolável destes 
combustíveis fósseis, o governo e o setor produtivo empresarial incentivaram 
pesquisas para fontes alternativas de energia, como solar, eólica e 
biocombustíveis, que causam impactos consideravelmente menores ao 
ambiente. Dentre os biocombustíveis, o uso do biodiesel, como alternativa ao 
diesel fóssil está aumentando a cada ano. 

De acordo com a Resolução N° 45 de 2014 da Agência Nacional do 
Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) o biodiesel é definido como 
combustível composto de alquil ésteres de ácidos carboxílicos de cadeia longa, 
produzido a partir da transesterificação e ou/esterificação de matérias graxas, 
de gorduras de origem vegetal ou animal, e que atenda a especificação das 
suas características físicas e químicas. É produzido por diferentes processos, 
como craqueamento térmico (pirólise), esterificação e transesterificação de 
óleos vegetais, a mais utilizada no Brasil.  

Na reação de transesterificação, o óleo reage com um álcool de cadeia 
curta (metanol ou etanol), na presença de um catalisador homogêneo básico, 
ácido, enzimático ou heterogêneo, e pode ser efetuada em batelada ou em 
fluxo contínuo (RAMOS et al., 2017). 

O óleo de soja é a matéria prima mais utilizada na obtenção do 
biodiesel nas indústrias, mas pela vasta extensão territorial existente no país, 
uma ampla diversidade de óleos podem ser aproveitados para a sua 
produção, tais como, o girassol, a mamona, o milho, o pinhão- manso, o 
caroço de algodão, a canola e o amendoim, além das de origem animal como o 
sebo bovino e as gorduras de frango e suínos, entre outras (LORA; 
VENTURINI, 2012).  

Entretanto, pelo fato de que estes óleos são utilizados no segmento 
alimentício e os tornam competitivos para a produção do biodiesel, e somando-
se ao fato de que muitos destes apresentam valor elevado, aumentando o 
custo da produção deste biocombustível, medidas governamentais têm 
incentivado a busca por matérias-primas alternativas que possibilitem um baixo 
custo de produção e um biodiesel dentro das especificações da legislação 
vigente (DIB, 2010).   

Dentre diversas matérias primas potenciais para a indústria de biodiesel, 
detaca-se o urucum. O urucum é uma planta da família das Bixáceas e é 
conhecido pelo seu nome botânico de Bixa orellana L.; também conhecido 
como urucu, colorau, açafrão, açafroeira-da terra (BA) nativa da América 
Tropical, ocorrendo na região Amazônica até a Bahia na floresta pluvial, 
geralmente ao longo de rios e é largamente cultivada por indígenas 
amazônicos (LORENZI apud SOUZA et al., 2017).  
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Segundo Alves (2005), esta planta pode atingir alturas entre 2 e 6 
metros, possui grandes flores, são hermafroditas de cor azul róseo, com cinco 
pétalas na extremidade dos galhos, formando fascículos, sendo que a árvore é 
conhecida como urucuzeiro. Destes nascem um tipo de cápsulas na forma de 
cachopas cobertas por um tipo de espinho flexível, contendo cada cápsula 
sementes de coloração vermelha, como pode ser verificado na figura 1.  
 
Figura 1: (A) Urucuzeiro; (B) Cápsula aberta com sementes  

 

       Fonte: Pereira e Pires (2012). 

 
No Brasil o urucum é altamente utilizado como condimento na culinária. O 

óleo extraído no urucum é empregado na fabricação de cosméticos, 
principalmente nos bronzeadores.  

No estudo realizado por Figueiredo et al. (2015) o extrato hexânico das 
sementes de urucum, além das aplicações tecnológicas como corantes, 
também podem ser utilizadas pela indústria como antioxidantes naturais, 
proporcionando uma alternativa capaz de substituir ou minimizar o uso de 
aditivos sintéticos aplicados no biodiesel. 

O urucum é uma promissora alternativa na síntese do biodiesel por conter 
lipídeos na sua formulação, segundo Mattos et al. (1992) o óleo extraído das 
sementes de urucum é rico em ácidos linoléico (40,0 %), palmítico (17,9 %), 
oleico (13,5%) e linolênico (12,3%). Pesquisas com esta matéria-prima são 
interessantes, pois além da sua composição em lipídeos e substâncias com 
poder antioxidante, poucos trabalhos científicos na produção de biodiesel são 
encontrados. Entretanto, a maior limitação encontrada na utilização do óleo de 
urucum como matéria-prima na produção deste biocombustível está 
relacionada a sua elevada acidez, o que pode afetar qualidade do produto final.  

Um forma já conhecida de contornar essa limitação, é realizar a 
neutralização deste óleo ou o uso da mistura de dois ou mais óleos, conhecido 
por blendas, entre uma matéria prima de alta acidez, juntamente com outra, de 
baixa acidez (CARVALHO, 2016).   

A reação de esterificação e transesterificação de óleos na obtenção do 
biodiesel é geralmente realizada pelo método convencional, na qual o calor é 
transferido ao meio reacional a partir da sua superfície, por três métodos de 
transmissão de radiação: condução, contato e convecção. Sendo assim, os 
métodos convencionais de aquecimento consomem mais energia e um tempo 
de produção de biodiesel na faixa de 30 minutos a algumas horas, para obter 
cerca de 90% a 97% de rendimento em ésteres, dependendo da matéria prima 
e condições de processo (LORA; VENTURINI, 2012). Estes processos podem 
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ser intensificados através do uso de irradiação ultrassônica (sonicação) e de 
micro-ondas que facilitam os fenômenos de transferência de massa e calor, 
aumentando a solubilidade e o contato efetivo entre reagentes e espécies 
catalíticas (RAMOS et al., 2017). 

A utilização de aquecimento por micro-ondas na produção do biodiesel 
mostra-se eficiente pois pesquisas verificaram um rendimento acima de 90% e 
uma acentuada redução no tempo de reação de transesterificação de 
diferentes oleaginosas (NASCIMENTO, 2009). É importante ressaltar que as 
propriedades químicas e físicas da matéria-prima estão diretamente 
associadas à tecnologia e ao rendimento do processo de conversão e, por 
conseguinte às variações na qualidade final do produto para fins combustíveis 
(RAMOS et al., 2017). 

A partir deste contexto o presente estudo teve por objetivo avaliar a melhor 
concentração da blenda de óleos de urucum e o de soja na qualidade do 
biodiesel por aquecimento em micro-ondas. 
 
METODOLOGIA  

 
Os experimentos realizados nesta pesquisa foram desenvolvidos no 

laboratório de química do Instituto Federal do Mato Grosso Campus Cáceres- 
Prof. Olegário Baldo. O óleo de urucum foi adquirido na empresa Mundo dos 
óleos e o de soja no comércio local. Em cada óleo avaliou o índice de acidez e 
a massa específica. As blendas foram preparadas nas concentrações em 
volume de 10:90% (BA); 20:80% (BB); 30:70% (BC) e 40:60% (BD) (óleo de 
urucum: soja, respectivamente) e analisadas de acordo com o índice de acidez 
(IA), porcentagem em ácidos graxos livres (%AGL) e massa específica (ME) 
(MORETTO; FETT, 1998). 

A síntese do biodiesel, com a blenda BA ocorreu através da reação de 
transesterificação, via catálise básica utilizando como catalisador o hidróxido de 
potássio 1,5% (m/v) e como o álcool o metanol na razão molar 6:1 (metanol: 
blenda). Inicialmente adicionou o catalisador no metanol, sob agitação, 
formando a solução catalítica de metóxido de potássio. Em 100 mL da blenda 
adicionou o metóxido de potássio previamente preparada e esta mistura foi 
levada ao micro-ondas, durante o tempo de 60 segundos (MELO, 2010). 
Posteriormente, a mistura reacional foi transferida para um funil de separação 
por 24 horas para permitir a separação das fases: superior contendo biodiesel 
e inferior composta de glicerol, sabões, excesso de base e álcool. O biodiesel 
bruto produzido foi purificado através de lavagens com ácido clorídrico, cloreto 
de sódio e água destilada.  A lavagem foi repetida até que o pH do meio se 
tornasse neutro. Para remoção dos traços de umidade foi adicionado ao funil 
de decantação o sulfato de sódio anidro e filtrado utilizando o mesmo reagente 
(GERIS et al., 2007). 

Repetiu-se o experimento para as blendas BB; BC e BD. 
Posteriormente, para a certificação da sua qualidade todos os biodieseis foram 
analisados quanto ao índice de acidez (IA), massa específica (ME) e 
rendimento (MORETTO; FETT, 1998). 
 
RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 
ANÁLISE DOS ÒLEOS E DAS BLENDAS 
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Inicialmente realizou a caracterização dos óleos de urucum e o de soja 

em relação ao índice de acidez (IA)  e massa específica (ME). Após o preparo 
das blendas caracterizou-as em relação ao índice de acidez, massa específica 
e porcentagem de acidos graxos livres e todos os resultados encontram-se na 
tabela 1. 

 
Tabela 1 

Resultado de algumas análises dos óleos de urucum e o de soja e das suas 
blendas 

Blendas Índice de Acidez 
mg KOH/g 

Ácidos Graxos 
% 

Massa 
Específica  
Kg/m3 

Óleo de soja 
Óleo de urucum                                           
BA 

0,32 
2,56 
0,75 

____ 
____ 
2,24 

992,0 
993,0, 
992,4 

BB 
BC 
BD 

0,88 
1,05 
1,24 

2,85 
2,98 
3,20 

992,0 
992,0 
992,0 

Legenda: BA= Blenda 10:90% (óleo de urucum: óleo de soja); BB= 20:80% (óleo de urucum: 
óleo de soja); BC=30:70% (óleo de urucum: óleo de soja); BD=40:60% (óleo de urucum: óleo 
de soja). 

 
Ao avaliar a tabela 1 pode-se verificar que apesar do óleo de urucum 

analisado apresentar um IA elevado (2,56 mgKOH/g), com a mistura com o de 
soja, as blendas BA, BB e BC mostraram um índice de acidez de acordo com a 
afirmação de Gonçalves et al. (2009), que relatam que o óleo deve conter um 
índice de acidez de no máximo 1mg KOH/g para que o biodiesel a ser 
produzido tenha uma acidez de acordo com a Agência Nacional de Petróleo, 
Biocombustíveis e Gás Natural (ANP, 2014). 

Sendo assim, a blenda 10:90% e 20:80% (óleo de urucum: óleo de soja, 
respectivamente foram as que mais se adequaram para este propósito. A 
blenda BC está no limite máximo já que está 0,05 acima do máximo permitido 
por estes autores e esta diferença pode ser um erro operacional do ponto final 
da titulação, pois ao avaliar a porcentagem de ácidos graxos livres, o mesmo 
encontra-se menor que o limite máximo permitido e sabe-se que estes dois 
quesitos apresentam uma relação diretamente proporcionais, e pode ser 
verificada na tabela 1. Serra (2010) afirma que a porcentagem de ácidos 
graxos não deve ultrapassar no máximo 3% para que ocorra a obtenção do 
biodiesel com uma maior conversão do óleo em éster. Um elevado índice de 
acidez do óleo favorece a reação de saponificação. 

Ao avaliar a blenda BD (40:60%, óleo de urucum: óleo de soja, 
respctivamente) verificou um índice de acidez e porcentagem de ácidos graxos 
livres acima do máximo permitido pelos autores citados anteriormente.  

No trabalho de Souza et al. (2017), o índice de acidez do mesmo óleo de 
urucum apresentou uma acidez de 1,16 mg de KOH/g. Provavelmente, como 
este mesmo óleo foi adquirido no ano anterior e armazenado em frascos de 
polietileno pode ter ocorrido uma diminuição na estabilidade oxidativa e, 
consequentemente um aumento do índice de acidez do mesmo (WITT, 2018). 
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A massa específica de todos os óleos estão de acordo com a maioria 
dos óleos vegetais. A partir dos resultados analisados verificou-se que com a 
produção das blendas não houve necessidade da neutralização do óleo e, 
consequentemente diminuição do custo e tempo, na eliminação desta etapa e 
de acordo com Fagundes et al. (2011). 
 
PRODUÇÃO DO BIODIESEL A PARTIR DAS BLENDAS 

Ao produzir o biodiesel pelo aquecimento em micro-ondas e avaliando 
alguns parâmetros físicos e químicos, seus resultados encontram-se na tabela 
2. 

 
Tabela 2 

Resultado de alguns parâmetros dos biodieseis produzidos a partir das blendas 
por irradiação em micro-ondas. 

Biodiesel com 
Blendas 

Índice de Acidez 
mg KOH/g 

Rendimento 
% 

Massa 
Específica  
Kg/m3 

BA 
BB 
BC 
BD 

0, 50 
0, 59 
0,67 
Sap.                                    

78,7 
77,6 
77,0 
Sap. 

865,3 
870,4 
872,6 
Sap. 

Legenda: BA= Blenda 10:90% (óleo de urucum: óleo de soja); BB= 20:80% (óleo de urucum: 
óleo de soja); BC=30:70% (óleo de urucum: óleo de soja); BD=40:60% (óleo de urucum: óleo 
de soja), sap= ocorreu a reação de saponificação. 

 
Comparando-se na tabelas 1, as quatro blendas estudadas, em relação 

ao índice de acidez, pode-se constatar que apenas a blenda BA produziu um 
biodiesel de acordo com a ANP (2014), que é de no máximo 0,50 mg KOH/g. 
Na blenda BD ocorreu a saponificação durante a etapa de lavagem e 
purificação dos biodieseis. Essa saponificação pode ser decorrente da elevada 
acidez da blenda. Leung, Xu e Leung (2010) verificaram em seus estudos que 
a ocorrência da reação de saponificação em alguns óleos durante o processo 
de transesterificação e atribuiu esse comportamento à quantidade de 
catalisador que por estar em excesso, reduziz a conversão do processo, 
gerando um acúmulo de sabão. 

Souza et al. (2017) com o óleo de urucum bruto e o neutralizado e 
reação de transesterificação pelo método convencional em diferentes 
temperaturas encontrou um índice de acidez acima do que permite a legislação 
vigente. Constatou que tanto os métodos de tratamento, quanto a 
transesterificação podem ser capazes de destruir a matéria prima e torná-la 
inapta para produção de biodiesel. 

Ribas et al. (2017) produziu o biodiesel com a concentração em volume 
do óleo de urucum 10 e 20%, com o de soja, pelo método convencional e 
encontrou um IA de acordo com a ANP (2014). Não foram encontrados 
pesquisas com este óleo e pelo método de  irradiação por micro-ondas. 

Alguns pesquisadores, que pesquisaram diferentes óleos na produção do 
biodiesel verificaram que a irradiação em micro-ondas por um tempo superior a 
45 segundos pode ocorrer a hidrólise, alterando as características do biodiesel 
(CUNHA, 2008; MILLI, 2011). 
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A massa específica de todos os biodieseis obtidos estão de acordo com a 
ANP (2014), que é 850-900 kg/m3, indicando a pureza dos biodieseis 
produzidos. Segundo a ANP, a densidade está ligada à pureza da substância 
após um processo de lavagem e purificação do produto obtido. 

O rendimento de todos os biodieseis produzidos foram semelhante (entre 
77 a 79 %). Mais estudos seriam necessários em diferentes concentrações de 
blendas ou a neutralização do óleo de urucum. Otimização com outros métodos 
de produção seria uma opção para melhorar o índice de acidez e rendimento 
do processo. 
 
CONCLUSÕES 
 

Após a pesquisa realizada pode-se concluir que: 
 A obtenção de blendas de óleos de diferentes índice de acidez é uma opção 

interessante na para obter matérias- primas aptas a produzir o biodiesel; 
 A blenda 10:90% (óleo de urucum: óleo de soja) apresentou melhores 

resultados de índice de acidez e porcentagem de ácidos graxos livres. 
 O biodiesel produzido com a blenda 10:90% (óleo de urucum: óleo de soja) 

apresentou um índice de acidez de acordo com o máximo permitido pela 
legislação vigente; 

 Os demais biodieseis resultaram em índice de acidez acima do permitido 
por esta legislação; 

  Todas as densidades dos biodieseis produzidos estavam de acordo com a 
ANP; 

 O rendimento de todos os biodieseis produzidos foram baixos; 
 A blenda 10:90% (óleo de urucum: óleo de soja) foi considerada a melhor, 

nestas condições estudadas; 
 A busca por otimizações nas condições operacionais e técnicas de lavagem 

e purificação são necessárias na obtenção de um biodiesel de ótima 
qualidade; 
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Eixo 8: Tecnologias Química: Processos Químicos e Bioquímicos, Gestão de 

Resíduos e Biotecnologia 
 
RESUMO 
 
O presente estudo teve como objetivo a obtenção de um bioquerosene de 
aviação a partir da transesterificação seguida de destilação fracionada do óleo 
de pequi. Para a obtenção do bioquerosene, após a transesterificação, 3 
amostras de biodiesel de pequi foram conduzidas ao processo de destilação 
fracionada. Os destilados obtidos (bioquerosene), tiveram baixos rendimentos, 
e foram caracterizados pelo índice de iodo e índice de acidez. Uma amostra de 
biodiesel de pequi foi submetida a destilação simples para efeitos de 
comparação. A massa de destilado (bioquerosene 4) obtida foi satisfatória, e 
conduzida a caracterização quanto aos índices de acidez e iodo, massa 
específica e ponto de fulgor. Ao final, os resultados mostraram que a destilação 
fracionada é um processo eficaz para obtenção de frações leves de 
bioquerosene, porém o aparato experimental, oferece baixo rendimento. Já o 
processo de destilação simples gera um maior rendimento em bioquerosene de 
aviação, no entanto é possível evidenciar uma menor eficiência na separação, 
evidenciada pela massa específica do bioquerosene. Outras etapas de 
caracterização são necessárias para fundamentar essa discussão. 
 
Palavras-chave:Transesterificação. Biodiesel. Destilado. 
 
INTRODUÇÃO 
 

O setor de aviação busca a utilização de um combustível alternativo ao 
querosene, que apresente baixa emissão de CO2 e outros gases na atmosfera 
terrestre, que abasteça as aeronaves em operação, os motores e 
principalmente que não exija modificações. Os biocombustíveis são a única 
possibilidade imediata para o setor de aviação adotar medidas mais 
sustentáveis para o seu abastecimento energético, apresentando inúmeras 
vantagens em relação ao querosene das aeronaves (VELÁZQUEZ; 
KUBOTANI; VELÁZQUEZ, 2012). 

No Brasil, o bioquerosene de aviação é definido pela Lei nº 12.490 de 
2011 e, também na resolução nº 63 de 2014 da Agência Nacional de Petróleo, 
gás natural e biocombustíveis (ANP), que estabelece as especificações dos 
querosenes de aviação, como substância derivada de biomassa renovável que 
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pode ser usada em turborreatores e turbopropulsores aeronáuticos ou, 
conforme regulamento, em outro tipo de aplicação que possa substituir parcial 
ou totalmente o combustível de origem fóssil, sendo considerado um 
combustível do futuro (SANTOS, 2015). 

O bioquerosene de aviação pode ser adicionado ao querosene em 
proporção de até 50%. O bioquerosene ou biodiesel de aviação, nada mais é 
que um biodiesel de frações de óleos vegetais ou gorduras animais com cadeia 
linear ou ramificada que contém aproximadamente 9 a 16 carbonos 
(GONÇALVES; BORGES; FRAGA 2011). 

Dentre as formas de obtenção do bioquerosene, podemos destacar os 
processos químicos, termoquímicos e bioquímicos. No entanto, uma das 
formas mais simples de obtenção é o processo de transesterificação seguida 
de destilação fracionada, que consiste na reação de um triacilglicerideos, 
reagindo com um álcool de cadeia curta (metanol e etanol), sendo usualmente 
empregado o uso do metanol, com um catalisador (ácido, básico ou 
enzimático) que acelera a velocidade da reação (PINO, 2010). Após a reação 
de transesterificação, o biodiesel segue para a destilação onde duas frações de 
ésteres são obtidas, uma de menor e outra de maior massa molecular. A fração 
com menor massa molecular é o bioquerosene e a fração de maior massa 
molecular, o biodiesel. Essa reação precedida pela destilação das frações mais 
leves, produz um combustível renovável muito semelhante ao querosene de 
aviação, o chamado bioquerosene (KNOTHE et al., 2006). 

A destilação fracionada no processo de obtenção do bioquerosene é um 
método com um grande potencial para obtenção de ésteres de cadeia curta 
para que possa ser incorporado no processo. Diante disto, é de extrema 
importância o perfil de ácidos graxos da matéria-prima escolhida para garantir 
as propriedades e o rendimento que se deseja esperar no fim do processo 
(RANUCCI, 2015). A destilação fracionada é um método que permite a 
separação de misturas homogêneas, onde os líquidos são separados com 
base em seus pontos de ebulição, desde que não sejam muito próximos 
(MEDEIROS et al., 2015). 

O bioquerosene de aviação deve possuir composição química 
semelhante ao querosene com cadeias carbônicas entre C9 e C16. O óleo 
utilizado, deve apresentar uma maior porcentagem de ácidos graxos com 
cadeias curtas em sua composição. O óleo ideal para a produção de 
bioquerosene é aquele constituído de frações de baixo carbono (QUERINO, 
2014). 

O Brasil possui uma ampla diversidade e produtividade de grãos e frutos 
que podem ser utilizados na obtenção de óleos. Cerca de 45% da energia e 
18% dos combustíveis consumidos no Brasil já são renováveis. No resto do 
mundo, 86% da energia vêm de fontes energéticas não renováveis. Pioneiro 
mundial no uso de biocombustíveis, o Brasil alcançou uma posição almejada 
por muitos países que buscam desenvolver fontes renováveis de energia como 
alternativas estratégicas ao petróleo (ANP, 2018). 

Nesse contexto, diante da incessante busca por fontes alternativas de 
matéria-prima para a produção de bioquerosene de aviação visando 
principalmente a substituição de combustíveis fosseis, surge o óleo de pequi. O 
óleo de pequi pode vir a ser uma excelente matéria prima para a síntese de 
bioquerosene de aviação, por ser constituído por frações de ácido graxos de 
baixo carbono em sua composição. 
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O pequi é uma fruta nativa do cerrado brasileiro, cujo nome 
cientifico Caryocar brasiliense Camb. O perfil de ácidos graxos da polpa do 
pequi é composto principalmente por ácidos graxos insaturados (61%), 
apresenta cerca de 25% de ácido palmítico e de 20% de ácido graxo oléico 
(RIBEIRO, 2011; SANTOS, 2017). 

O pequi surge como uma alternativa interessante e uma fonte renovável 
e ambientalmente correta para a obtenção de bioquerosene de aviação, 
mesmo que uma boa parte do fruto seja para a alimentação, o caroço que é 
normalmente descartado, possui um alto teor de óleo (CAMARGO et al., 2014). 
Diante do exposto esse trabalho teve como objetivo a obtenção de um 
bioquerosene de aviação a partir da transesterificação seguida de destilação 
fracionada do óleo de pequi. 
  
METODOLOGIA 

As análises de índice de acidez (IA) foram realizadas de acordo com a 
METODOLOGIA descrita por Moretto e Fett, (1998), que define índice de 
acidez como o número de mg de hidróxido de potássio necessário para 
neutralizar os ácidos livres de um grama de amostra de óleo. O cálculo da 
acidez foi determinado pela equação 1. 
 

IA= V x F x 5,61 
P 

 
Equação (1) 

Onde: 
IA: é o índice de acidez; 
F: é o fator de correção da solução de NaOH; 
V: é o volume em mL de NaOH gasto para titular a amostra; 
5,61: é o equivalente grama do KOH; 
P: é o número de gramas da amostra. 

Após a determinação do índice de acidez, o óleo de pequi foi 
neutralizado. Quatro amostras contendo 200g de óleo de pequi foram 
submetidas ao processo de neutralização (amostra 1, amostra 2, amostra 3 e 
amostra 4). A técnica de neutralização foi realizada com a adição de uma 
solução aquosa de hidróxido de sódio (NaOH) ao óleo de acordo com a 
quantidade de hidróxido necessária para neutralizar a acidez do óleo que é 
calculada a partir da equação 2. Posteriormente foi adicionada à mistura 
contendo óleo de pequi e NaOH, 30% de glicerina pura. A mistura foi mantida 
sob aquecimento à 90ºC sob agitação constante durante 30 minutos. O cálculo 
para definir a quantidade de NaOH a ser utilizada na neutralização foi realizado 
a partir da equação 2. 
  

X= (IA x M)/1g 
                   Equação (2) 

Onde: 
IA - valor encontrado do Índice de acidez em mg 
M - massa de óleo arbitrada para neutralização em gramas 
X - quantidade de NAOH que será utilizado para a neutralização em mg 

Após o óleo de pequi ter passado pelo processo de neutralização, foi 
então conduzido à lavagem com água destilada à 90ºC juntamente com 20 mL 
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da solução de cloreto de sódio saturada (NaCl). Logo após o óleo neutralizado 
foi conduzido ao processo de desumificação, à temperatura de 110 ºC sob 
agitação constante, durante 10 minutos. Posteriormente o óleo foi filtrado com 
sulfato de sódio anidro em papel de filtro. 

Após a neutralização o índice de acidez foi verificado a partir da 
METODOLOGIA descrita por Moretto e Fett (1998), citada anteriormente. As 
amostras de óleo de pequi neutralizado obtidas foram denominadas 
respectivamente, amostra 1, amostra 2, amostra 3 e amostra 4. 

Após a etapa de neutralização do óleo de pequi, as quatro amostras de 
óleo neutralizado foram conduzidas separadamente ao processo de 
transesterificação. A reação de transesterificação foi realizada utilizando uma 
razão molar de 9:1 metanol/óleo, com 1,5% de catalisador hidróxido de 
potássio (KOH) em relação ao volume de óleo adicionado. Para cada amostra 
de óleo neutralizado, a reação procedeu da seguinte maneira: primeiramente 
adicionou-se 1,5% de catalisador em relação a massa de óleo de pequi no 
metanol e agitou-se vigorosamente até completa dissolução. Posteriormente a 
mistura catalítica foi vertida em um balão de fundo chato contendo a o óleo de 
pequi previamente aquecido. A reação ocorreu em uma chapa de aquecimento 
sob agitação constante, na faixa de temperatura de 60-70ºC durante o período 
de 45 minutos. Decorrido o tempo reacional, a mistura foi transferida para um 
funil de separação para permitir a separação das fases: ésteres metílicos (fase 
superior) da glicerina (fase inferior) (GERIS et al., 2007). Logo a separação de 
fases, todos os biodieseis obtidos foram conduzidos à etapa de lavagem e 
purificação. 

A lavagem se deu com a utilização de 25% de água destilada aquecida a 
uma faixa de temperatura que variou entre 50-60°C, a mistura biodiesel/água 
foi deixada em repouso por 10 minutos para completa separação de fases. 
Esse processo se repetiu até que não houvesse mais a presença de sabões e 
catalisador residual nas amostras de biodiesel. A verificação da ausência 
desses subprodutos foi realizada com auxílio de 3 gotas de fenolftaleína na 
água de lavagem. Posteriormente o biodiesel foi filtrado no sulfato de sódio 
anidro (RANUCCI, 2015). Os biodieseis obtidos a partir da transesterificação 
das amostras 1, 2, 3 e 4 do óleo de pequi neutralizado foram denominadas 
biodiesel 1, biodiesel 2, biodiesel 3 e biodiesel 4, respectivamente. 

Os biodieseis 1, 2 e 3 foram conduzidos à etapa de destilação 
fracionada sob vácuo de 450,66 mmHg, num período que variou entre 1 h e 
1h30. O objetivo era a obtenção das frações de ésteres de cadeia leve. Para a 
destilação fracionada, utilizou-se uma coluna de Vigreux de 30 cm de 
comprimento.  
Para efeitos de comparação, cerca de 200g de óleo de coco babaçu de 0,4 
mgKOH/g de acidez também foram transesterificados utilizando a mesma 
METODOLOGIA supra citada. Cerca de 127 mL do biodiesel de coco babaçu 
(BCB) obtido, foi conduzido ao processo de destilação fracionada nas mesmas 
condições dos biodieseis 1, 2 e 3. 

Para efeitos de teste e avaliação do processo, a amostra 4 de biodiesel 
de óleo de pequi foi conduzida ao processo de destilação simples sem 
aplicação de vácuo para obtenção do bioquerosene. 

Após a etapa de destilação fracionada, todos os produtos obtidos foram 
denominados de acordo com a tabela 1. 
  



Anais da III Jornada de Ensino, Pesquisa e Extensão do IFMT Campus Cáceres - Prof. 
Olegário Baldo - JENPEX 2019 

09 à 11 de Outubro de 2019. ISBN 978-85-54920-02-9 

228 
 

 
 
 
 

Tabela 1 
Nomenclatura dos bioquerosenes obtidos a partir da destilação fracionada de 

suas matérias primas. 

Matéria prima Produto da destilação 

Biodiesel 1 Bioquerosene 1 
Biodiesel 2 Bioquerosene 2 
Biodiesel 3 Bioquerosene 3 
Biodiesel de coco babaçu Bioquerosene BCB 

  
Depois da etapa de destilação fracionada os bioquerosenes e o produto 

de fundo foram submetidos aos seguintes parâmetros: índice de acidez e 
índice de iodo. O índice de acidez foi determinado a partir da metodologia 
descrita por Moretto e Fett (1998), citada anteriormente. A massa de cada 
bioquerosene obtida foi verificada e anotada. 

O índice de iodo foi determinado de acordo com a metodologia descrita 
por Moretto e Fett (1998). O índice de iodo é a medida do seu grau de 
insaturação e é expresso em termos do número de centigramas de iodo 
absorvido por grama da amostra (% iodo absorvido). O índice de iodo (IIodo) foi 
determinado a partir da equação 3. 
  

IIodo= (VA-VB) x F x 1,27 
P 

Equação (3) 
  
Onde: 
F= molaridade da solução de Na2S2O3; 
V B = ml gasto na titulação do branco; 
V A = ml gasto na titulação da amostra. 
P = nº g da amostra 

Depois da etapa de destilação fracionada simples do biodiesel 4, o 
bioquerosene obtido foi denominado bioquerosene 4 e esse teve sua massa 
verificada e anotada. Tanto o bioquerosene 4 quanto o produto de fundo de sua 
destilação simples, foram caracterizados quanto seu índice de acidez 
(MORETTO; FETT, 1998), índice de iodo (MORETTO; FETT, 1998), massa 
específica à 20ºC e Ponto de fulgor. 

A determinação do ponto de fulgor se deu a partir do uso do aparelho de 
Pensky Martens movido à gás butano de acordo com a METODOLOGIA da 
ANP. 
A determinação da densidade do bioquerosene 4, foi realizada de acordo com 
a METODOLOGIA descrita por Moura, (2010). A densidade relativa foi 
determinada através da equação 4. 
  

d= m – mp 
V 

Equação (4) 



Anais da III Jornada de Ensino, Pesquisa e Extensão do IFMT Campus Cáceres - Prof. 
Olegário Baldo - JENPEX 2019 

09 à 11 de Outubro de 2019. ISBN 978-85-54920-02-9 

229 
 

Onde: 
 m – é a massa do picnômetro com óleo; 
mP – é a massa do picnômetro vazio; 
V – é o volume do picnômetro. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A tabela 2 apresenta o índice de acidez do óleo de pequi antes e após o 
processo de neutralização. 
 

Tabela 2 
Resultados de índice de acidez do óleo de Pequi antes e após a neutralização. 

Óleo de Pequi IAmédio do óleo bruto IAmédio do óleo 
neutralizado 

Amostra 1 0,99 mg KOH/g 0,22 mg KOH/g 
Amostra 2 0,99 mg KOH/g 0,40 mg KOH/g 
Amostra 3 0,99 mg KOH/g 0,40 mg KOH/g 
Amostra 4 0,99 mg KOH/g 0,04 mg KOH/g 

  
A partir da tabela 2 foi possível observar uma redução considerável do 

índice de acidez do óleo. Após a etapa de neutralização da acidez do óleo, 
todas as amostras foram conduzidas a etapa de transesterificação alcalina, as 
quantidades em volume do óleo após neutralização, bem como as quantidades 
em volume de biodiesel obtido são apresentadas na tabela 3. 
  

Tabela 3 
Resultados de volume de óleo obtido após a neutralização e volume de 

biodiesel obtido após a transesterificação. 

Óleo de Pequi Volume de óleo após a 
neutralização 

Volume de biodiesel após 
a transesterificação 

Amostra 1 176 mL 98 Ml 
Amostra 2 145 mL 105 mL 
Amostra 3 162 mL 105 mL 
Amostra 4 160 mL 91 mL 

  
Para a obtenção do bioquerosene, após a transesterificação, os 

biodieseis 1, 2 e 3 foram conduzidas ao processo de destilação fracionada sob 
vácuo. O bioquerosene obtido apresentou coloração incolor. Cerca de 127 mL 
do biodiesel de coco babaçu (BCB) também foram conduzidos ao processo de 
destilação fracionada. O bioquerosene de babaçu obtido também apresentou 
coloração incolor. 

A tabela 4 traz a massa de bioquerosene obtida a partir da destilação 
fracionada dos biodieseis 1,2, 3 de óleo de pequi e do biodiesel do óleo babaçu 
(BCB). 
  

Tabela 4 
Massa de bioquerosene obtida a partir da destilação fracionada dos biodieseis 

1,2, 3 de óleo de pequi e do biodiesel do óleo babaçu (BCB). 

BIODIESEL Massa de 
bioquerosene 
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Biodiesel 1 1,302 g 
Biodiesel 2 4,982 g 
Biodiesel 3 19,018 g 
BCB 2,375 g 

  
Como pode se observar na tabela 4, a massa de bioquerosene obtida foi 

baixa, não sendo possível efetuar todas as caracterizações físico químicas 
impostas pela ANP. A amostra 3 teve uma maior massa obtida, no entanto, 
houve uma passagem descontrolada do produto de fundo para o destilado no 
momento que se aplicou o vácuo. O aparato experimental também pode ter 
sido um fator determinante na ineficácia do processo. A coluna de vigreux de 
30 cm utilizada nesse estudo, impedia que a temperatura do topo aumentasse, 
fazendo com que o vapor produzido não tivesse volatilidade suficiente para 
chegar ao condensador e fosse coletado como destilado. Esse fator pode estar 
relacionado com o alto peso molecular do biodiesel, visto que esse possui 
cadeia molecular semelhante ao óleo de origem. Para avaliar as possíveis 
diferenças na estrutura molecular e devido à escassez de amostra, a 
determinação do índice de iodo do produto de fundo (biodiesel) e do destilado 
(bioquerosene) foi adotada nesse estudo, por evidenciar a presença de 
insaturações, diminuição ou aumento dessas. Os resultados de índice de iodo 
são apresentadas na tabela 5. 
  

Tabela 5 
Índice de iodo verificados nas amostras de fundo (biodiesel) e no destilado 

(bioquerosene). 

AMOSTRAS Índice de iodo 
de fundo 

Índice de iodo do 
destilado 

Bioquerosene 1 0,097 ---- 
Bioquerosene 2 3,75 1,72 
Bioquerosene 3 5,29 4,68 
Bioquerosene BCB 6,45 3,04 

  
Os maiores valores de Índice de Iodo encontrado para o óleo de pequi 

nesse estudo foram os do fundo. O índice de iodo é a medida do grau de 
insaturação de um óleo, definido pela quantidade de halogênio absorvido em 
100 g de amostra. Está relacionado com a quantidade de ligações duplas 
presentes no óleo vegetal (REDA; CARNEIRO, 2006). Para todas as amostras 
onde foi possível realizar a análise do índice de iodo no fundo e no destilado, 
todos os valores de índice de iodo no destilado foram menores. Esse resultado 
pode indicar tão somente que a temperatura do processo foi capaz de romper 
as ligações duplas e triplas existentes no biodiesel, gerando um destilado rico 
em ligações simples, como também pode sugerir que de fato o destilado está 
composto em maior porcentagem pelas frações carbônicas mais leves 
presentes no óleo de origem, evidenciando assim a síntese do bioquerosene. 

O mesmo comportamento também foi observado para o óleo de babaçu, 
que foi testado nesse estudo somente por ser essa uma matéria prima muito 
utilizada na síntese de bioquerosene por destilação fracionada. 

Devido a quantidade de bioquerosene obtidas, a única análise prevista 
na regulamentação da ANP possível de se efetuar nas amostras de 
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bioquerosene obtidas, foi a de índice de acidez. No entanto, para a amostra 1 
não havia quantidade suficiente para realização dessa análise. O índice de 
acidez do bioquerosene 2 foi de 4,82 mgKOH/g, do bioquerosene 3 foi de 2,94 
mgKOH/g e do bioquerosene BCB foi de 11,37 mgKOH/g. Esses resultados 
indicam que todos os valores obtidos estavam fora do limite estabelecido pela 
ANP, que estabelece que para ser comercializado o bioquerosene deverá 
possuir uma acidez total, máx de valor de 0,015 mg de KOH/g. Esse 
comportamento pode estar relacionado com a alta temperatura utilizada no 
processo de destilação que acabou ocasionando a degradação do biodiesel de 
pequi causando uma acidez extremamente elevada. 

Visto que os rendimentos do processo de destilação fracionada a vácuo 
com utilização da coluna vigreux de 30 cm, foram abaixo do esperado. A 
amostra 4 de biodiesel de pequi foi, alternativamente, submetida ao processo 
de destilação simples, sem uso da coluna na ausência do vácuo. Após a 
destilação simples foi obtida uma massa de 44,938 g de bioquerosene 4. 

A amostra foi então conduzida à etapa de caracterização quanto a seu 
índice de acidez, índice de iodo, massa específica à 20ºC e ponto de fulgor. 
Todas as análises foram realizadas para o produto de fundo e destilado, exceto 
o índice de acidez. Os resultados são apresentados na tabela 6. 
   

Tabela 6 
Resultados da caracterização do bioquerosene 4. 

AMOSTRA Massa 
específica 

Índice de 
iodo 

Índice de 
acidez 

Ponto de 
fulgor 

Bioquerosene 4 880 Kg/m3 2,52 2,0 mg KOH/g 100ºC 
Produto de 
fundo 

900 Kg/m3 1,45 ---- 123ºC 

  
A massa específica do bioquerosene se apresentou um pouca acima 

daquela exigida para o querosene de origem fóssil que deve estar entre 771,3 
– 836,6 Kg/m3, esse comportamento pode indicar que a destilação simples 
pode ter levado parte do produto de fundo para o destilado, no entanto é nítido 
que a massa específica do destilado se apresentou menor do que a do produto 
de fundo. Esse comportamento indica que a destilação simples também é 
capaz de separar as frações leves presentes no biodiesel, transformando-o em 
bioquerosene. 

O índice de acidez do bioquerosene ficou acima do limite mínimo 
estabelecido para o querosene de aviação que é de 0,015 mg de KOH/g, esse 
resultado pode estar relacionado a exposição do bioquerosene em altas 
temperaturas por períodos longos de destilação, ocasionando na degradação 
da amostra causando uma elevada acidez. 

Para o parâmetro de ponto de fulgor, é possível observar que a 
temperatura de ponto de fulgor mínimo para o bioquerosene se manteve acima 
do valor mínimo exigido para o querosene de origem fóssil que é de 40,0 ou 
38,0 oC. É possível observar também que a temperatura de ponto de fulgor 
mínimo para o bioquerosene diminuiu em relação ao seu biodiesel de origem. 
Esse comportamento pode estar relacionado com o teor de hidrocarbonetos 
leves existentes no bioquerosene pois quanto maior a quantidade de 
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hidrocarbonetos leves, menor será a temperatura do ponto de fulgor do 
combustível. 
 
CONCLUSÕES 
 

Para todos os bioquerosenes obtidos nesse processo, a massa final do 
destilado foi baixa, o que pode estar relacionado ao tamanho da coluna de 
vigreux (30 cm) ou ao peso molecular do óleo. Os maiores valores de Índice de 
Iodo encontrados para o óleo de pequi nesse estudo foram os do fundo. Esse 
resultado pode indicar tão somente que a temperatura do processo foi capaz 
de romper as ligações duplas e triplas existentes no biodiesel, gerando um 
destilado rico em ligações simples, como também pode sugerir que de fato o 
destilado está composto em maior porcentagem pelas frações carbônicas mais 
leves presentes no óleo de origem, evidenciando assim a síntese do 
bioquerosene. Os resultados de índice de acidez do bioquerosene mostram 
que ocorreu um aumento na acidez de todos eles. 

Para o bioquerosene 4 pode-se observar que o rendimento em massa 
de bioquerosene foi satisfatório. Esse estudo mostra que a destilação 
fracionada é um processo eficaz para obtenção de frações leves de 
bioquerosene, com este aparato experimental, oferece baixo rendimento.  Já o 
processo de destilação simples gera um maior rendimento em bioquerosene de 
aviação, é possível verificar uma menor eficiência na separação, evidenciada 
pela sua massa específica. Outras etapas de caracterização são necessárias 
para fundamentar essa discussão. 

 
AGRADECIMENTOS 
Á FAPEMAT pela bolsa ao aluno e à Pró-Reitoria de pesquisa (PROPES) pelo 
recurso financeiro. 

 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
ANP. 2018. AGÊNCIA NACIONAL DE PETRÓLEO, GÁS NATURAL E 
BIOCOMBUSTÍVEIS. Disponível em: http://www.anp.gov.br/producao-de-
biocombustiveis. 
  
CAMARGO. M. P. et al.  A cultura do pequi (caryocar brasiliense camb.) Na 
recuperação de áreas degradas e como alternativa para a produção de 
biodiesel no brasil. Journal of Agronomic Sciences, Umuarama, v.3, n. 
especial, p.180-192, 2014. 
  
GERIS, R., et al. Biodiesel de soja – reação de transesterificação para aulas 
práticas de química orgânica. Química Nova, v.30 (5), 1369-1373, 2007. 
  
GONÇALVES, F. R., BORGES A, L. E. P., FRAGA, M. A. Combustíveis de 
aviação: perspectivas e futuro. Revista militar de ciência e tecnologia. 3º 
trimestre, p. 15-23, 2011. 
  
KNOTHE, G. et al. Manual de Biodiesel. São Paulo: Edgard Blücher, 2006. 
340 p. 
  



Anais da III Jornada de Ensino, Pesquisa e Extensão do IFMT Campus Cáceres - Prof. 
Olegário Baldo - JENPEX 2019 

09 à 11 de Outubro de 2019. ISBN 978-85-54920-02-9 

233 
 

MEDEIROS. C.F.et al. Jogo da memória em métodos de separação das 
misturas homogêneas e heterogêneas. Revista Cadernos Acadêmicos, v 7, 
n. 1, p. 75-98,jan./jun, 2015. 
  
MORETTO, E.; FETT, R. Tecnologia de óleos e gorduras vegetais na 
indústria de alimentos. São Paulo: Varela, 1998. 
  
MOURA. B. D. S. Transesterificação alcalina de óleos vegetais para 
produção de biodiesel: avaliação técnica e econômica. 2010. 166f. 
Dissertação, Mestrado em Engenharia Química, Instituto de Tecnologia, 
Departamento de Engenharia Química, Universidade Federal Rural do Rio De 
Janeiro, Seropédica, 2010. 
  
QUERINO, V.S. Balanço de massa e energia em uma planta de produção 
de bioquerosene. 2014. 53f. Monografia, Curso de graduação Engenharia 
Industrial, Escola de Engenharia de Lorena – EEL, Universidade de São Paulo, 
Lorena, 2014. 
  
PINO, D.H.P. Aspectos Semânticos da Terminologia do Biodiesel. 2010. 

Dissertação-Mestrado. Pós‐Graduação em Linguística da Universidade Federal 
de São Carlos, São Carlos, 2010. 
  
RANUCCI, C. R. Transesterification followed by distillation to obtain 
biokerosene jatropha (Jatropha curcas L.), babassu (Orbignya phalerata) 
and palm kernel (Elaeis guineenses). 2015. 103 f. Dissertação, Mestrado em 
Biocombustíveis, Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Toledo, 2015. 
  
REDA, S. Y.; CARNEIRO, P. I. B.. Parâmetros físico-químicos do óleo de milho 
in natura e sob aquecimento calculado pelo programa proteus RMN 
H1. Revista Publicatio UEPG Ciências. Exatas e da Terra, Ponta Grossa, 
v.12, n.2, p.31-36, ago, 2006. 
  
RIBEIRO, D. M. Propriedades físicas, químicas e bioquímicas de 
pequi (Caryocar Brasiliense Camb.) de diferentes regiões do cerrado. 2011. 
64 f. Dissertação, Mestrado em Nutrição humana, Departamento de nutrição, 
Universidade de Brasília, Brasília, 2011. 
 
SANTOS, F. I. V. Bioquerosene de aviação: Panorama e perspectivas do 
biocombustível. 2015. 47f. Trabalho de CONCLUSÕES de Curso, Bacharelado 
em Gestão do Agronegócio, Faculdade de Ciências Aplicadas, Universidade 
Estadual de Campinas. Limeira, 2015. 
  
SANTOS, L. V. T. Energias alternativas para a aviação civil. 38 f, 2017. 
Monografia, Curso de graduação em Ciências Aeronáuticas, Universidade do 
Sul de Santa Catarina, Palhoça, 2017. 
  
VELÁZQUEZ, R. S. G.; KUBOTANI, R. T.; VELÁZQUEZ, S. M. S. G. Novos 
combustíveis para a aviação: um estudo de caso. Revista Mackenzie de 
Engenharia e Computação, v. 12, n. 1, p. 77-93, 2012. 
  



Anais da III Jornada de Ensino, Pesquisa e Extensão do IFMT Campus Cáceres - Prof. 
Olegário Baldo - JENPEX 2019 

09 à 11 de Outubro de 2019. ISBN 978-85-54920-02-9 

234 
 

AVALIAÇÃO DA PRODUÇÃO DE ETANOL DE SEGUNDA GERAÇÃO 
PROVENIENTE DE BAGAÇO DE SORGO BIOMASSA 

 
Cristian J. Bolner de Lima1, Juniele Gonçalves Amador1, Charles Souza da 
Silva1, Marcos Benedito Santana1, Monique Viraes Barbosa dos Santos1, 

Reginaldo Neves Rodrigues1 
 

1 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Mato Grosso- 
Campus Cáceres-Prof. Olegário Baldo-IFMT 

 
Eixo 8: Tecnologias Química: Processos Químicos e Bioquímicos, Gestão de 

Resíduos e Biotecnologia 
 
RESUMO 
 
A produção de bioetanol, a partir de materiais lignocelulósicos envolve 
processos de elevada complexidade englobando diversas operações, entre as 
quais a hidrólise da celulose. Desta forma, o objetivo deste trabalho consistiu 
em avaliar a produção de etanol, a partir de sorgo biomassa [Sorghum 
bicolor (L.) Moench] utilizando métodos de tratamentos hidrolítico da celulose. 
Neste trabalho, o sorgo foi submetido ao pré-tratamento ácido, básico e 
enzimático, sob altas temperaturas. Após análises experimentais, os maiores 
resultados encontrados, em biorreator, para a produção de etanol foi de 31 g/L, 
com um rendimento de (YP/S) de 0,36 getanol/gglicose e produtividade 
volumétrica de 1,9 g/L.h, a partir do sorgo biomassa pré-tratado, utilizando a 
carga enzimática de 35 FPU/g. 
 
Palavras-chave: Biocombustível. Biomassa. Processos enzimáticos. 
 
INTRODUÇÃO 
 

O crescimento da demanda mundial por combustíveis renováveis tem se 
expandido a taxas elevadas nos últimos anos devido à preocupação com a 
redução do volume de emissões de gases causadores do efeito estufa, 
incertezas quanto a disponibilidade futura dos combustíveis fósseis e tensões 
geopolíticas em regiões produtoras de petróleo sinalizam perspectivas 
interessantes para a produção de biocombustíveis na substituição direta dos 
combustíveis convencionais derivados de petróleo (MIURA; FORMAGGIO; 
SHIMABUKURO, 2011). 

Atualmente, o etanol produzido em escala industrial é oriundo, 
principalmente, a partir de açúcares e amidos, extraídos, principalmente, da 
cana-de-açúcar, beterraba sacarina, sorgo e milho através de um processo 
relativamente simples e bem-sucedido (KAWA-RYGIELSKA; PIETRZAK, 
2014). 

O Brasil, devido à sua grande variação territorial e diversificação 
climática reúne condições e vantagens comparativas para tornar-se líder 
mundial na produção de biocombustíveis, com disponibilidade de áreas 
agrícolas em clima predominantemente tropical, promovendo um melhor 
aproveitamento das áreas já destinadas à produção agrícola, estimulando o 
manejo sustentável das terras e o aproveitamento de áreas degradadas ou 
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marginalizadas, sem prejuízo à segurança alimentar e com impactos 
ambientais aceitáveis (KOHLHEPP, 2010). 
Matérias-primas dedicadas à bioenergia produzidas para biomassa 
lignocelulósica pode melhorar a eficiência da produção de etanol porque seu 
maior teor de fibra pode ser hidrolisado em açúcares e prontamente 
convertidos em etanol. Entre as culturas anuais, o sorgo biomassa 
[Sorghum bicolor (L.) Moench] apresenta-se como um grande potencial para 
produção de etanol de segunda geração (SOLOMON; BARNES; HALVORSEN, 
2007). 

Nesse contexto, este trabalho teve como objetivo pesquisar a produção 
de etanol lignocelulósico, a partir do sorgo biomassa [Sorghum bicolor (L.) 
Moench], utilizando pré-tratamentos químicos e enzimático. 
 
METODOLOGIA 
 
MATERIAL EXPERIMENTAL 
 

Sorgo biomassa [Sorghum bicolor (L.) Moench] utilizado na realização 
dos experimentos, foi seca a 60ºC, em estufa, por 12 horas. Em seguida, a 
mesma foi triturada em moinho de lâminas e acondicionada em sistemas 
herméticos para posterior uso. 
 
MICRORGANISMOS 

O processo de fermentação alcoólica foi realizado com a 
levedura Saccharomyces cerevisiae obtido de fermento biológico comercial.       
 
ATIVAÇÃO E PROPAGAÇÃO CELULAR 

O cultivo do pré-inoculo foi realizado em Erlenmeyers de 500 mL, com 
200 mL de meio líquido, pH inicial 5,0, agitação de 150 rpm, à 35ºC, por 24 
horas, nas seguintes concentrações em g/L: 4 de levedura desidratada, 20 de 
glicose; 2,5 de extrato de levedura, 1 de sulfato de amônia, 0,5 de fosfato de 
potássio 0,5 de sulfato de magnésio heptahidratado. Os meios de cultura para 
o pré-inoculo foram autoclavados por 15 minutos, a temperatura de 121ºC. 
 
PRÉ-TRATAMENTO DO SORGO BIOMASSA 
 

Para cada grama de biomassa seca, adicionou-se 2,8 mL de 
H2SO4 1,09% (v/v) a 121 ºC, em autoclave, durante 30 minutos. A hemicelulose 
foi filtrada em funil de Büchner sendo a fase sólida denominada de celulignina. 
Após esta etapa, iniciou-se o pré-tratamento alcalino, assim, a celulignina foi 
submetida à deslignificação com uso de solução de NaOH a 4% (m/v), na 
relação sólido:líquido de 1:20 e submetida, novamente, a tratamento térmico a 
121 ºC, durante 30 minutos, em autoclave. Logo depois, foram realizadas 
lavagens para à remoção da alcalinidade e extração da lignina residual. 
Posteriormente, realizou-se a secagem da biomassa obtida (VÁSQUEZ, 2007). 
 
HIDRÓLISE ENZIMÁTICA DA CELULOSE 

A celulignina foi submetida à hidrólise enzimática, com uso de um 
preparado celulásico comercial (celulase a partir de Aspergillus Niger, Sigma 
Aldrish, USA), que continha atividade de 40 FPU/mL. O experimento foi 
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desenvolvido, em Shaker, utilizando concentração de sólido fixo a 6% (m/v), a 
partir de diferentes valores de cargas enzimáticas, 15, 20, 25, 30, 35 e 40 
FPU/g. A temperatura foi mantida em 50ºC, durante 12 horas para o sorgo 
biomassa pré-tratado. 
 
FERMENTAÇÃO 

Decorridos 12 horas de pré-hidrólise enzimática do sorgo biomassa, a 
cinética do processo de fermentação foi realizada em um fermentador SL 137 
(SOLAB, SP, BR) com capacidade para 8 litros, contendo, 5 litros de volume de 
trabalho. A concentração do inóculo inserida no meio de produção foi de 10% 
(m/v). O meio fermentativo teve a mesma composição do meio do pré-inóculo, 
com exceção da adição de glicose, que foi substituída pelo pré-hidrolisado da 
celulose. Durante 24 horas de processo foram mantidas constantes a 
temperatura e o pH em 35 °C e 5,0 (adição de NaOH 1 N), respectivamente, 
sob agitação de 150 rpm. 
 
CONCENTRAÇÃO DE ETANOL 

A análise da concentração de etanol foi determinada através do método 
Steckelberg (2001). 
 
QUANTIFICAÇÃO DE MICRORGANISMOS 

Para acompanhar o crescimento celular ao longo da fermentação, foi 
utilizado o método espectrofotométrico (MEDIGAN et al., 2017). 
 
DETERMINAÇÃO DA ATIVIDADE ENZIMÁTICA 

Para a enzima celulase, a atividade foi determinada como atividade de 
papel de filtro e expressa em FPU (Filter Paper Units) por volume de enzima 
original, como recomendado pela IUPAC (GHOSE, 1987). 
RENDIMENTO E PRODUTIVIDADE 

Os parâmetros cinéticos calculados nas fermentações foram o 
rendimento em grama de etanol por grama de glicose e a produtividade em 
grama de etanol por grama de glicose, determinados pelas equações 1 e 2, 
respectivamente. 
  

 
Equação (1) 

 

 
Equação (2) 

 
Em que: 
YP/AR = Rendimento de etanol formado em relação ao consumo de glicose; 
Pf = Concentração final de etanol (g/L); 
P0 = Concentração inicial de etanol (g/L); 
SF = Concentração de açúcar final (g/L); 
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S0 = Concentração de açúcar inicial (g/L). 
  
 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
VARIAÇÃO DA CARGA ENZIMÁTICA DURANTE O PRÉ-TRATAMENTO COM 
CELULASE COMERCIAL 
 

Visando definir a melhor condição que resultasse em elevadas 
concentrações de glicose, a partir da celulose hidrolisada, variou-se a carga 
enzimática (celulase comercial de Aspergillus Niger) em 15, 20, 25, 30, 35 e 40 
FPU/g. Os ensaios foram conduzidos, em shaker, com um tempo de pré-
hidrólise enzimática de 12 h a 50 ºC. Para todos os ensaios (figura 1), o teor de 
carboidrato liberados em função do tempo de hidrólise foram analisadas, 
utilizando concentração de sólido fixo a 6% (m/v). 
  
Figura 1: Perfis de hidrolise para a variação de carga enzimática de celulose do 
sorgo biomassa pré-tratado com celulase comercial utilizando concentração de 
sólido fixo a 6% (m/v). 
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Analisando a figura1, dos ensaios de 1 ao 6, pode-se notar que a maior 
produção de glicose para o sorgo biomassa, utilizando a carga enzimática de 
celulose comercial, foi observada no ensaio 5, ou seja, 35 FPU/mL biomassa 
seca pré-tratada, atingindo cerca de 43,2 g/L de glicose. De acordo com 
Vásquez (2007), esse comportamento se justifica pelo fato do material 
(biomassa), provavelmente, apresentar uma composição química menos 
favorável ao processo hidrolítico, ou seja, maiores teores de lignina e 
hemicelulose, acarretou na utilização de maiores cargas enzimáticas no meio. 

Entretanto, percebe-se, que utilizando 40 FPU/mL biomassa seca pré-
tratada, a concentração de glicose diminui. Este fato, provavelmente, ocorre 
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devido ao aumento excessivo das cargas enzimáticas (concentração de 
celulase) no meio, desfavorecendo o processo de hidrólise. 
 
RESULTADOS DOS PROCESSOS FERMENTATIVO EM BIORREATOR 

A partir do melhor resultado obtido da variação da carga enzimática para 
o pré-tratamento com celulase comercial, ensaio 5, realizou-se um perfil 
cinético do processo fermentativo em biorreator, sob condições controladas, 
visando analisar a influência do hidrolisado quanto ao crescimento celular, 
consumo do substrato e produção de etanol. 

Assim, foi realizado fermentações utilizando a carga enzimática de 35 
FPU/g biomassa seca pré-tratada, durante 12 horas de pré-hidrólise 
enzimática, atingindo concentração inicial de glicose de 43 g/L (figura 2). Neste 
trabalho, a temperatura de fermentação, a agitação e o pH foram mantidos 
constantes a 35ºC, 150 rpm e 5, respectivamente. O pH é um dos principais 
fatores que influenciam na produção de etanol nos processos fermentativos, 
pois a atividade catalítica das enzimas e a atividade metabólica dos 
microrganismos dependem do pH extracelular (LIMA et al., 2002). 

Na figura 2, observa-se um intenso crescimento celular até 16 horas de 
fermentação quando a fase estacionária é estabelecida, alcançando uma taxa 
de produção celularr (YP/x ) de 6,0 getanol/gcélulas. 

Após 4 horas, a concentração de etanol aumentou rapidamente, 
produzindo 31 g/L em 20 horas de fermentação, atingindo uma produtividade 
volumétrica de 1,55 g/L.h e máxima produtividade volumétrica de 1,9 g/L.h 
durante 16 horas de processo, consumindo aproximadamente, 90% da glicose 
constituída no meio. Com o consumo de todo o substrato do meio fermentativo, 
obteve-se um rendimento (YP/S ) de 0,36 getanol/gglicose e eficiência de 72%. 
Vale ressaltar que o rendimento teórico de etanol por grama de glicose 
consumida é 0,511 gramas, sendo este valor considerado 100% quando o 
substrato for glicose (SANTOS et al., 2012). 
 
Figura 2: Perfil cinético da produção de etanol, crescimento celular e consumo 
de substrato, em biorreator, a partir do sorgo biomassa pré-tratado 
enzimaticamente (PH) na concentração fixa de 6% (m/v) e carga enzimática de 
35 FPU/g, utilizando a levedura Sacharomyces cerevisiae. 
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Manoj (2016), em seus estudos, sacarificou 2kg de sorgo biomassa com 

ácido sulfúrico a 3% (v/v), durante 60 minutos a 180ºC, obtendo 36,3% de 
açúcar, o que proporcionou um rendimento de 0,49 g de etanol/g de açúcar a 
partir do hidrolisado obtido. Rabelo et al. (2011), atingiu rendimentos de 0,87 
getanol/gglicose a partir para o hidrolisado do bagaço de cana de açúcar pré-tratado 
com hidróxido de cálcio e de 0,88 getanol/gglicose para o hidrolisado do bagaço 
pré-tratado com peróxido de hidrogênio alcalino. Além disso, obteve como 
resultado da concentração de açúcares liberados após hidrólise enzimática a 
50ºC, pH 4,8 e carga enzimática de 3,5 FPU/g biomassa seca pré-tratada o 
valor de 0,233 g/g bruta seca de glicose. 

Vásquez (2007), atingiu 70 g/L de etanol a partir de processos de 
sacarificação e fermentação simultânea (SSF) a partir do bagaço de cana sob 
condições semelhantes, utilizando a levedura Sacharomyces cerevisiae. As 
maiores diferenças entre os resultados obtidos no presente estudo, quando 
comparados com Vásquez (2007), provavelmente, está associado ao tempo de 
hidrólise enzimática da biomassa pré-tratada, pois os ensaios conduzidos por 
Vasquez foram com um tempo de pré-hidrólise enzimática de 50 horas. Isso, 
provavelmente, possibilitou uma hidrólise mais eficiente no experimento. 
 
CONCLUSÕES 
 

Neste trabalho, o material lignocelulósico, derivado de sorgo biomassa, 
foi utilizado como fonte de matéria-prima para a obtenção de biocombustível. A 
partir da conversão do seu material celulósico, empregando como melhor 
resultado a carga enzimática comercial de 35 FPU/g, atingiu-se uma 
concentração inicial de glicose de 43 g/L. 
Após análises experimentais, os maiores resultados encontrados, em 
biorreator, para a produção de etanol foi de 31 g/L, com um rendimento de 
(YP/S) de 0,36 getanol/gglicose e produtividade volumétrica de 1,9 g/L.h, atingindo 
72% de eficiência final do processo. 

Tais resultados demonstraram que a utilização do sorgo biomassa, da 
espécie Sorghum bicolor (L.) Moench, para a produção de álcool combustível 
pela rota enzimática pode ser uma opção bastante promissora, em virtude da 
possibilidade de atingir rendimentos glicosídicos próximos ao teórico. 
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RESUMO 
 
O objetivo deste experimento foi avaliar os parâmetros de qualidade do 
biodiesel produzido a partir de blendas de óleo residual e linhaça em tempos 
crescentes de irradiação em micro-ondas e pelo método convencional. 
Inicialmente preparou-se as blendas na concentração em volume de 50%:50% 
(óleo de soja residual: óleo de linhaça) e avaliou-se o seu índice de acidez.  A 
produção do biodiesel com esta blenda ocorreu através da reação de 
transesterificação metílica, com o catalisador hidróxido de potássio por 
irradiação em micro-ondas durante o tempo de 45 segundos. Inicialmente 
misturou o catalisador com o metanol, formando o metóxido de potássio. 
Paralelamente preparou-se 100 mL da blenda. Após adicionar o metóxido de 
potássio na blenda, agitou-se o conjunto, e o mesmo foi conduzido ao micro-
ondas por 45 segundos. A mistura reacional foi enviada à etapa de decantação. 
Repetiu-se o experimento pelo método convencional, com a mesma matéria 
prima, através da reação de transesterificação básica por rota metílica e 
catalisador hidróxido de potássio a 1%. Quando 100 ml da blenda atingiu a 
temperatura de 65oC, adicionou-se o metóxido de potássio preparado 
previamente. Esta reação ocorreu durante 60 minutos e o produto formado foi 
enviado ao funil de decantação para a separação das fases, biodiesel e 
glicerina. Os biodieseis produzidos pelos dois métodos foram conduzidos às 
etapas de lavagem, purificação, secagem e caracterização. O melhor biodiesel, 
nas condições estudadas foi o produzido pelo método convencional. É 
interessante o estudo com as referidas blendas, pela contribuição no 
reaproveitamento de um resíduo de baixo valor comercial e de alto grau de 
poluição ambiental. 
 
Palavras-chave: Transesterificação. Mistura reacional. Catalisador. 
 
INTRODUÇÃO 
 

A crescente demanda de energia no mundo industrializado e no setor 
doméstico, assim como os problemas de poluição, causados devido ao uso e 
produção dos combustíveis fósseis, e somando-se ao fato de que essas fontes 
são limitadas e esgotáveis têm sido fatores que justificam a necessidade de 
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desenvolver fontes de energias renováveis, inesgotáveis e de menor impacto, 
estimulando assim a produção de biocombustíveis (OLIVEIRA, 2012).  

Dos biocombustíveis, o uso do biodiesel tem aumentado mundialmente e 
seu mercado está expandindo rapidamente devido a sua elevada contribuição 
ao meio ambiente, com a redução dos níveis de poluição ambiental e também 
por ser uma fonte estratégica de energia renovável em substituição ao óleo 
diesel e a outros derivados do petróleo (COSMO, 2014; LOFRANO, 2008).  

Cartoni (2009) afirma que uma das vantagens do biodiesel é que sua 
produção garante a energia necessária, sem comprometer aspectos 
ambientais, além de conseguir suprir as necessidades básicas. 

O biodiesel é comumente produzido pelo processo de esterificação ou 
transesterificação de triglicerídeos, tais como os óleos vegetais, gordura animal 
ou óleo residual de fritura; com o álcool etílico ou metílico, na presença de um 
catalisador homogêneo ácido ou básico (LORA; VENTURINI, 2012). A reação 
de transesterificação é o método mais usual para a esta produção e 
considerado o melhor processo por ser mais simples, com o uso de menores 
temperaturas e de baixo custo para indústria (BALAT; BALAT, 2010). Além dos 
catalisadores ácidos e básicos pesquisas estão sendo realizadas com os 
enzimáticos e heterogêneos, em substituição aos outros citados anteriormente, 
com resultados satisfatórios (RAMOS et al., 2017). 

Todos os óleos vegetais, enquadrados na categoria de óleos fixos ou 
triglicerídicos, podem ser transformados em biodiesel. Dessa forma, poderiam 
constituir matéria-prima para a produção de biodiesel os óleos das seguintes 
espécies vegetais: amendoim, milho, soja caroço de algodão, semente de 
girassol, entre outros. A soja é a matéria prima mais utilizada para esta 
produção, tanto nas pesquisas como nas indústrias (LORA; VENTURINI, 
2012). 

Mas o óleo de soja residual pode ser uma matéria-prima interessante a 
ser utilizada na produção do biodiesel pelo aproveitamento de um resíduo que 
seria descartado inadequadamente na natureza, impactando o solo e o lençol 
freático e, consequentemente a biota desses sistemas (TAVARES, 2012). 

O óleo de soja possui um perfil de ácidos graxos que favorece o processo 
de oxidação de seu biodiesel, devido a quantidade de ácidos graxos 
insaturados presentes, principalmente os ácidos linoleico (C18:2) (53%), oleico 
(C18:1) (23%), palmítico (11%), linolênico (C18:3) (8%) e esteárico (C18:0) 
(4%.) (DOMINGOS et al., 2007). De maneira geral, óleos insaturados são mais 
suscetíveis à oxidação e quando convertidos em biodiesel, torna-o 
relativamente instável, formando produtos residuais como, ácidos e aldeídos 
causados pela degradação, podendo interferir na qualidade e no 
funcionamento do motor (SARIN et al., 2010). 

Com o intuito de minimizar o efeito causado pelo óleo de soja, pesquisas 
mostram que a adição de aditivos antioxidantes são necessários para 
minimizar a oxidação, mas repercute em maiores custos de produção 
(OLIVEIRA, 2016). O uso de óleos com poder antioxidantes tem sido estudado 
em substituição aos antioxidantes sintéticos. 

A linhaça (Linum usitatissimum) é a semente do linho e é originária da 
Ásia e cultivada no Canadá, Argentina, Brasil e Uruguai, sendo que a principal 
produção de sementes vem de plantas cultivadas especialmente para essa 
finalidade. A planta também contém a fibra (linho). A linhaça apresenta cerca de 
39% a 45% de óleo na composição da sementes (VIEIRA et al., 2012). Deste 
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óleo cerca de 73% de sua composição são gorduras poli-insaturadas, 18% 
gorduras monoinsaturadas e os 9% restantes são gorduras saturadas 
(OLIVEIRA et al., 2012). De acordo com o autor a linhaça apresenta em sua 
composição Ômega 3, Ômega 6 e Ômega 9, além de apresentar outros 
componentes nutricionais básicos e compostos antioxidantes. Na composição 
do óleo, ácidos graxos saturados variam de 6-11%, oléico 13-29%, linoléico 17-
30%, linolênico 47-55%, o que faz do óleo de linhaça um dos mais ricos em 
ácidos graxos essenciais (OLIVEIRA et al., 2012). 
  O óleo de linhaça vem sendo testado como fonte alternativa para 
produção de biodiesel (OLIVEIRA et al., 2012; TAPANES et al., 2013). A 
linhaça, pelo seu poder antioxidante torna-se uma matéria-prima interessante 
para ser utilizada com uma mistura com o óleo de soja residual, minimizando o 
seu efeito oxidativo.  

A transesterificação alcalina pode ser efetuada utilizando aquecimento 
convencional, irradiação em micro-ondas ou cavitações ultrassônicas. O 
método convencional consome mais energia e um tempo maior de produção, 
em média de 30 a 90 minutos, dependendo das condições estudadas 
(NASCIMENTO et al., 2009). 

Estudos revelam que a aplicação de micro-ondas na transesterificação, 
geralmente apresentam significativa redução no tempo de reação, pois com a 
irradiação ocorre a reorientação das moléculas e uma fricção entre elas, que 
tem como consequência o aquecimento do meio, aumentando assim a 
velocidade de reação (NASCIMENTO et al., 2009). 

Para garantir a qualidade do biodiesel é necessário estabelecer os 
padrões determinados pela legislação vigente, objetivando fixar teores limites 
dos contaminantes que não venham prejudicar a qualidade das emissões da 
queima, bem como o desempenho, a integridade do motor e a segurança no 
transporte e manuseio. Devem ser monitoradas também possíveis 
degradações do produto durante o processo de estocagem. Dos parâmetros de 
qualidade estudados pode-se citar o aspecto, o índice de peróxido, índice de 
acidez, massa específica e ponto de fulgor, entre outros. 

O aspecto do biodiesel é um parâmetro considerado apenas na resolução 
de número 45 de 2014 da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis (ANP). Trata-se de uma análise preliminar onde se procura 
verificar a presença de impurezas que possam ser identificadas visualmente, 
como materiais em suspensão sedimentos ou mesmo turvação na amostra de 
biodiesel que pode ser decorrente da presença de água. O julgamento do 
aspecto deve ser: I- Límpido e isento de impurezas; II- Límpido e com 
impurezas; III- Turvo e isento de impurezas ou IV- Turvo e com impurezas. 

O Índice de peróxido indica o grau de oxidação do biodiesel e até que 
ponto a oxidação progrediu. No processo de oxidação, os peróxidos podem 
participar das reações de decomposição e formação de novos radicais livres, 
necessitando de um catalisador, que pode ser a energia luminosa ou a 
presença de metais (MORETO; FETT, 1998). 

O índice de acidez, de forma geral, trata-se de um procedimento para 
identificar a quantidade de ácidos graxos livres presentes na solução. O 
biodiesel pode apresentar uma elevação da acidez e, consequentemente, uma 
corrosividade da parte mecânica do automóvel. Portanto apresentar um índice 
de acidez alto é um defeito extremamente grave para a qualidade (KNOTHE, 
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2006). Segundo a ANP o índice de acidez máximo do biodiesel deve ser de 
0,50 mg KOH/g. 

A massa específica está relacionada no tamanho da cadeia carbônica, 
ou seja, com a estrutura molecular do biodiesel e quando maior for essa cadeia 
carbônica, maior será a densidade. Ao se comparar com o diesel de petróleo, a 
sua densidade é maior. Deve-se levar em conta a contaminação do biodiesel, 
pois, se a mesma estiver presente, a densidade pode sofrer modificações 
(LÔBO; FERREIRA; CRUZ, 2009).  

De acordo com a ANP a massa específica 20°C do biodiesel deve estar 
no limite entre 850 a 900 Kg/m³. Durante o armazenamento do biodiesel, se o 
mesmo ultrapassar o prazo estabelecido pela norma, que é um mês, e se este 
biocombustível apresentar uma diferença de densidade inferior a 3 kg/m³, 
apenas os parâmetros de teor de água, índice de acidez e estabilidade a 
oxidação devem ser realizadas novamente, se for superior todos os parâmetros 
devem ser realizados novamente.  

O ponto de fulgor é um parâmetro, que tem a finalidade de identificar a 
temperatura mínima na qual o biodiesel libera vapores que em contato com o 
ar pode ser altamente explosivo. O biodiesel puro apresenta um ponto de fulgor 
próximo de 170 ° C, porém caso apresente qualquer substância com um ponto 
de fulgor menor que o do biodiesel, ocorre uma diminuição do ponto de fulgor 
deste, este parâmetro é de extrema importância, tanto para a qualidade de 
queima ou para o armazenamento, visando não ocorrer explosões caso 
expostos em temperaturas que ultrapassem seu ponto (LÔBO; FEREEIRA; 
CRUZ, 2009). De acordo com a ANP o ponto de fulgor mínimo para um 
biodiesel de qualidade é de 100 °C.  

Diante do exposto, este trabalho teve por objetivo analisar os parâmetros 
de qualidade do biodiesel a partir da blenda de óleos de soja e linhaça 
produzida pelos métodos de aquecimento convencional e irradiação em micro-
ondas. 
 
METODOLOGIA  
 

Os procedimentos experimentais foram realizados no laboratório de 
química do Instituto Federal do Mato Grossos campus Cáceres- Prof. Olegário 
Baldo. O óleo de linhaça foi adquirido no mercado local e o de soja residual no 
próprio Campus. 

Inicialmente foi preparada a blenda em concentração em volume de 
50:50% (óleo de soja residual:óleo de linhaça), posteriormente avaliou o índice 
de acidez (IA) da blenda e dos óleos e registrada. 

Esta blenda foi submetida ao processo de transesterificação alcalina, por 
irradiação em micro-ondas, com o catalisador hidróxido de potássio (KOH) a 
1% (m/v), na razão molar 6:1 (metanol: blenda). Após misturar o metanol com o 
catalisador, formando o metóxido de potássio adicionou na blenda previamente 
preparada e a mistura foi inserida no forno micro-ondas durante o tempo de 45 
segundos. Retirou-se o biodiesel e transferiu para um funil de decantação 
durante 24 horas para a separação das fases: biodiesel bruto e o glicerol. 

Posteriormente a síntese do biodiesel ocorreu através do método 
convencional, com esta blenda pela reação de transesterificação, via catálise 
básica utilizando como catalisador o KOH a 1% (m/v), na razão molar 6:1 
(metanol: blenda). O metóxido de potássio formado foi adicionado na blenda 
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previamente preparada ao atingir a temperatura 65ºC, sob agitação e a reação 
ocorreu durante 60 minutos. Transcorrido o tempo reacional, o biodiesel obtido 
foi transferido para o funil de decantação para completa separação entre as 
fases: biodiesel e glicerina por 24 h. 

Todos os experimentos foram realizados em duplicata. Transcorrido às 24 
horas, a fase biodiesel foi conduzida à lavagem e purificação com ácido 
clorídrico (HCl-5%), cloreto de sódio saturado (NaCl) e água destilada até pH 
neutro. Para remoção da umidade, o biodiesel purificado foi filtrado com sulfato 
de sódio anidro (GERIS et al., 2007). 

Todos os biodieseis produzidos tiveram as seguintes análises realizadas: 
índice de acidez (IA), índice de peroxido (IP), aspecto (A)e ponto de fulgor (PF), 
para a comparação da qualidade com as exigências da ANP. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 
 Inicialmente realizou o índice de acidez dos óleos e da blenda e os 
resultados encontrados foram 0,3 mg KOH/g; 1,24 mg KOH/g e 0,8 mg KOH/g 
para os óleos de linhaça, de soja residual e a blenda, respectivamente.  

Depois de realizados todos os procedimentos para a síntese do biodiesel 
a partir da blenda de óleos de soja residual e de linhaça, foram avaliados 
alguns parâmetros de qualidade como: índice de acidez, índice de peróxido, 
aspecto e ponto de fulgor.  
 A tabela 1 mostra os resultados de alguns parâmetros físicos e químicos 
dos biodieseis produzidos  pela reação de transesterificação em micro-ondas 
durante 45 segundos.     

 
Tabela 1 

Resultado dos parâmetros físico e químicos dos biodieseis produzidos a partir 
da blenda de óleos de soja residual e linhaça. 

Tempo 
Reacional 
Micro-ondas 

IP (Meqg/ 
100g) 

IA (mg 
KOH/g) 

PF °C ASPECTO 

45 s 52,04 0,66 128 Límpido e 
isentos de 
impurezas 

Referência 
Segundo a ANP 
(2014) 

10 ≤ 0,5 100°C Límpido e 
isentos de 
impurezas 

Legenda: s- segundos; IP= índice de Peróxido em Meqg/100g; IA=índice de acidez em 
mgKOH/g; PF= Ponto de Fulgor. 

 
A tabela 2 apresenta os resultados de alguns parâmetros físicos e 

químicos dos biodieseis produzidos pelo método convencional. 
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Tabela 2 
Resultado dos parâmetros físico e químicos do biodiesel produzido a 

partir da blenda de óleos residual/linhaça através do método convencional 

Tempo 
Reacional 
Convencional 

IP 
(Meqg/100g) 

IA  
(mgKOH/g) 

PF °C ASPECTO 

60 min 63,09 0,54 115 Límpido e 
isentos de 
impurezas 

Referência 
segundo a 
ANP 
(2014) 

 
10 

 
≤ 0,5 

 
100°C 

Límpido e 
isentos de 
impurezas 

Legenda: s- segundos; IP= índice de Peróxido em Meqg/100g; IA=índice de acidez em 
mgKOH/g; PF= Ponto de Fulgor. 

 
De acordo com a tabela 1 podemos perceber que o Índice de peróxido 

(IP) do Biodiesel produzido no micro-ondas foi de 52,04 meg/100g e não está 
dentro dos parâmetros esperados, esse resultado pode estar relacionado com 
o fato de o biodiesel apresentar altas insaturações, devido a matéria prima 
utilizada, deixando-o mais susceptível à oxidação da cadeia. Neste caso ocorre 
também a presença, principalmente de ácido graxo oleico, que é rico em 
insaturações, podendo ocasionar processo de deteriorização durante a 
transesterificação, fazendo que haja um aumento no índice de peróxido na 
amostra. 

A determinação do índice de acidez é importante, pois fornece dados 
importantes sobre o biodiesel. Ao observar a tabela 1, o índice de acidez do 
biodiesel a partir da blenda e transesterificada no micro-ondas no tempo de 45 
segundos apresentou um índice de acidez acima do valor permitido pela 
legislação vigente, que é de no máximo 0,5 mg KOH/g (ANP, 2014). E o único 
que se aproximou do valor permitido foi o biodiesel obtido através do método 
convencional, como pode ser avaliado pela tabela 2, com o valor de 0,54 mg 
KOH/g. Como apresentou um aumento apenas de 0,04, este valor pode ter 
sido um erro operacional de visualização no ponto final da titulação, podendo 
ser considerado o limite máximo. Mais análises poderiam ser realizados para 
este quesito para avaliar este aumento. De acordo com Leung, Wu e Leung 
(2010) a elevada acidez no biodiesel pode ser decorrente da maior quantidade 
de catalisador, reduzindo a conversão do processo e gerando um acúmulo de 
sabão. 

 Alguns pesquisadores afirmam que o máximo de tempo de irradiação em 
uma reação de transesterificação é 45 segundos, acima pode ocorrer a 
hidrólise e aumentando a acidez ou ocorrendo a saponificação do produto final 
(MILLI, 2011). 
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No que se trata do aspecto, todos os biodieseis produzidos apresentaram 
características de límpidos e isentos de impurezas, que era o esperado e em 
conformidade com a ANP (2014). 

Na análise realizada sobre o ponto de fulgor pode-se perceber de acordo 
com as tabelas 1 e 2, que o Biodiesel produzido através do método de 
aquecimento em micro-ondas foi o que apresentou um valor mais elevado 
(128oC), bem acima do mínimo estabelecido pela ANP, quando comparado 
com o método convencional (115oC). 

 Lima et al. (2007) realizou uma pesquisa produzindo o biodiesel com o 
metanol e etanol e avaliou o ponto de fulgor destes biocombustíveis, 
explicando que este quesito é a temperatura mínima na qual os combustíveis 
entram em combustão, na presença de chama, e os resultados encontrados 
foram de 112 ± 0,6 ºC quando usou o metanol na reação e 122 ± 0,6ºC com o 
etanol. Esses valores estão acima do valor mínimo permitido pela Resolução 
042 da ANP. Isto significa que se o ponto de fulgor aumenta, também 
aumentará a segurança no manuseio dos biodieseis em relação ao diesel, que 
entra em combustão em torno de 76ºC. 
 
CONCLUSÕES 
 

Com a pesquisa realizada pode-se concluir que o biodiesel produzido a 
partir das blendas de óleos residual e linhaça em aquecimento em micro-ondas 
apresentaram aspectos negativos quanto aos parâmetros avaliados, como o 
índice de acidez e índice de peróxido. Então, as blendas utilizadas com óleo 
residual e óleo de linhaça ainda requerem uma análise sistemática na tentativa 
de obter melhores resultados utilizando o micro-ondas. 

Ao avaliar o método convencional concluiu-se que o mesmo apresentou 
valores de acordo com a legislação da Agência Nacional do Petróleo, 
Biocombustíveis e Gás Natural, com limite máximo para o índice de acidez e 
ponto de fulgor. É fundamental mais pesquisas e otimização do processo na 
melhoria destes resultados, com a finalidade de não apresentarem 
inconformidades. É interessante o estudo com as referidas blendas, pela 
contribuição no reaproveitamento de um resíduo de baixo valor comercial e de 
alto grau de poluição ambiental e da linhaça pela sua ação antioxidante, 
importante no armazenamento dos biodieseis produzidos. 
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Eixo 8: Tecnologias Química: Processos Químicos e Bioquímicos, Gestão de 

Resíduos e Biotecnologia 
 
RESUMO 
 
O biodiesel destaca-se por ser considerado um combustível de menor impacto 
ambiental e apresenta a vantagem de usar inúmeras oleaginosas na sua 
produção. Atualmente, a redução do custo da matéria-prima utilizada na 
produção do biodiesel torna-se essencial.  A partir deste contexto a inserção de 
óleos residuais de fritura e azeite de oliva com o prazo de validade vencido 
como matérias-primas na síntese do biodiesel torna-se interessante. 
Entretanto, o biodiesel produzido com estes óleos contém muitos ácidos graxos 
insaturados, os quais afeta a qualidade do biodiesel que os tornam suscetíveis 
a oxidação. O uso de antioxidantes naturais, como a moringa (Moringa 
oleífera Lamarck) é importante pois apresenta inúmeros componentes que tem 
ação antioxidante. Este trabalho teve por objetivo avaliar a qualidade dos 
biodieseis produzidos com a incorporação do óleo de moringa em blendas 
produzidas com óleo de azeite de oliva e óleo residual separadamente. Após o 
preparo das blendas, na concentração em volume de 10 e 20 % do óleo de 
moringa no azeite de oliva vencido e no residual, separadamente foi usado na 
produção do biodiesel pelo método de aquecimento convencional, com o 
catalisador o hidróxido de potássio (KOH) 1,5 % (m/v), em uma razão molar de 
6:1 (metanol:óleo). As blendas contendo o óleo residual com 10% de óleo de 
moringa mostrou-se mais satisfatórios. Otimização das condições de processo 
e de armazenamento são necessários para avaliar o comportamento do óleo 
de moringa como antioxidante natural. 
 
Palavras-chave: Antioxidantes. Blendas. Matéria-prima. 
  
INTRODUÇÃO 
 

A utilização do petróleo para a geração de energia emitindo gases 
poluentes para a atmosfera durante a combustão nos motores, contribui para o 
efeito estufa e outros danos a vida na terra que são ambientalmente 
impactantes. 
A partir deste fato, e somando-se que estas fontes são limitadas e com 
previsão de esgotamento em um futuro próximo fizeram com que o Governo 
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Federal intensificassem a pesquisa sobre a utilização do biodiesel na matriz 
energética nacional (MONTEIRO PINTO, 2013). 

O Biodiesel é um biocombustível obtido a partir de óleos vegetais, 
gorduras animais ou óleos residuais. Comumente é produzido pelo processo de 
transesterificação, no qual o óleo reage com um álcool de cadeia curta 
(metanol ou etanol), na presença de um catalisador homogêneo básico, ácido, 
enzimático ou heterogêneo. A transesterificação pode ser efetuada em 
batelada ou em fluxo contínuo utilizando aquecimento convencional. Outras 
metodologias para produção de biodiesel empregam fluidos supercríticos, 
craqueamento térmico e aquecimento por micro-ondas (LORA; VENTURINI, 
2012). 

Devido à sua grande biodiversidade e riqueza em plantas oleaginosas, o 
Brasil possui um grande potencial a ser explorado, tanto em relação ao 
aproveitamento energético de culturas temporárias e perenes, como em 
relação ao uso de óleos residuais. 

O óleo de soja é a matéria prima mais abundante para a produção de 
biodiesel no Brasil. No entanto, o governo tem incentivado o uso de outras 
fontes na produção de biodiesel em substituição ao óleo de soja, por este 
apresentar um elevado custo. 

A redução do custo da matéria-prima utilizada na produção de biodiesel 
torna-se essencial. O uso de matérias primas de menor custo, como óleos 
residuais e gorduras animais tem chamado a atenção dos produtores de 
biodiesel devido ao seu baixo custo. Além disso, o uso destas matérias primas 
é bem visto ambientalmente, pois não somente retiraria um produto que causa 
grandes impactos negativos no meio ambiente poluindo a água e o solo, e que 
pode ser reciclado e utilizado para a fabricação de biocombustível (SILVA, 
2011). 

O óleo de azeite de oliva com prazo de validade vencido é uma 
importante alternativa na produção do biodiesel, além da presença de grandes 
quantidades do ácido graxo oleico (75 a 85%), dependendo da espécie e 
apresenta um custo reduzido por ser tratar de material de descarte 
(FIGUEIREDO et al., 2017). 
A manutenção da qualidade do biodiesel necessária para difundir seu uso 
como combustível alternativo depende do desenvolvimento de tecnologias que 
aumentem sua resistência à oxidação durante longos tempos de estocagem 
(MOURA et al., 2014).  

A partir de todo o contexto, pode-se observar que os óleos escolhidos 
para esta pesquisa apresentam características que os tornam matérias-primas 
em potencial para a produção do biodiesel. Entretanto, eles contém um alto 
teor de ácidos graxos insaturados. 

Óleos vegetais que possuem uma grande quantidade de ácidos graxos 
insaturados são mais suscetíveis aos ataques de agentes oxidantes, como os 
radicais livres, as enzimas e metais. 

Pesquisas mostram que a adição de aditivos antioxidantes são 
necessários para minimizar a oxidação, e melhorar a qualidade do biodiesel, 
mas repercute em maiores custos de produção (OLIVEIRA, 2016). 

Antioxidantes naturais, tais como a chia e linhaça tem sido estudados na 
adição em óleos e no produto da transesterificação, o biodiesel, apresentando 
resultados satisfatórios e com a minimização de custos (MOURA et al., 2014). 
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A Moringa oleífera Lamark pode atuar como antioxidante natural por 
conter na sua composição muitos componentes que apresentam ação 
antioxidante, e também uma grande porcentagem de ácido oleico (78%), e 
pouco ácidos graxos poli-insaturados, além de ter grande importância na 
produção de biodiesel por ser uma espécie vegetal com bom conteúdo em óleo 
(média de 35%). Pesquisas mostram que o biodiesel produzido com o óleo de 
moringa apresenta uma maior estabilidade à oxidação, melhorando a qualidade 
do biodiesel em relação a outros óleos vegetais, facilitando o transporte e 
armazenamento (PEREIRA et al., 2016). 

A partir deste fato, pesquisas com blendas deste óleo com ação 
antioxidante com outros que contém ácidos graxos insaturados são 
necessários para minimizar o efeito dos ácidos graxos insaturados no biodiesel. 
Diante deste contexto, o objetivo deste trabalho foi avaliar  a qualidade do 
biodiesel produzido pela incorporação do óleo de moringa (Moringa 
oleifera lamarck) no óleos residual e no azeite de soja vencido. 
 
METODOLOGIA 
 

O experimento foi realizado no laboratório de química do Instituto 
Federal de Mato Grosso-Campus Cáceres – Prof. Olegário Baldo (IFMT).  O 
azeite de oliva com o prazo de validade vencido (AOV) foi adquirido no 
laboratório do IFMT e o óleo residual (OR) no restaurante universitário do 
próprio instituto. O óleo de moringa (Moringa oleífera Lamarck- (OM)) na 
empresa Mundo dos óleos S/A. 
Inicialmente, preparou-se as blendas com óleo de moringa (OM), nas 
proporções em volume de 10:90 % e 20:80 % (óleo de moringa: óleos vegetais) 
e avaliadas quanto ao índice de acidez (IA), Massa Específica (ME), 
porcentagem de ácidos graxos livres (%AGL) e índice de peróxido (IP). 
Realizou-se a caracterização dos óleos de moringa, residual e azeite de oliva 
vencido. 

A síntese do biodiesel foi realizada a partir da reação de 
transesterificação via catálise básica e pelo método convencional, utilizando 
como catalisador, o hidróxido de potássio (KOH) 1,5 % (m/v), em uma razão 
molar de 6:1 (metanol:óleo). Inicialmente preparou-se o metóxido de potássio, 
com a mistura do metanol e catalisador. Paralelamente adicionou a blenda na 
proporção em volume de 10:90 % (OM:AOV, respectivamente) BMA1, em um 
balão de fundo chato, e colocou em uma placa com agitação e Banho-Maria 
até que as mesmas atingissem a temperatura de 50ºC. Neste momento o 
metóxido de potássio foi adicionado e a mistura reacional ocorreu durante o 
período de 60 minutos sob constante agitação (GERIS et al., 2007). 

Decorrido o tempo reacional, a mistura obtida foi transferida para um 
funil de separação para permitir a decantação e separação das fases: biodiesel 
e glicerina.  Repetiu-se este experimento para as blendas na proporção em 
volume de 20:80% (OM:AOV, respectivamente), BMA2; 10:90% (OM:OR, 
respectivamente), BMR1; 20:80% (OM:OR, respectivamente), BMR2. 

Todos os biodieseis obtidos na etapa de decantação foram conduzido a 
lavagem e purificação, usando a solução de ácido clorídrico 5% (HCl), solução 
saturada de cloreto de sódio (NaCl), duas vezes para cada solução e em 
intervalos de descanso de 15 minutos entre uma adição e outra, e água 
destilada até pH neutro. 
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Para remoção dos traços de umidade realizou-se a secagem dos 
biodieseis purificados, utilizando o sulfato de sódio anidro P.A (Na2SO4). 
Posteriormente todos os biodieseis foram caracterizados segundo o Aspecto, 
Rendimento, Índice de acidez (IA), massa específica à 20ºC (ME) e Ponto de 
Fulgor. 
 
 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
CARACTERIZAÇÃO DOS ÓLEOS E DAS BLENDAS 
 

Com a obtenção de todos os óleos e do azeite de soja vencido, 
preparou-se as blendas com o azeite de oliva vencido e o residual com o de 
moringa, nas proporções em volume de 10:90% e 20:80% (óleo de moringa:os 
óleos estudados, respectivamente) e avaliou-se alguns dos parâmetros físicos 
e químicos dos mesmos e nas blendas. 
  

Tabela 1 
Resultado de alguns parâmetros físicos e químicos dos óleos, azeite e das 

blendas com o óleo de moringa nas duas concentrações. 

Parâmetros 
Avaliados 

                   
    OM        AV         OR   

          Blenda 
         (10:90%) 
 BMA1       BMR1       

         Blenda 
       (20:80%) 
      BMA2    BMR2 

      IA 
(mgKOH/g) 

       0,61     1,98        0,52 
  

   1,17           0,32            1,28        0,37 

AGL (%) 
  
IP             (meq 
O2/ 
 kg- 1 óleo) 

       2,22     8,50        1,95 
        
      7,80      10,1        8,90            

     5,50            1,20 
        
        9,00            8,70 
         

          6,61        2,20 
          
          9,10        9,00 

        
Legenda:IA-Índice de Acidez;AGL(%)-Porcentagem de Ácidos Graxos Livres; IP- Índice de 
Peróxido. 

  
Observa-se na tabela 1, para o IA, que o azeite de oliva vencido 

apresentou um maior resultado. Através destas análises verificou-se que o óleo 
de moringa comercial apresentou um índice de acidez de 0,61 mg KOH/g. 

Ao analisar as blendas com o óleo de moringa pode-se verificar que para 
os óleos com um índice de acidez elevada, esta mistura diminuiu drasticamente 
o valor, comprovando que as blendas são importantes para minimizar algum 
efeito negativo de uma das matérias-primas, conforme explica Silva et al.(2015) 
e como ocorreu com o azeite vencido. Gonçalves et al. (2009) relata que um 
óleo necessita ter no máximo um valor de 1 mg KOH/g deste quesito para que 
consiga produzir um biodiesel de qualidade, uma alternativa foi incorporar ao 
mesmo o óleo de moringa comercial, que apresentam uma baixa acidez, 
formando Blendas, além de servir como antioxidante natural.  

Com o aumento na concentração de 10 para 20% este valor passou de 
1,98 mg KOH/g para 1,17 mg KOH/g. Com a blenda formada pelos óleos de 
moringa e o residual, como os dois óleo apresentavam um IA semelhantes 0,61 
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e 0,52 mg KOH/g, respectivamente, mas a formação de blendas resultou um 
óleo de índice de acidez com valor menor dos que citado por eles, 
separadamente, 0,32 e 0,37 mg KOH/g, com a inserção de 10 e 20%, 
respectivamente. 
Não foi possível encontrar pesquisas com o estudo destas blendas para fins de 
comparação. 

Avaliando a porcentagem de ácidos graxos livres pode-se constatar que 
o mesmo é diretamente proporcional ao índice de acidez, como pode ser 
observado pela tabela 1, sendo que o azeite vencido e suas blendas com o 
óleo de moringa não são eficientes, pois resultou em AGL% maior que 3%. 
Para Serra (2010) a porcentagem de ácidos graxos não deve ultrapassar no 
máximo 3% para que ocorra a obtenção do biodiesel de acordo com as normas 
da Agência Nacional de Petróleo, Biocombustíveis e Gás Natural (ANP, 2014). 
Relata que quanto mais elevado for índice de acidez do óleo e porcentagem de 
ácidos graxos livres, menor é a eficiência da conversão favorecendo a reação 
de saponificação. 

Em relação ao índice de peróxido (IP), o resultado para o óleo de 
moringa apresentou um menor valor (7,8 meq/Kg), embora maior que Pereira 
et al.(2016) (3,34 meq/Kg). Todos os óleos e suas blendas resultou em IP de 
acordo com a legislação vigente (máximo 10 meq/Kg). As blendas foram 
utilizadas na produção dos biodieseis. 

Ao analisar a tabela 1 verificou-se que as blendas de óleo de moringa e 
azeite vencido, independente da concentração apresentou um índice de acidez 
maior que 1,0 mg KOH/g necessitando a neutralização. Após a realização da 
etapa da neutralização verificou-se que o índice de acidez foi 0,64 mg KOH/g e 
0,72 mg KOH/g, para a inserção de 10% e 20% do óleo de moringa. Esta 
blenda pode ser usada na produção de biodiesel. 
  
CARACTERIZAÇÃO DOS BIODIESEIS PRODUZIDOS 
 

O Quadro 1 apresenta os resultados das análises físicas e químicas dos 
biodieseis produzidos com as blendas formadas pelos óleos de moringa com o 
residual e com o de azeite de oliva com prazo de validade vencido e 
neutralizado. 
  
Quadro 1: Resultado de alguns parâmetros analisados nos biodieseis pelo 
Método Convencional. 

Parâmetros 
Avaliados 

Biodieseis com as 
Blendas 
                10:90%          
   BMA1              BMR1   

Biodieseis com as Blendas 
                  20:80% 
   BMA2                 BMR2     

IA (mg KOH/g) 
  
D (Kg/ m3) 
  
P. Fulgor  (oC) 
  
R (%) 
  

      0,59                   0,49 
  
      873                     880 
  
      114                     120 
  
       77,3                   79,4 
  

       0,64                  0,47 
  
        875                    882 
  
       118                      122 
  
      71,7                       80,3  
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Legenda-Índice de Acidez; D-Densidade; R (%)-Rendimento e IP-índice de Peróxido. 

 
Ao avaliar o Quadro 1, pode-se constatar que mesmo com a 

neutralização, e nas condições estudadas as blendas contendo o azeite de 
oliva resultou em IA acima do estabelecido pela ANP (2014). Há necessidade 
em mudanças das condições operacionais para que estas blendas estejam de 
acordo com a legislação vigente. Entretanto, as demais blendas estão de 
acordo com esta norma, máximo de 0,50 mg KOH/g. Pereira et al.(2016) 
produziu um óleo de moringa de acordo com a resolução 45 da ANP (0,43 mg 
KOH/g). Oliveira et al. (2012), com a produção de biodiesel com o óleo de 
moringa encontrou um IA em mg KOH/g de 0,28. 

Um estudo desenvolvido por pesquisadores usando óleo de moringa, 
óleo de soja e uma mistura de 500 ppm de moringa com soja verificou ótimos 
valores de IA (0,059; 0,051 e 0,057, respectivamente) (ANDRADE et al., 2016). 

O Ponto de Fulgor para todos os biodieseis produzidos foram 
satisfatórios já que os valores encontrados estão acima do que determina a 
ANP (2014), que é maior ou igual a 100oC. Embora abaixo da pesquisa 
realizada por Andrade et al. (2016). 

A densidade de todos os biodieseis estão na faixa determinada pela 
legislação vigente (80-900 Kg/m3). Segundo ANP (2014) a densidade está 
ligada à pureza da substância onde ocorre um processo de lavagem que 
elimina todo excesso de água, metanol, sabões, glicerol, entre outros 
componentes. 
Com o rendimento encontrado não é possível comercializar este biodiesel. 
Otimização nas condições operacionais poderia melhorar este quesito, apesar 
de não ser um dado fornecido pela ANP (2014). 
  
CONCLUSÕES 
 

Esta pesquisa teve a finalidade de avaliar a qualidade dos biodieseis 
produzidos com a incorporação do óleo de moringa no óleo residual e no azeite 
de oliva com prazo de validade vencido. Após toda a pesquisa realizada pode-
se concluir que: 

 Utilizar o óleo de azeite vencido, mesmo com a neutralização e 
em blendas com o óleo de moringa não foi viável; 

 A otimização do processo com esta matéria prima seria 
necessário já que este azeite é ótimo no reaproveitamento de um 
material de descarte; 

 O óleo residual mostrou-se satisfatório com o óleo de moringa e 
resultou em índice de acidez e outros parâmetros de acordo com 
a legislação vigente; 

 A utilização de blendas para a produção de biodiesel é uma 
alternativa interessante que pode ser adotada, principalmente 
quando há necessidade da correção de algum parâmetro 
indesejado na matéria prima; 

 O óleo de moringa mostrou-se mais eficiente com o óleo residual 
na concentração de 10%; 
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 A busca por otimizações nas condições operacionais que 
favoreçam um biodiesel de ótima qualidade é uma alternativa 
para o baixo rendimento encontrado nos biodieseis; 

 Por meio da realização do experimento, pode-se considerar que a 
produção de biodiesel com blendas de óleo de moringa é uma 
forma que precisa ser aprimorada, para que apresente resultados 
mais significantes e que fomentem o segmento da indústria do 
biodiesel. 
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RESUMO 
 
O biodiesel é um biocombustível constituído de alquil ésteres de ácidos 
carboxílicos de cadeia longa, fabricado principalmente a partir da 
transesterificação do óleo de soja vegetal. Este trabalho teve por objetivo 
produzir um biodiesel metílico a partir do óleo de soja comercial vencido 
através do método convencional de transesterificação alcalina bem como 
avaliar a influência da quantidade de catalisador no rendimento do produto. 
Inicialmente avaliou-se o índice de acidez do óleo de soja vencido. A produção 
do biodiesel foi realizada pelo processo de transesterificação alcalina e método 
de aquecimento convencional, na razão molar 6:1 de metanol e óleo de soja 
comercial vencido com diferentes concentrações de catalisador (hidróxido de 
potássio (KOH)): 0,5%, 1,0% e 2,0%, respectivamente. Na primeira etapa 
preparou-se o metóxido de potássio pela mistura do catalisador KOH a 0,5% 
com o metanol e adicionou-se ao óleo de soja vencido, sob agitação quando 
este atingiu a temperatura de 70°C. Esta reação de transesterificação ocorreu 
durante 60 minutos. Repetiu-se esta etapa para as concentrações de KOH de 
1,0% e 2,0%. Os biodieseis produzidos foram caracterizados quanto ao índice 
de acidez, aspecto, ponto de fulgor, densidade e rendimento. As melhores 
conversões de biodiesel foram alcançadas com percentual de catalisador KOH 
0,5 % e 1% respectivamente.  

 
Palavras-chave: Combustível renovável.Oleaginosa. Catálise básica. 
 
INTRODUÇÃO 
 

No decorrer dos últimos anos, estudos vem demostrando o aumento do 
efeito estufa, em razão dos grandes níveis de gás carbônico liberados na 
atmosfera através da queima de combustíveis fósseis, promovendo 
transformações climáticas que afetam toda população mundial. A preocupação 
com estas transformações e com o alto preço do petróleo internacional tem 
crescido, consequentemente tem se dirigido para as políticas globais de 
redução de poluição, onde observa-se a necessidade de substituição de uma 
matriz energética para uma nova, renovável e menos poluente. Nesse contexto 
surgiu os biocombustíveis, sendo que um deles é o biodiesel (KNOTHE et al., 
2006).  
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O biodiesel é definido como um combustível constituído de alquil ésteres 
de ácidos carboxílicos de cadeia longa, produzido a partir da transesterificação 
de matérias primas como gorduras animal ou óleo vegetal (ANP, 2014). Há 
uma grande variedade de matérias-primas possíveis para produção do 
biodiesel, principalmente no Brasil, como a mamona, o babaçu, palma africana 
ou dendê, a soja, o algodão, o girassol o amendoim, entre outras (CORTEZ; 
LORA; GOMES, 2008). 

O óleo de soja é a matéria-prima mais abundante para a produção de 
biodiesel no Brasil. No entanto a soja não apresenta percentual de óleo 
expressivo, porém devido a sua disponibilidade em larga escala é identificada 
como a principal fonte de óleo para a fabricação de biodiesel (RAMOS et al., 
2017). Entretanto, seu elevado preço e sua importância no segmento 
alimentício, tem tornado o biodiesel não competitivo economicamente frente ao 
diesel (DIB, 2010). 

A partir deste fato, fontes oleaginosas que contém grandes quantidades 
de óleo são preferidas pela indústria de biodiesel, pois o seu uso pode reduzir o 
custo de produção do biodiesel. Medidas governamentais têm incentivado a 
busca por matérias-primas alternativas que possibilitem um baixo custo de 
produção e um alto rendimento do produto (DIB, 2010; MELO 2010). 

Na busca de matérias-primas alternativas para a produção de biodiesel, 
constatou-se que o óleo de soja com prazo de validade vencido é uma 
importante alternativa na produção do biodiesel pois apresenta um custo 
reduzido por ser tratar de material de descarte (FIGUEIREDO et al., 2017). O 
uso deste óleo na síntese do biodiesel é uma opção interessante por oferecer 
um destino a este produto e existir poucos trabalhos na literatura com esta 
matéria-prima. 

O processo mais difundido para fabricação do biodiesel é a 
transesterificação, que consiste em moléculas de triacilglicerídios reagindo com 
moléculas de um álcool de cadeia curta na presença de um catalisador básico, 
ácido ou enzimático, ocorrendo a conversão em moléculas de ésteres e 
glicerol. A reação de transesterificação fundamenta-se em uma sequência de 
três etapas reacionais consecutivas reversíveis. Na primeira etapa ocorre a 
reação dos triglicerídeos com álcool de cadeia curta formando o 
diacilglicerídeos, na segunda os diacilglicerídeos é convertido em 
monoacilglicerídeos e finalmente na terceira etapa os monoacilglicerídeos é 
transformado em glicerol, com geração de uma molécula do éster de cada 
glicerídeo em cada etapa (SILVA, 2016). 

Industrialmente na reação de transesterificação, os catalisadores 
alcalinos são os mais empregados na produção de biodiesel em virtude de 
possuírem baixo custo e oferecerem maior conversão em pouco tempo, sob 
condições moderadas (pressão atmosférica e temperatura de 60 °C) (MEHER; 
SAGAR; NAIK, 2009; VICENTE; MARTÍNEZ; ARACIL, 2004). 

Os catalisadores alcalinos hidróxido de potássio (KOH) e o hidróxido de 
sódio (NaOH) são os mais usuais pela indústria de biodiesel devido sua grande 
disponibilidade e baixo custo (LORA; VENTURINI, 2012; SIVASAMY et al., 
2009). A quantidade de catalisador interfere na cinética da transesterificação, 
na reação desejada, no rendimento do biodiesel, no tipo de produto final, 
podendo favorecer também a reação de saponificação, proporcionando sabões 
(RAMOS et al., 2017; RINALD et al., 2007). 
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Nesse contexto o objetivo do trabalho foi produzir um biodiesel metílico a 
partir do óleo de soja comercial vencido através do método convencional de 
transesterificação alcalina e avaliar a influência da quantidade de catalisado 
neste processo. 
 
METODOLOGIA  
 

Os experimentos realizados nesta pesquisa foram desenvolvidos no 
laboratório de química do Instituto Federal do Mato Grosso Campus Cáceres- 
Prof. Olegário Baldo. Utilizou-se o óleo de soja comercial vencido como matéria 
prima oleaginosa para produção do biodiesel. Inicialmente avaliou –se o índice 
de acidez do óleo de soja vencido.  

Para a síntese de biodiesel, foi empregada a reação de 
transesterificação metílica, pelo método de aquecimento convencional à uma 
temperatura de 70°C e razão molar 6:1 (metanol: óleo de soja vencido) em 
catálise alcalina com diferentes concentrações de KOH: (amostra A-0,5%), 
(amostra B-1%) e (amostra C-2%). Na primeira etapa preparou-se o metóxido 
de potássio pela mistura do catalisador KOH a 0,5% (amostra A) com o 
metanol e adicionou-se ao óleo de soja vencido, sob agitação quando este 
atingiu a temperatura de 70°C. Esta reação de transesterificação ocorreu 
durante 60 minutos, sob agitação constante. Repetiu-se esta etapa para as 
concentrações de KOH de 1,0 (amostra B) e 2,0% (amostra C). 

Em uma segunda etapa, após a produção dos biodieseis, os mesmos 
foram colocados em funis de decantação durante 24 horas. Dado o tempo de 
decantação, os ésteres metílicos de soja foram separados do glicerol e lavados 
com água fervida a 90oC, 25 ml de ácido clorídrico (HCl-5%) e cloreto de sódio 
(NaCl) saturado em duplicatas e, posteriormente, lavado com água destilada 
até pH neutro.  

Os biodieseis foram purificados com sulfato de sódio anidro (Na2SO4) 
após a lavagem. Primeiramente o sulfato de sódio anidro foi colocado no 
interior do funil de separação contendo os biodieseis, deixados em contatos 
durante 15 minutos, logo em seguida, filtrados novamente com sulfato de sódio 
anidro em funis com papéis de filtros. Os filtrados foram guardados em balões 
de fundo chato, protegidos com papel alumínio até uso das análises. Os 
biodieseis foram caracterizados quanto a seu aspecto visual em tubos de 
ensaios sob luz e painel branco. Caracterizou a massa específica dos 
biodieseis pelo método de picnômetro. Analisou os pontos de fulgores exatos 
dos biodieseis em graus Celsius através do aparelho Pensky-Martens 
manualmente acoplado com um termômetro de 150 °C. Verificou o índice de 
acidez de cada biodiesel metílico de óleo de soja vencido produzido mediante a 
técnica de titulação ácido e base, com hidróxido de sódio (NaOH-0,100 M 
padronizado) como solução titulante (MORETO; FETT, 1998). Determinou os 
rendimentos de cada biodiesel transesterificados.  
 
RESULTADOS E DISCUSSÕES  
 

Inicialmente avaliou-se o índice de acidez do óleo de soja vencido que 
apresentou um valor de 1,335mg KOH/g. Conforme Araújo et al. (2007) até 1 
mg de KOH/g, é o valor máximo e adequado para um óleo vegetal visando a 
obtenção de um biodiesel de qualidade. Já de acordo com Berchmans e Hirata 
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(2008), o índice de acidez na matéria-prima não deve ultrapassar 2,0 mg 
KOH/g–1 para produzir um biodiesel de acordo com a legislação vigente. 

Após a produção dos biodieseis e etapas de lavagem e purificação, os 
mesmos foram caracterizados, a tabela 1 apresenta os resultados obtidos dos 
índices de acidez, pontos de fulgores e massas específicas de cada biodiesel 
produzido, amostras (A), (B) e (C). 

 
Tabela 1 

Resultados obtidos de alguns parâmetros físicos e químicos dos biodieseis 
produzidos. 

Parâmetros 
Avaliados 

Biodiesel 
(0,5%) 
Amostras 
(A) 

Biodiesel 
(1%) 
Amostras 
(B) 

Biodiesel 
(2%) 
Amostras 
(C) 

ANP 
Resolução 
n°45 

Ponto de fulgor (°C) 130 °C 128 °C 129 Min 100 
IA mg KOH/g 0,5736 0,5294 1,4232 0,5  

Massa específica (kg/m³) 888,55 889,05 880,7 850 a 900  

Teor de ésteres mín. (%) 55,5 53,5 42,5 96,5 

Legenda: Amostra (A)=0,5% de catalisador KOH, Amostra(B)=1% de catalisador KOH, 
Amostra(C)=2% de catalisador KOH. 

 
Como pode ser avaliado pela tabela 1, os índices de acidez obtidos das 

amostras (A, B e C) apresentaram-se acima do permitido, conforme as 
especificações estabelecidas pela ANP, presentes na tabela de especificação 
do biodiesel de sua resolução n°45 de 25/08/2014. Dessa forma, sugere-se que 
os índices de acidez do óleo de soja vencido, dos biodieseis e sua qualidade, 
foram afetados pelas perdas de propriedades da matéria prima (óleo), após 
ultrapassado seu prazo de validade.  

No trabalho de Leung, Xu e Leung (2010) ocorreu um aumento do índice 
de acidez acima da legislação vigente para os biodieseis produzidos. De 
acordo com os autores, esse comportamento foi decorrente do excesso de 
catalisador presente no meio reacional. Um estudo com uma quantidade menor 
de catalisador poderia ser feito para avaliar se a inconformidade está na 
concentração do mesmo. A elevada acidez também pode estar relacionada à 
uma alta umidade acima do permitido pela ANP. A presença de água pode ter 
rompido as duplas ligações da cadeia do biodiesel ocorrendo à formação de 
depósito de ácidos graxos (RAMOS et al., 2017). 

De acordo com os resultados adquiridos das massas específicas dos 
biodieseis (tabela 1), todas as amostras (A, B e C) apresentaram dentro do 
parâmetro estabelecido pela resolução n°45 da ANP. Este fato indica a pureza 
dos biodieseis obtidos. 

Os resultados obtidos dos pontos de fulgores dos biodieseis metílicos a 
partir do óleo de soja vencido nas amostras A, B e C (tabela 1), demonstraram 
estar dentro da especificação estabelecida pela resolução n° 45 da ANP de 
2014, acima de 100 °C.  

Os valores adquiridos estão próximos com os valores encontrados por 
Canakci e Sanli (2008) a partir da transesterificação do óleo de soja pelo 
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método convencional metílico catalisado pelo hidróxido de potássio alcalino 
(KOH), o qual obteve um biodiesel metílico com o ponto de fulgor a 131°C. 

Os rendimentos obtidos (tabela 1) não foram satisfatórios. Comparando 
os rendimentos de todos os biodieseis produzidos (tabela 1) observou-se que: 
a amostra A (5%) apresentou maior rendimento, amostra B (1%) um bom 
rendimento e amostra C (2%) menor rendimento em relação as demais 
amostras. Sugere-se que a conversão dos biodieseis foi afetada pelas perdas 
nas lavagens, além das diferentes quantidades de catalisadores empregadas. 
Rinald et al. (2007) relata que o aumento do catalisador pode diminuir 
excessivamente o rendimento do produto final (biodiesel). 

Na figura 1 estão apresentados os aspectos obtidos de cada amostra de 
biodieseis produzidos. 
 
Figura 1: Aspectos obtidos das amostras A, B e C de biodiesel. 

 
 

Quanto ao parâmetro aspecto, todos os biodieseis produzidos, de todas 
as amostras (A, B e C) demonstraram ausência visualmente de impurezas e 
contaminantes, sendo classificada macroscopicamente como límpidas e 
isentas de impurezas.  

 
CONCLUSÕES 
 

A partir dos dados obtidos pode-se concluir que o óleo de soja comercial 
vencido não se apresentou viável para produção de um biodiesel de qualidade 
em relação aos índices de acidez dos biodieseis, que apresentaram valores 
acima da legislação vigente. A quantidade de catalisador é fundamental na 
produção do biodiesel podendo interferir no rendimento final do produto, uma 
vez que, as melhores conversões de biodiesel foram alcançadas com 
catalisador KOH nos percentuais de 5% e 1% respectivamente e baixos com 
percentual excessivo de (2%). A neutralização do óleo e otimizações no 
processo de produção são fundamentais na obtenção de um biodiesel de ótima 
qualidade e todos os parâmetros de acordo com as normas da ANP. 
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Potencial Energético do Biodiesel Derivado do Mamão ( Carica Papaya 
L.): Uma fonte não convencional. 2010. Tese (Doutorado em Química 
Orgânica), Centro de Ciências Exatas e da Natureza, Universidade Federal da 
Paraíba. João Pessoa, 2010. 



Anais da III Jornada de Ensino, Pesquisa e Extensão do IFMT Campus Cáceres - Prof. 
Olegário Baldo - JENPEX 2019 

09 à 11 de Outubro de 2019. ISBN 978-85-54920-02-9 

265 
 

 
RAMOS, L. P. Biodiesel: Matérias-Primas, Tecnologias de Produção e 
Propriedades Combustíveis. Virtual de Química, v. 9, n. 1, p. 317-369, 
Dezembro, 2017. 
RINALD, R. et al. Síntese de biodiesel: uma proposta contextualizada de 
experimento para laboratório de química geral. Quím. Nova, v.30, n. 5, 
Oct. 2007. 
 
SILVA, A. C. Biodiesel de Gergelim (Sesamum Indicum L.): Um Estudo de 
Equilíbrio Ternário. 2016. 79 f. Dissertação, Mestrado em Engenharia 
Química, Unidade Acadêmica Centro De Tecnologia, Universidade Federal De 
Alagoas, Maceió, 2016.  
 
SIVASAMY, A.et al.  Catalytic applications in the production of biodiesel from 
vegetable oils. ChemSusChem, v.2, p.278-300. 2009. 
 
VICENTE, G.; MARTÍNEZ, M.; ARACIL, J. Integrated biodiesel production: a 
comparison of different homogeneous catalysts systems. Biores. Techn., v.92, 
p.297-305. 2004. 



Anais da III Jornada de Ensino, Pesquisa e Extensão do IFMT Campus Cáceres - Prof. 
Olegário Baldo - JENPEX 2019 

09 à 11 de Outubro de 2019. ISBN 978-85-54920-02-9 

266 
 

 
AVALIAÇÃO DO CRESCIMENTO CELULAR DE LEVEDURAS ISOLADAS 

DE SORGO SACARINO 
 

Cristian J. Bolner de Lima1, Juniele Gonçalves Amador1, Francyeli 
Fernandes1, Monique Viraes Barbosa dos Santos1, Charles Souza da 

Silva1, Willian dos Santos Queiroz1 
 

1 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Mato Grosso- 
Campus Cáceres-Prof. Olegário Baldo-IFMT 

 
Eixo 8: Tecnologias Química: Processos Químicos e Bioquímicos, Gestão de 

Resíduos e Biotecnologia 
 
RESUMO 
O crescimento celular utilizando como matéria-prima o sorgo sacarino, a partir 
de um planejamento experimental, foi investigado durante a fermentação 
alcoólica. Neste estudo, optou-se pelo planejamento experimental 
delineamento composto central, cujas variáveis dependentes, estudadas, foram 
a concentração de sacarose, de sulfato de amônio e temperatura do processo 
fermentativo. Os dezesseis experimentos foram conduzidos em Erlenmeyers 
de 250 mL de capacidade, contendo 50 mL do meio de produção com agitação 
de 100 rpm em um período de 24 horas. Ao final dos processos fermentativos, 
os melhores resultados obtidos foram 25,51 e 27,54 g/L de biomassa, 
utilizando 200 g/L de sacarose, 10 g/L de sulfato de amônio a uma temperatura 
de 40ºC e 200 g/L de sacarose, 10 g/L de sulfato de amônio a 30 ºC, 
respectivamente. 
 
Palavras-chave: Fermentação submersa. Biomassa. Planejamento 
experimental. 
 
INTRODUÇÃO 
 

O etanol é um combustível líquido derivado, principalmente, de 
biomassa renovável, no entanto apresenta algumas diferenças significativas 
em relação aos combustíveis derivados de petróleo. A principal delas é a 
quantia relevante do teor de oxigênio presente, que compõe entorno de 35% 
em massa do etanol. O mesmo possibilita uma combustão mais limpa e um 
melhor desempenho dos motores, agindo como aditivo capaz de melhorar a 
qualidade antidetonante da gasolina (maior octanagem) e reduzir as emissões 
de poluentes, substituindo aditivos promotores de octanagem que possuem 
restrição ambiental, como o chumbo entre outros (SANTOS, 2016). 

A produção de etanol de primeira geração, a partir do caldo da cana, 
quanto o de segunda geração, que necessita de biomassas de composição 
lignocelulósica são realizadas através de processo fermentativo. Contudo, para 
ser realizado é necessário à predominância de um microrganismo, nesse caso, 
uma levedura, geralmente a Saccharomyces cerevisiae, devido à sua 
capacidade de hidrolisar sacarose presente no caldo da cana, em glicose e 
frutose (COSTA, 2011). 
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As leveduras tem uma classificação em gêneros e espécies que se 
baseia em suas propriedades morfológicas, fisiológicas, bioquímicas e mais 
recentemente, levando em considerações suas propriedades genéticas 
(ASSIS, 2012). Em relação a sua composição as leveduras apresentam de 
68% a 83% de água além de substâncias nitrogenadas, carboidratos, lipídios, 
vitaminas, minerais entre outros. Todas as formas de vida precisam de fatores 
físicos e químicos, e pesquisas demonstraram que as leveduras dependem, em 
seu crescimento e processo de reprodução desses fatores, além disso, tem a 
fonte de carbono orgânico que é de suma importância para seu crescimento e 
obtenção de energia, sendo os carboidratos os nutrientes de maior relevância 
(DE SOUSA; MONTEIRO, 2011). 

Diante do exposto, esse trabalho teve como objetivo avaliar o 
comportamento do crescimento celular da Saccharomyces cerevisiae, isolada 
de sorgo sacarino, utilizando no meio fermentativo duas fontes essenciais 
(carbono e nitrogênio) em diferentes concentrações, além da variação de 
temperatura a partir de um planejamento experimental delineamento composto 
central. 
 
METODOLOGIA 
 
MICRORGANISMOS 

A levedura utilizada nesse trabalho foi a Saccharomycea cerevisiae, 
isolada de sorgo sacarino, a qual recebeu o nome de Saccharomycea 
cerevisiae SCSS. 
 
MEIO DE CULTURA UTILIZADO NO PROCESSO FERMENTATIVO 

O meio empregado nos processos fermentativos para avaliar o 
comportamento do crescimento celular da levedura variou conforme o 
planejamento experimental proposto no trabalho, cuja composição está 
apresentada na tabela 1. 
 

Tabela 1 
Composição do meio de cultura utilizado no estudo do comportamento do 

crescimento celular da levedura Saccharomyces cerevisiae SCSS

 
 
FERMENTAÇÃO EM INCUBADORA ROTATIVA 

Os frascos de Erlenmeyers de 250 mL, contendo 50 mL de meio de 
produção e 10% de inóculo foram colocados em incubadora rotativa a 100 rpm, 
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por um período de 24 horas e temperatura variando de acordo com o 
planejamento experimental. Ao final do processo fermentativo, alíquotas dos 
mostos fermentados foram retiradas e analisadas quanto ao crescimento 
celular. 
  
PLANEJAMENTO EXPERIMENTAL DELINEAMENTO COMPOSTO CENTRAL 

A tabela 2 apresenta as concentrações empregadas em cada um dos 16 
experimentos do planejamento experimental delineamento composto central 
(DCC). Todos os experimentos foram realizados com pH inicial do meio a 5 
(sem controle) e tempo de fermentação de 24 horas, utilizando 
levedura Saccharomycea cerevisiae SCSS. 
  

Tabela 2 
Concentrações empregadas para cada variável nos 16 experimentos do DCC. 

 
 

Definida a matriz do planejamento e as condições de cada experimento, 
partiu-se para a etapa seguinte que foi a realização dos experimentos, 
buscando a máxima fidelidade nas condições impostas pela matriz em cada 
corrida. 
  
DETERMINAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO CELULAR 
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A análise gravimétrica de peso seco foi realizada após centrifugação da 
amostra (3.000g/min) e lavagem do precipitado por duas vezes com água 
destilada. O material sólido foi então transferido em beckers, previamente 
preparados, que foram então levados para a de secagem a 105ºC, sendo 
mantidos nesta até peso constante. O cálculo da concentração da biomassa 
(Cb) foi realizado de acordo com a equação 1. 

 

 
Equação (1) 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
RESULTADOS DO PLANEJAMENTO DELINEAMENTO COMPOSTO 
CENTRAL 

A tabela 3 apresenta os resultados obtidos a partir do planejamento 
experimental delineamento composto central em relação as variáveis 
estudadas: concentração de sacarose (CS), concentração de sulfato de amônio 
(SA) e a temperatura (TE) utilizando a levedura isolada Saccharomyces 
cerevisiae. 

Tabela 3  
Resultados do crescimento celular obtidos a partir da otimização do DCC para 

as tres variáveis estudadas. 
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Observa-se, na tabela 3, que os melhores resultados obtidos para o 
crescimento celular 25,51 e 27,54 g/L (experimentos 3 e 4, respectivamente) 
foram encontrados quando a concentração de sacarose e a concentração 
de sulfato de amônio foram iguais (200 g/L), contudo, a temperatura teve uma 
variação em 10ºC. 

As linhagens de leveduras normalmente utilizadas nos processos 
industriais apresentam uma osmotolerância limitada. Por esta razão, 
fermentações alcoólicas são conduzidas em concentrações de açúcar 
usualmente ≤ 20% (m/v). Concentrações elevadas de açúcar resultam em 
perdas da atividade de transporte de açúcar, produzindo menos etanol 
(SALMON; MURICO, 1994). 

Quando se compara os experimentos (tabela 3), nas quais se mantem 
constante a fonte de carbono e a temperatura, variando-se apenas as 
concentrações de sulfato de amônio (experimentos 1 e 3; 2 e 4; 5 e 7; 6 e 8; 11 
e 12; 11 e 15), em todos os casos, a biomassa, aumenta com o aumento do 
sulfato de amônio no meio fermentativo. 

De acordo com Conrad (2014), o aumento da biomassa observado em 
todas as fermentações suplementadas pode estar relacionado com as vias de 
regulação do fosfato. Na presença de altas concentrações de fosfato de 
amônio os transportadores Pho87 e Pho90 promovem o transporte de baixa 
afinidade de fosfato para o interior da célula, fazendo aumentar a concentração 
intracelular de fosfato. Este aumento faz desencadear a ativação do complexo 
Pho85, que fosforila o ativador Pho4 que desta forma permanece no citosol e 
não promove ativação da transcrição. 

Entretanto, Cooper (2002) afirma que na presença de excesso de 
nitrogênio não acontece à transcrição dos genes que codificam as proteínas 
necessárias para o transporte e assimilação de fontes secundárias de 
nitrogênio. Esse sistema de controle da transcrição é denominado repressão 
catabólica pelo nitrogênio. 
  
CRESCIMENTO CELULAR A PARTIR DAS VARIÁVEIS ESTUDADAS 

Abaixo, encontra-se a equação geral 2, referente ao crescimento celular 
(Cc): 
  
Cc = 14,557 - 3,2875X1 + 4,535X2 + 0,093X3 - 0,272X1

2 – 0,255X2
2 - 0,476X3

2 –
 3,856X1X2 - 0,419X1X3 + 0,159X2X3 

 
Equação (2) 

  
Após, a eliminação das variáveis com nível de significância superior a 

5%, determinou-se, equação empírica ajustada que representa o crescimento 
celular, representada pela equação 3 (Ccaj). 

 
Ccaj = 13,671 - 3,287X1 + 4,535X2 - 3,856X1X2 

Equação (3) 
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Tabela 4 
Análise de variância dos ensaios realizados para o crescimento celular a partir 

da levedura isolada Saccharomyces cerevisiae SCSS 

 
  

O resultado de F calculado (Fc) foi superior ao F tabelado (Ft) [teste-
F (F(3,12) = S2

m / S
2
S = 94,45 > Ft(3,12) = 5,95] para um nível de significância de 

1%, podendo rejeitar H0 no nível de significância de 1% [(Pmodel> F) <0,0000]. 
Portanto, tem-se 99% de confiança de que o modelo é altamente significativo. 
Esta análise será extrapolada para as demais respostas analisadas. 

O ajuste do modelo foi verificado pelo coeficiente de determinação (R2) e 
coeficiente de correlação múltipla (R). Neste caso, o valor de R2 (0,959) indica 
que 95,9% da variabilidade dos dados foram explicados pela equação do 
modelo ajustado e apenas 4,1% da variação total não pode ser explicada pelo 
modelo. O coeficiente de determinação ajustado (Ajustado R2 = 0,949) também 
foi excelente para confirmar a significância do modelo.Utilizando a equação do 
modelo ajustado (3), construiu-se a superfície de resposta (Figura 1). 
 
Figura 1: Superfície de resposta da biomassa em função das concentrações de 
sacarose e sulfato de amônio. 
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A equação 03 do modelo ajustado foi altamente significativa, sendo 
possível construir a superfície de resposta (Figura 1) e definir as regiões de 
interesse. Estas podem ser observadas através da existência de uma região 
ótima para o crescimento celular onde se encontram uma faixa de 
combinações de concentrações de sacarose e nitrato de amônio (131,8 a 300 
g/L e 7,5 a 11,2 g/L), respectivamente. 

Diversos trabalhos têm demonstrado que em meio contendo sacarose, 
maltose, glicose ou frutose a suplementação com uma fonte de nitrogênio 
induziu a acumulação de maior biomassa e etanol (BATISTOTE; CRUZ; 
ERNANDES, 2006). 

O nitrogênio é um componente indispensável dos meios fermentativos, 
por desempenhar importantes funções na fisiologia da levedura e na 
bioquímica do processo. É essencial para o crescimento e multiplicação celular 
das leveduras, aumenta a tolerância das leveduras ao etanol e proporciona 
fermentações mais brápidas, completas e, consequentemente, com maior 
rendimento e produtividade (THOMAS; INGLEDEW, 1990). 
 
CONCLUSÕES 
 

O presente estudo, a partir das análises do planejamento experimental, 
indicou que levedura isolada Saccharomyces cerevisiae SCSS demostrou 
potencial quanto ao crescimento celular em meios fermentativos com altas 
concentrações de sacarose. Além disso, demostrou tolerância a temperaturas 
em 40ºC, contudo, em temperaturas superiores, o crescimento celular decaiu 
drasticamente. A elevação da temperatura nos ensaios 1 e 2; 3 e 4; 5 e 6; 7 e 8 
(mantendo-se constantes a concentração de sacarose e do sulfato de amônio) 
apresentou pequena variação no crescimento celular. 
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Eixo 8: Tecnologias Química: Processos Químicos e Bioquímicos, Gestão de 

Resíduos e Biotecnologia 
 
RESUMO 
 
O presente estudo teve como objetivo avaliar os parâmetros físico-químicos do 
óleo de Cumbaru (Dipteryx alata Voguel) coletados na Associação regional das 
produtoras extrativistas do pantanal- ARPEP situada no município de Cáceres, 
estado de Mato Grosso. Os parâmetros físico-químicos do óleo definirão qual a 
rota mais acertiva que a indústria deverá seguir para transesterificá-lo, ou até 
mesmo se esse deverá ser submetido a algum tipo de tratamento prévio. O 
óleo extraído das sementes de cumbaru foram caracterizados em triplicata. 
Foram verificadas as propriedades de: Índice de acidez, Porcentagem de 
ácidos graxos, Densidade, Índice de saponificação, Índice de peróxido, Índice 
de éster, Peso molecular e Índice de iodo. Os resultados mostraram que o óleo 
do cumbaru (Dipteryx alata Voguel) beneficiado na associação das produtoras 
extrativistas do pantanal, Cáceres-MT avaliado nesse estudo, possui alta 
qualidade em todos os parâmetros analisados e encontra-se apto para ser 
utilizado como matéria prima para a síntese de biodiesel, dispensando a 
necessidade de tratamento prévio. 
 
Palavras-chave: Indústria. Tratamento. Matéria prima. 
 
INTRODUÇÃO 
 

Atualmente os biocombustíveis tem sido amplamente investigados pois 
podem contribuir para a redução das emissões de CO2, pois o dióxido de 
carbono absorvido pelas plantas durante o crescimento da biomassa é 
equivalente à quantidade produzida quando o combustível for devolvido para a 
atmosfera. Esse processo permite que esse biocombustível receba a condição 
de carbono neutro durante o seu ciclo de vida (ARAÚJO, 2014). 

Dentre tantos bicombustíveis já desenvolvidos hoje, o biodiesel destaca-
se e tem alcançado grande crescimento mundial. O biodiesel é definido como 
combustível derivado de biomassa renovável, capaz de substituir total ou 
parcialmente o diesel de petróleo em motores do ciclo diesel (ANP, 2014). No 
Brasil, o biodiesel é obtido basicamente a partir da reação de transesterificação 
de óleos vegetais, onde um óleo vegetal ou gordura animal, reage com um 
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álcool de cadeia curta na presença de um catalisador ácido ou básico (GERIS 
et al., 2007). 

Muitas são as matérias primas que podem ser utilizadas na síntese de 
biodiesel, visto que por definição toda substância que contém óleos em sua 
composição pode ser usada para a produção de biodiesel. Óleos extraídos de 
uma vasta variedade de oleaginosas, gorduras animais, óleos residuais 
oriundos de setores alimentícios, lodo de caixa de gordura, entre outros, vem 
sendo estudados como fontes alternativas para suprir a indústria de biodiesel. 
As primeiras oleaginosas a serem investigadas como matéria prima para 
síntese de biodiesel foram sebo bovino, algodão, canola, milho, palma, 
mamona, pinhão manso, crambe dentre outros. 

O Brasil é privilegiado, pois possui grande extensão territorial com 
condições e clima favoráveis ao cultivo de biomassa, tornando-o potencial para 
liderar a produção de oleaginosas e de biodiesel. Apesar do grande potencial 
para produção de biodiesel a partir de diversas oleaginosas, a produção ainda 
está centralizada no óleo de soja seguida de sebo bovino (ANP, 2010).  No 
entanto, o alto preço da soja, o crescimento da demanda de biodiesel e as 
dificuldades encontradas para o processamento do sebo bovino, torna 
necessária a busca por novas matérias primas, capazes de desvincular a 
dependência do setor de produção de biodiesel, da cultura da soja. 

Nos cerrados brasileiros, existem inúmeras variedades de sementes que 
podem conter teores de óleo significativos para a produção de Biodiesel. O 
município de Cáceres-MT, conta com a presença marcante em sua vegetação, 
da espécie Dipteryx alata Voguel, popularmente conhecida como Cumbaru. A 
utilização do óleo contido nas sementes já vem sendo investigada por diversos 
autores e os resultados apontam para uma matéria prima alternativa na 
produção de biodiesel com elevado potencial e alto teor oleaginoso. 
Muitas cooperativas tem sido servidas por essa espécie que tem alavancado a 
agricultura familiar na região centro oeste. No município de Cáceres MT, não é 
diferente, a Associação regional das produtoras extrativistas do pantanal- 
ARPEP, tem se destacado no beneficiamento das sementes para diversos fins 
alimentícios. 

No Brasil, a METODOLOGIA mais utilizada para a produção de biodiesel 
é a reação de transesterificação alcalina convencional. Essa rota demanda um 
processo prévio de extração do óleo. Algumas características específicas são 
exigidas para que um óleo possa ser considerado apto a ser utilizado como 
matéria prima na síntese de biodiesel. Avaliar os parâmetros físico-químicos 
dos óleos tornou-se uma etapa preliminar e fundamental para a indústria. Os 
parâmetros físico-químicos do óleo que definirão qual a rota mais acertiva que 
a indústria deverá seguir para transesterificá-lo, ou até mesmo se esse deverá 
ser submetido a algum tipo de tratamento prévio. 
Diante do exposto, esse trabalho tem como objetivo avaliar os parâmetros 
físico-químicos do óleo de Cumbaru (Dipteryx alata Voguel) coletados na 
Associação regional das produtoras extrativistas do pantanal- ARPEP situada 
no município de Cáceres, estado de Mato Grosso. 
 
METODOLOGIA 
 

O óleo extraído das sementes de cumbaru foi homogeneizados e 
conduzidos à etapa de caracterização de suas propriedades físico-químicas. As 
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análises foram realizadas em triplicatas. Foram verificadas as propriedades de: 
Índice de acidez, Porcentagem de ácidos graxos, Densidade, Índice de 
saponificação, Índice de peróxido, Índice de éster, Peso molecular e Índice de 
iodo. 

As análises de índice de acidez (AC) foram realizadas de acordo com a 
METODOLOGIA descrita por Moretto e Fett, (1998), que define índice de 
acidez como o número de mg de hidróxido de potássio necessário para 
neutralizar os ácidos livres de um grama de amostra de óleo. O procedimento 
consiste em colocar duas gramas da amostra em um erlenmeyer adicionando-
se em seguida 25 mL de solução de éter etílico: etanol (2:1) para esse 
recipiente, agitando-se vigorosamente e adicionando-se a seguir duas gotas de 
solução alcoólica de fenolftaleína a 1%, e, por fim, titulando-se com solução 
aquosa de hidróxido de sódio 0,1 N até viragem do indicador de incolor para 
uma tonalidade rósea. O cálculo da acidez foi determinado pela equação 1. 
 

IA= V x F x 5,61 
P 

Equação (1) 
Onde: 
IA: é o índice de acidez; 
F: é o fator de correção da solução de NaOH; 
V: é o volume de NaOH gasto para titular a amostra; 
5,61: é o equivalente grama do KOH; 
P: é o número de gramas da amostra. 

A determinação da porcentagem de ácidos graxos livres foi realizada de 
acordo com a metodologia descrita por Moretto e Fett (1998), que determina a 
porcentagem de ácidos graxos livres, expressa como ácido oléico, em óleos 
comuns, brutos e refinados. Foram pesados aproximadamente 5 g de cada 
amostra em um Erlenmeryer. Posteriormente foram adicionados 50 mL de 
álcool etílico (95,8% de pureza), previamente neutralizado com solução aquosa 
de NaOH 0,1N, e 0,5 mL de solução etanólica de fenolftaleína a 1% como 
indicador. Após homogeneização, a solução foi aquecida sobre uma placa 
térmica até apresentar “sinais” de ebulição. A solução foi então titulada ainda 
quente com solução aquosa de NaOH 0,1N, até coloração rósea persistente 
por 15 segundos. O cálculo da porcentagem de ácidos graxos livres foi 
determinado pela equação 2. 
  

AGL= V x F x 28,2 
P 

  
Equação (2) 

Onde: 
AGL: Porcentagem de ácidos graxos livres em cada amostra; 
V: número de mL de solução de hidróxido de sódio a 0,1 N gasto na solução; 
F: fator de correção da solução de hidróxido de sódio; 
P: número de gramas da amostra. 

A determinação do índice de saponificação (IS) foi realizada de acordo 
com a METODOLOGIA descrita por Moretto e Alves, (1986). Cerca de 2g de 
óleo foram adicionados em um balão de fundo chato, juntamente com 40 mL de 
uma solução alcoólica de KOH (4%). Após completa homogeneização, a 
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mistura foi aquecida sob refluxo, durante 30 minutos a fim de facilitar a reação 
de saponificação. Após a completa saponificação a solução fria foi titulada com 
ácido clorídrico a 0,5N, utilizando-se como indicador a fenolftaleína. Foi 
preparado um branco com todos os reagentes exceto a amostra. O IS de cada 
óleo foi obtido a partir da equação 3. 
  

IS= (Vb – Va) x F x 28,05 
P 

Equação (3) 
Onde: 
Va:volume de HCl (0,5 N) gasto na titulação da amostra; 
Vb: volume de HCl (0,5 N) gasto na titulação do branco; 
F: fator de correção do ácido clorídrico; 
28,05: equivalente grama do KOH (56 g / mol); 
P: peso da amostra em gramas. 

A determinação do índice de éster (IE) foi feita a partir dos resultados 
obtidos do índice de acidez (IA) e índice de saponificação (IS), previamente 
calculados. O índice de éster é definido como o número de miligramas de KOH 
requeridos na saponificação da amostra, contido em um grama de amostra, 
excluindo o requerido para neutralizar os ácidos graxos livres. O cálculo do 
índice de éster foi determinado pela equação 4 (MORETTO; ALVES, 1986).  
 

IE= IS - IA 
Equação (4)  

Onde: 
IE- Índice de éster 
IA- Índice de acidez 
ISk- Índice de saponificação 

A determinação da densidade do óleo extraído, foi realizada de acordo 
com a METODOLOGIA descrita por Moura (2010). Foi utilizado um picnômetro 
de 25mL de volume que foi previamente pesado. As amostras foram então 
adicionadas ao picnômetro. Em seguida, a parte externa do recipiente foi seca 
e o conjunto picnômetro mais a amostra foram pesados. A densidade relativa 
foi determinada através da equação 5. 
  

d= m – mp 
V 

Equação (5) 
 
Onde: 
 m – é a massa do picnômetro com óleo; 
mP – é a massa do picnômetro vazio; 
V – é o volume do picnômetro. 

O peso molecular do óleo de soja foi calculado de acordo com a 
METODOLOGIA descrita por Almeida (2010), após os dados de índice de 
saponificação obtido, utilizando a equação 6. 
  

PMmédio= 168000 
I.S 

Equação (6) 
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O índice de iodo de um biodiesel é a medida do seu grau de insaturação 

e é expresso em termos do número de centigramas de iodo absorvido por 
grama da amostra (% iodo absorvido). A determinação do índice de iodo foi 
realizada com a adição de 0,25 g de amostra a um frasco erlenmeyer de 500 
ml com tampa juntamente com 10 ml de hexano. Com auxílio de bureta, 25 ml 
de solução de Wijs foi transferida ao frasco Erlenmeyer que continha a 
amostra. A amostra foi homogeneizada e deixada em repouso ao abrigo da luz 
e à temperatura ambiente, por 30 minutos. Posteriormente foi adicionado 10 ml 
de solução de iodeto de potássio a 15% e 100 ml de água recentemente fervida 
e fria. A mistura foi então conduzida a titulação com solução tiossulfato de 
sódio 0,1 M até o aparecimento de uma fraca coloração amarela. 
Posteriormente, a está solução foi adicionada de 1mL de solução indicadora de 
amido 1%. A mistura foi titulada até o completo desaparecimento da cor azul. O 
mesmo procedimento foi feito para a determinação em branco (INSTITUTO 
ADOLFO LUTZ, 2008). O índice de iodo foi determinado a partir da equação 7. 
  

ÍNDICE DE IODO= (VB-VA) x F x N  x 12,69 
P 

Equação (7) 
Onde: 
N = normalidade da solução de Na2S2O3; 
VB = ml gasto na titulação do branco; 
VA = ml gasto na titulação da amostra. 
P = nº g da amostra 

O índice de peróxido de uma amostra é a medida do conteúdo de 
oxigênio reativo em termos de miliequivalentes de oxigênio por 100g de 
gordura. O método determina em moles por 1000g de amostra, todas as 
substâncias que oxidam o iodeto de potássio. Esta substância é considerada 
como sendo peróxidos ou produtos similares provenientes da oxidação de 
gorduras. A análise consiste em pesar 5g+/- 0,05g de amostra num Erlenmeyer 
de 250 ml com tampa esmerilhada. Adicionar 30 ml de uma mistura de ácidos 
acéticos + clorofórmio (3+2) e agitar até a dissolução da amostra. Adicionar 
exatamente 0,5ml de solução saturada de iodeto de potássio e aguardar por 
um minuto com agitação ocasional. Adicionar 30 ml de água destilada e titular 
com solução de tiossulfato de sódio 0,1N e 0,01N, de acordo com o conteúdo 
de peróxidos, até alaranjado. Adicionar 0,5 ml de solução aquosa a 1% e 
continuar a titulação até o desaparecimento da cor azul. Conduzir, 
paralelamente um ensaio em branco. O índice de peroxido Meg/100g é 
calculado a partir da equação 8 (MORETO; FETT, 1998). 
  

IP= (A-B) x N x f x 1000 
P 

Equação (8) 
Onde: 
A = nº de mL da solução de tiossulfato de sódio 0,1 (ou 0,01 N) gasto na 
titulação da amostra 
B = nº de mL da solução de tiossulfato de sódio 0,1 (ou 0,01 N) gasto na 
titulação do branco 
N = normalidade da solução de tiossulfato de sódio 
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f = fator da solução de tiossulfato de sódio. 
P = nº de g da amostra 
  
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

O óleo de Cumbaru foi caracterizado de acordo com os parâmetros de 
Índice de acidez (IA), Índice de Iodo (Iodo), Índice de peróxidos (IP), densidade 
(d), índice de saponificação (IS), porcentagem de ácidos graxos (%AGL), índice 
de ésteres (IE) e Peso molecular (PM). Os resultados dessa caracterização são 
apresentados na tabela 1. 
  

Tabela 1 
Resultados da avaliação dos parâmetros físico-químicos do óleo de Urucum. 

Parâmetros Avaliados Óleo de Cumbaru 

IA (mg KOH/g) 0,99 
d (Kg/m3) 0,93 
% AGL (%m/m) 2,68 
IS 202,50 
IP (meq/Kg) 9,69 
Iiodo (g de I2/ 100g) 9,55 
PM (g/mol) 829,62 
IE 201,51 

  
Observando os valores da tabela 2 pode-se verificar que o índice de 

acidez do óleo apresentou um valor satisfatório para ser utilizado como matéria 
prima para a síntese de biodiesel. De acordo com Araújo, Chaves e Araújo 
(2007), os óleos devem conter uma acidez igual ou menor que 1,0 mg KOH/g 
para serem considerados aptos para esse fim. 

O índice de acidez indica a presença de ácido graxos livres que são 
decorrentes do processo de degradação da matéria prima seja ela influenciada 
por fatores como: luz, agitação, radiação, altas temperaturas, umidade etc. 
Grandes períodos de armazenamento também podem aumentar a acidez de 
óleos vegetais devido à ocorrência de reações de oxidação e hidrólise dos 
ácidos graxos livres, podendo comprometer o seu aroma, a sua cor e o seu 
sabor, culminando no processo de rancidez dos mesmos. O tipo de extração, 
principalmente no que tange à temperatura do processo, também pode 
ocasionar uma alta acidez do óleo (VIEIRA et al., 2017). 

Para se produzir um biodiesel de qualidade, dentro das especificações 
da ANP (Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis) a partir 
de óleos de elevada acidez, o processo de transesterificação utilizando 
catalisadores básicos pode ser utilizado, no entanto, apresenta baixos 
rendimentos e requer altos tempos de reação (FRAGA et al., 2015). Uma 
elevada acidez pode desviar a reação de transesterificação para uma 
saponificação indesejada devido ao alto consumo de catalisador (ROSSI et al., 
2018). 

A boa acidez foi corroborada pelo resultado de %AGL que foi de 2,68 %. 
Esse valor é adequado quando se trata de matérias primas para serem 
empregadas na síntese de biodiesel por transesterificação alcalina (rota 
atualmente utilizada em toda a indústria). De acordo com Serra (2010), para 
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submeter um óleo a transesterificação alcalina é preciso que este apresente 
um valor de ácido graxo livre menor que 3%, já que a porcentagem de ácido 
graxo está intimamente relacionada ao índice de acidez e quanto mais elevado 
for índice de acidez do óleo, menor é a eficiência da conversão, pois 
certamente ocorrerá a formação de sabão no meio. 

O índice de saponificação médio do óleo é de 213,48, esse valor 
encontra-se muito próximo aos valores de IS encontrados na literatura para os 
óleos de soja e sebo bovino, que atualmente são as matérias primas mais 
utilizadas na síntese do biodiesel. O valor encontrado no presente estudo para 
a densidade do óleo foi de 0,93 g/cm3. Não existem valores máximos ou 
mínimos para esse parâmetro que poderiam desclassificar qualquer óleo para 
ser utilizado como matéria prima na indústria de biodiesel. O peso molecular 
encontrado para o óleo foi de 829,62 g/mol, esse resultado aponta para um 
menor viscosidade do óleo o que facilita as reações de transesterificação. 

O valor de Índice de Iodo encontrado para o óleo de nesse estudo, foi de 
9,55 I2/ 100g. O índice de iodo, também conhecido como número de iodo é um 
índice de qualidade com o qual se mede o grau de instauração, ou seja, as 
quantidades de ligações insaturadas de um óleo ou gordura (LEAL, 2008) Os 
valores encontrados nesse trabalho mostram que o óleo possui baixo grau de 
instauração (MATOS et al., 1992). 

O índice de peróxido encontrado para o óleo de cumbaru foi de 9,69 
meq/kg. O Índice de peróxido (IP) indica o grau de oxidação do óleo e até que 
ponto a oxidação progrediu. É a medida do conteúdo do oxigênio reativo em 
termos de miliequivalentes de oxigênio por 100g de gordura (MORETO; FETT, 
1998).  Um baixo índice de peróxido indica um baixo grau de degradação da 
matéria prima, o que corrobora os resultados de acidez e ácidos graxos, 
indicando que o processo de extração do óleo não foi capaz de degradar a 
matéria prima. 

Diante do exposto, o óleo do cumbaru (Dipteryx alata Voguel) 
beneficiado na associação das produtoras extrativistas do pantanal, Cáceres-
MT avaliado nesse estudo, possui alta qualidade em todos os parâmetros 
analisados. Os resultados mostram que ele está apto para ser utilizado como 
matéria prima para a síntese de biodiesel, dispensando a necessidade de 
tratamento prévio. 
 
CONCLUSÕES 
 

O óleo de cumbaru avaliado nesse estudo apresentou um índice de 
acidez satisfatório menor que 1,0 mg KOH/g podendo ser considerado apto 
para síntese de biodiesel. A baixa acidez foi corroborada pela baixa 
porcentagem de ácidos graxos livres e o baixo índice de peróxido.  O índice de 
saponificação médio do óleo encontra-se muito próximo aos valores de IS 
encontrados na literatura. O valor encontrado no presente estudo para a 
densidade do óleo foi de 0,93 g/cm3 também seguiu o padrão dos óleos 
vegetais mais comuns. O peso molecular encontrado para o óleo indicou que o 
mesmo, apresenta baixa viscosidade o que o torna adequado para a síntese de 
biodiesel. O Índice de Iodo encontrado para o óleo mostra que o óleo possui 
baixo grau de instauração. Diante do exposto, o óleo do cumbaru (Dipteryx 
alata Voguel) beneficiado na associação das produtoras extrativistas do 
pantanal, Cáceres-MT avaliado nesse estudo, possui alta qualidade em todos 
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os parâmetros analisados. Os resultado mostram que ele está apto para ser 
utilizado como matéria prima para a síntese de biodiesel, dispensando a 
necessidade de tratamento prévio. 
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RESUMO 
 
O biodiesel a nível nacional é considerado muito importante, pois melhora os 
efeitos causados pelos combustíveis fosseis, somando-se à diversidade de 
matérias-primas com potencial para produção, já que todo o território nacional 
é favorável para o cultivo de grãos. Neste contexto é interessante a utilização 
de matérias-primas alternativas, como o óleo extraído da abóbora e o 
aprimoramento de técnicas para a produção de biodiesel. O objetivo desse 
trabalho foi produzir o biodiesel metílico e etílico a partir do óleo de semente de 
Abóbora. Inicialmente avaliou-se o índice de acidez do óleo. A produção do 
biodiesel foi realizada a partir da reação de transesterificação alcalina do óleo 
de abóbora, utilizando o catalisador hidróxido de potássio na razão molar 6:1 
(metanol: óleo), na temperatura de 60-70oC em diferentes tempos reacionais: 
40 e 60 minutos. O produto final foi caracterizado quanto ao Índice de acidez 
(IA), Densidade (d), Aspecto, Rendimento e Ponto de fulgor. Para todos os 
casos, repetiu-se o experimento usando o etanol. O óleo de abóbora 
apresentou um índice acidez de 0,1 mg KOH/g, considerando-se o mesmo um 
óleo de ótima qualidade para ser submetido a etapa de transesterificação. Na 
rota etílica, nas condições estudadas não foi possível produzir os biodieseis, 
nos tempos de 40 e 60 minutos. Os biodieseis produzidos pela rota metílica 
apresentou-se de acordo com a legislação vigente para todos os quesitos 
estudados. O rendimento foi melhor para o tempo de 60 minutos de reação. 
Conclui-se que o método adotado de reação de transesterificação mostrou-se 
eficaz. Otimização das técnicas no processo produtivo são fundamentais para a 
melhoria do biodiesel produzido. 
 
Palavras-chave: Matéria prima. Análise. Metanol. 
 
 
INTRODUÇÃO 
 

A utilização de energia a partir de fontes renováveis, no Brasil, é 
favorecida, principalmente, pela acentuada e diversificada oferta de recursos 
naturais. No caso específico da produção de biocombustíveis, o biodiesel se 
sobressai em relação a seu potencial, diversificação regional de matérias 
primas exploráveis e as possibilidades de expansão, principalmente perante o 



Anais da III Jornada de Ensino, Pesquisa e Extensão do IFMT Campus Cáceres - Prof. 
Olegário Baldo - JENPEX 2019 

09 à 11 de Outubro de 2019. ISBN 978-85-54920-02-9 

284 
 

domínio tecnológico de suas rotas de produção (RAMOS et al., 2017) 
Apesar das mais variáveis matérias primas, os insumos comercialmente 

utilizados para a produção de biocombustíveis no Brasil não se apresentam 
igualmente distribuídos ao longo do território nacional, acarretando problemas 
na cadeia produtiva dos biocombustíveis. Existe então, a necessidade de 
pesquisas que possam identificar viabilidade de novas fontes capazes de 
agregar potencial energético, viabilidade técnica, econômica e ambiental 
(TEIXEIRA, 2013). Dessa maneira, estudos que envolve a caracterização de 
outras fontes potenciais para produção de biodiesel, são necessários para 
avaliar fontes diversificadas. 

As abóboras são os frutos de várias espécies do gênero Cucurbita, da 
família da Cucurbitaceae, é uma leguminosa é bastante rica em Vitaminar A e 
outros nutrientes que compõem sua composição, possui uma consistência 
carnosa e suculenta, que pode acabar variando de semi-branda a muito dura 
(KALLUF, 2006). 

A abóbora é nativa das Americas e atualmente seu desenvolvimento 
vem crescendo em grande escala no Brasil e em outras regiões tropicais. 
Apresenta em sua composição 41,8 a 54,9% de lipídeos, e são altamente ricas 
em ácidos graxos, sendo em sua maioria o linoleico 35,6 – 60,8% e ácido graxo 
oleico 29% (SANTOS et al., 2016). 

A partir deste contexto o óleo presente nas sementes de abóbora pode 
vir a ser uma matéria-prima alternativa para a produção de biodiesel.  

O método de obtenção do biodiesel mais comumente utilizado no Brasil, 
é o de transesterificação, na qual é um processo onde se transforma óleos ou 
gorduras de origem vegetal ou animal, com a presença de álcool de cadeia 
curta e catalisador (ácido, básico ou enzimático) em biodiesel, gerando dois 
produtos éster e glicerina e pode ser efetuada em batelada ou em fluxo 
contínuo ((BEJAN, 2010; LORA; VENTURINI, 2012). O metanol e o etanol são os 
álcoois mais utilizados para produção do biodiesel no Brasil e no mundo. A 
utilização do etanol seria melhor do ponto de vista ambiental, pois esse álcool é 
obtido a partir de fontes renováveis e a sua aquisição é mais facilitada, devido 
as inúmeras usinas existentes no Brasil. No entanto, ele apresenta a 
desvantagem da reação necessitar de maiores temperatura e razões molares 
(etanol: óleo), além de dificultar a separação da glicerina. O custo do metanol 
no mercado internacional é menor que o do etanol (KNOTHE, 2006; LORA; 
VENTURINI, 2012). 

O biodiesel é produzido tanto pelo método de aquecimento 
convencional, como por irradiação por micro-ondas ou cavitações 
ultrassônicas. O método de aquecimento convencional é aquele em que ocorre 
uma transferência de calor por meio de uma superfície sendo por condução e 
convecção. Esse método é capaz de consumir mais energia resultando em um 
maior tempo de produção de biodiesel na faixa de 5 minutos a algumas horas, 
dependendo da matéria prima e condições de processo, para obter cerca de 
90% a 97% de rendimento em ésteres (COLA; JERMOLOVICIUS, 2019; 
RAMOS, 2017). 

Em razão disso, o presente trabalho tem o objetivo analisar a 
potencialidade do óleo de abóbora para a produção de biodiesel, além de 
avaliar a reação de transesterificação utilizando o metanol e o etanol em 
diferentes temperaturas. 
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METODOLOGIA 
 

Os experimentos foram desenvolvidos no laboratório de química do 
Instituto Federal do Mato Grosso Campus Cáceres- Prof. Olegário Baldo. O 
óleo de abóbora foi adquirido em um mercado informal. Após a determinação 
previa do índice de acidez do óleo de Abóbora o mesmo foi conduzido à reação 
de transesterificação. 

Na etapa de reação de transesterificação a síntese do biodiesel ocorreu 
através do método pelo aquecimento convencional, via catálise básica 
utilizando como catalisador o hidróxido de potássio (KOH) a 1,0% em relação a 
massa do óleo e como álcool, o metanol e em outro estudo, o etanol, ambos na 
razão molar 6:1 (álcool:óleo). Inicialmente o catalisador foi dissolvido no 
metanol formando metóxido de potássio e em outro momento o etanol, 
obtendo-se o etóxido de potássio.  Em dois balões de fundo chato foram 
adicionados 100 mL de óleo de abóbora, e ao atingir a temperatura de 70-80ºC 
foi adicionado à solução de metóxido de potássio previamente preparada. 
Depois em outros dois balões, foi realizado o mesmo procedimento, mas 
alterando somente a solução metóxica para a etóxida para a produção de 
biodiesel. 

O tempo reacional do processo de transesterificação utilizando metanol 
foi de 40 minutos para uma amostra e 60 minutos para a outra. O mesmo 
período reacional das amostras foram para o biodiesel utilizando etanol. 
Decorrido o tempo reacional, a mistura foi transferida para um funil de 
separação para permitir a separação das fases: ésteres metílicos (fase 
superior) da glicerina (fase inferior) (GERIS et al., 2007). Posteriormente 
realizou-se a lavagem e purificação de todos os biodieseis, que consistiu em 
duas lavagens com ácido clorídrico (HCl) a 5% (v/v), duas com solução 
saturada de cloreto de sódio (NaCl) e água destilada até obtenção de um pH 
neutro. Para a secagem, os mesmos foram filtrados com sulfato de sódio 
anidro. Os biodieseis metílicos e etílicos obtidos a partir da transesterificação 
alcalina do óleo de abóbora foram caracterizados em termos dos seguintes 
parâmetros: Índice de acidez (IA), Densidade (d), Ponto de fulgor, Aspecto e 
Rendimento. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

Com a determinação previa do índice de acidez do óleo de Abóbora o 
mesmo foi conduzido à reação de transesterificação. O óleo de abóbora 
apresentou um índice de acidez de 0,1 mg KOH/g, esse valor obtido encontra-
se abaixo do limite descrito por Gonçalves et al. (2009) e outros pesquisadores, 
como adequados para conversão em biodiesel. Estes autores afirmam que o 
óleo deve conter um índice de acidez de no máximo 1,0 mg KOH/g para que o 
biodiesel produzido esteja dentro dos limites estabelecidos pela Agência 
Nacional de Petróleo, Biocombustíveis e Gás Natural (ANP), resolução número 
45 (máximo de 0,5 mg de KOH/g de acidez). Uma alta acidez do óleo pode 
comprometer o rendimento da reação de transesterificação, deslocando-a para 
a formação de sabão e comprometendo a qualidade do biodiesel formado 
(KNOTHE et al., 2006).  

Após realizar a reação de transesterificação pelas duas rotas, pode-se 
verificar que na etílica, nos dois tempos estudados não ocorreu a conversão do 
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óleo em biodiesel e também o processo de saponificação, onde impossibilitou 
realização da caracterização dos biodieseis. Este fato pode ter sido em razão 
da temperatura e razão molar (etanol: óleo) utilizada neste estudo, já que esta 
pesquisa estava comparando os dois tipos de álcool. Provavelmente com a 
utilização de maiores temperaturas e razões molares poderia ter ocorrido a 
reação de transesterificação. Lora e Venturi (2012) afirma que com o uso de 
etanol, a reação de transesterificação necessita de maiores temperaturas e 
razões molares (etanol: óleo). 

Entretanto, os biodieseis produzidos pelo óleo de abóbora por rota metílica 
resultou na separação de biodiesel e glicerina e após a lavagem, purificação e 
secagem foram caracterizados de acordo com os parâmetros de Índice de 
acidez (IA), densidade (d), Ponto de fulgor, Aspecto, Rendimento. Os 
resultados dessa caracterização são apresentados na tabela 1. 

 
Tabela 1 

Avaliação de Alguns Parâmetros Físicos e Químicos dos Biodieseis 
Metílicos 

Parâmetros 
Avaliados 

Convencional 
Tempo de 
40 min 

Convencional 
Tempo de 
60 min 

Índice de 
acidez 
Densidade 
Ponto de 
fulgor 

0,1 mg KOH/g 
0,884g/cm3 

130 0C 

0,1 mg KOH/g 
0,887g/cm3 
1390C 

Rendimento 65% 81% 

 
É possível evidenciar pela tabela 1, que o índice de acidez do biodiesel 

por rota metílica do óleo de abóbora apresentou uma excelente acidez, de 0,1 
mg KOH/g. O valor encontrado está dentro dos limites estabelecidos pela ANP 
que estabelece que para um biodiesel ser comercializado deve apresentar um 
índice de acidez de no máximo de 0,5 mg KOH/g. 

Lima et al. (2007), encontraram um índice de acidez de acordo com a 
legislação vigente, com um tempo de 60 minutos de reação, ao avaliar o índice 
de acidez do óleo de babaçu encontrou um valor de 0,50mg KOH/g. Não foram 
encontrados trabalhos de produção de biodiesel com o óleo de abóbora para 
fins de comparação. 

Ao avaliar a densidade verificou-se que ela se apresentou dentro dos 
limites da ANP que é de 0, 85 - 0, 90 g/cm3. Esse valor indica que a 
transesterificação utilizada foi eficaz para transformar o óleo de Abóbora em 
biodiesel e mostram também que estes biocombustíveis produzidos são puros. 
Segundo a ANP, a densidade está ligada à pureza da substância após um 
processo de lavagem e purificação do produto obtido (LÔBO; FERREIRA; 
CRUZ, 20090. 

A partir da tabela 1 é possível analisar que o ponto de fulgor do biodiesel 
apresentou um valor de 1300C, para aquele obtido por aquecimento 
convencional no tempo de 40 minutos, entretanto, o biodiesel que foi submetido 
ao tempo reacional de 60 minutos apresentou um valor de 1600C. Esses 
valores se encontraram acima do estabelecido pela ANP que é de no mínimo 
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1000C, mas se o ponto de fulgor fosse menor, esse resultado ficaria 
evidenciado a presença de contaminastes no biodiesel com o metanol, que 
podem acabar influenciando na diminuição da temperatura do ponto de fulgor. 

O biodiesel produzido durante 60 segundos apresentou um maior 
rendimento, embora baixos para serem comercializados. A ANP não determina 
o rendimento mas apenas a conversão em éster, o que não foi determinado 
neste trabalho, embora para a indústria é necessário um rendimento acima de 
98%. Esta diferença pode ser decorrente das perdas que podem ter ocorrido 
durante o processo de lavagem e purificação dos biodieseis. É necessário 
melhorias nas condições operacionais e nas técnicas de lavagem e purificação 
do biodiesel bruto, que seria uma alternativa fundamental para aumento do 
rendimento. 

Em relação ao aspecto, os biodieseis produzidos apresentaram 
características de límpidos e isento de impurezas, que era o esperado com a 
síntese do mesmo, estando em conformidade aos padrões exigidos pelas ANP. 
Há necessidade de mais estudos com o óleo de abóbora pois contém 
quantidades consideráveis de lipídeos na sua composição, além de seu índice 
de acidez com valor menor que 1 mg KOH/g, somando-se a falta de pesquisas 
encontradas na literatura. 
 
CONCLUSÕES 
 

A partir dos resultados obtidos pode- se concluir que o óleo de abóbora 
possui um grande potencial para a produção de biodiesel. Fica evidente que ao 
realizar o índice de acidez do óleo de abóbora é possível observar um 
resultado extremamente bom, comparando-se com pesquisas realizadas com 
outras oleaginosas, considerando-se um óleo de ótima qualidade para ser 
submetido a etapa de transesterificação 

Os resultados obtidos demonstraram que a rota metílica apresentou uma 
boa conversão para a produção do biodiesel, enquanto a rota etílica não teve 
um bom desempenho. 

Os biodieseis produzidos pela rota metílica apresentaram-se de acordo 
com a legislação vigente para todos os quesitos estudados.  O rendimento foi 
melhor para o tempo de 60 minutos de reação. Conclui-se que o método 
adotado de reação de transesterificação mostrou-se eficaz. Otimização das 
técnicas do processo produtivo são fundamentais para a melhoria da produção 
do biodiesel. 
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RESUMO 
 
O presente estudo teve como objetivo avaliar o efeito dos diferentes métodos 
de transesterificação (convencional, ultrassônico e micro-ondas) no rendimento 
do biodiesel produzido a partir do óleo de soja. Foram produzidos três 
diferentes biodieseis: o biodiesel obtido pela transesterificação convencional do 
óleo de soja (BC), o biodiesel obtido pela transesterificação do óleo de soja em 
ultrassom (BU) e o biodiesel obtido pela transesterificação do óleo de soja em 
micro-ondas (BM). Os resultados mostraram que o a maior conversão ocorre 
quando o biodiesel deriva da reação de transesterificação em ultrassom. E a 
menor conversão encontrada foi para o biodiesel obtido a partir da 
transesterificação convencional que leva o mesmo tempo reacional, porém 
requer a utilização de uma maior quantidade de metanol. 
 
Palavras-chave: Conversão. Ultrassom. Micro-ondas. 
 
INTRODUÇÃO 
 

O biodiesel é um combustível produzido a partir de óleos vegetais ou 
gorduras animais, capaz de substituir o diesel em motores do ciclo diesel sem 
necessidade de adaptação dos mesmos. A introdução do biodiesel na cadeia 
produtiva mundial foi impulsionada tanto por fatores ambientais como por 
fatores políticos e econômicos. 

A limitação das reservas de combustíveis fósseis, em conjunto com a 
preocupação ambiental devido à queima desses combustíveis, tem motivado a 
busca por fontes de energia alternativas. Em relação aos impactos positivos 
relacionados ao meio ambiente, a principal vantagem do biodiesel é a redução 
das emissões de dióxido de carbono (CO2) na atmosfera. No que concerne os 
aspectos econômicos, para complementar as suas necessidades de acordo 
com o atual perfil de consumo, o Brasil importa óleo diesel. Com a produção do 
biodiesel, para cada barril de biodiesel produzido, a importação de certa 
quantidade de barris de diesel é evitada, favorecendo assim a economia 
brasileira. Desta forma, a importância do biodiesel como fonte energética tem 
aumentado e ganhado destaque (OLIVEIRA, 2018). 

O biodiesel no Brasil é basicamente obtido a partir da reação de 
transesterificação de óleos ou gorduras na presença de metanol e hidróxido de 
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sódio. Para a reação a mistura permanece em agitação por 30 minutos à uma 
temperatura de 60ºC em um tipo de aquecimento convencional. 

A reação de transesterificação consiste na reação do triglicerídeo com 
um álcool de baixo peso molecular, geralmente metanol ou etanol, na presença 
de um catalisador, produzindo três moléculas de ésteres e uma de glicerol. A 
primeira etapa consiste na conversão de triglicerídeos para diglicerídeos, que é 
seguida pela conversão de diglicerídeos a monoglicerídeos e por fim, 
monoglicerídeos ao glicerol. Uma molécula de éster é gerada em cada etapa 
(OLIVEIRA, 2018). 

Com intuito de reduzir o tempo reacional, ou mesmo a proporção de um 
dos reagentes, muito tem se investido em pesquisas a respeito do uso de 
micro-ondas e ultrassom para a síntese de biodiesel. Os processos 
convencionais de transesterificação podem ser intensificados através do uso de 
irradiação ultrassônica (sonicação) e de micro-ondas, que facilitam os 
fenômenos de transferência de massa e calor, aumentando a solubilidade e o 
contato efetivo entre reagentes e espécies catalíticas. Portanto, estas técnicas 
têm efeito sobre a cinética da reação, com pouca ou nenhuma consequência 
sobre o seu equilíbrio termodinâmico (RAMOS et al., 2017). 

De acordo com Santos et al. (2016), a síntese de biodiesel por irradiação 
de ondas ultrassônicas é vantajosa pois possibilita que a reação de 
transesterificação ocorra com baixíssimas concentrações de catalisador e 
pouco excesso de álcool, produzindo pouco sabão, facilitando os processos de 
lavagem do biodiesel. Ainda segundo os autores, a utilização das ondas 
ultrassônicas exige a utilização de menores quantidades de álcool, sendo a 
recuperação do mesmo, menor, economizando energia e menor espaço físico 
na planta como um todo, além de diminuir os custos com esse reagente. 

De acordo com Alvarez (2008), o método de irradiação por micro-ondas 
torna o processo de transesterificação em alta escala, mais rápido, cerca de 30 
min. No entanto, a velocidade e o custo do processo, diminuem 
significativamente, pelo fato de se utilizar pouca energia para que a reação 
ocorra. 

Apesar de serem apontados como vantajosos, os métodos de irradiação 
ultrassônica e micro-ondas em termos de diminuição do uso de metanol e 
tempo reacional, não existem muitos estudos que verificam a influência desse 
métodos do rendimento reacional em termos de conversão do óleo em 
biodiesel. 
Diante do exposto, o presente estudo teve como objetivo avaliar o efeito dos 
diferentes métodos de transesterificação (convencional, ultrassônico e micro-
ondas) no rendimento do biodiesel produzido a partir do óleo de soja. 
 
METODOLOGIA 
 

O presente estudo foi realizado no laboratório de química no Instituto 
Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Mato Grosso-IFMT campus 
Cáceres – Profº. Olegário Baldo.Todo experimento foi feito em triplicata. 

Para obtenção do biodiesel de razão molar 8:1 pelo método 
convencional (BC), preparou-se uma solução de KOH/Metanol, onde 1,5 g de 
hidróxido de potássio (KOH) foram adicionados à um béquer contendo 40 mL 
de Metanol agitando com o bastão de vidro até a completa dissolução do KOH, 
formando uma mistura catalítica. Simultaneamente, em uma proveta de 100 
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mL, mediu-se 100 mL de óleo de soja e transferiu-se para um balão de fundo 
chato de 500 mL. O balão contendo o óleo, foi colocado sobre a chapa de 
aquecimento com agitação magnética. Quando a temperatura do óleo atingiu 
60ºC, a mistura catalítica foi adicionada. A mistura reacional foi então agitada e 
aquecida durante o período de 40 minutos sob temperatura fixa de 60 ºC 
(GERIS et al., 2007; KNOTHE et al., 2006). 

Para obtenção do biodiesel de razão molar 8:1 pelo método ultrassônico 
(BU), preparou-se uma solução de KOH/Metanol, onde 1,5 g de hidróxido de 
potássio (KOH) foram adicionados à um béquer contendo 40 mL de Metanol 
agitando com o bastão de vidro até a completa dissolução do KOH, formando 
uma mistura catalítica. Simultaneamente, em uma proveta de 100 mL, mediu-se 
100 mL de óleo de soja e transferiu-se para um balão de fundo chato de 500 
mL. Posteriormente, adicionou-se ao óleo à temperatura ambiente, a mistura 
catalítica. Agitou-se o balão vigorosamente e este foi conduzido ao banho 
ultrassônico sob o tempo de 40 minutos (FIGUEIREDO, 2016). 

Para obtenção do biodiesel de razão molar 8:1 por micro-ondas (BM), 
preparou-se uma solução de KOH/Metanol, onde 1,5 g de hidróxido de potássio 
(KOH) foram adicionados à um béquer contendo 40 mL de Metanol agitando 
com o bastão de vidro até a completa dissolução do KOH, formando uma 
mistura catalítica. Simultaneamente, em uma proveta de 100 mL, mediu-se 100 
mL de óleo de soja e transferiu-se para um balão de fundo chato de 500 mL. 
Posteriormente, adicionou-se ao óleo à temperatura ambiente, a mistura 
catalítica. Agitou-se o balão vigorosamente e este foi conduzido ao aparelho de 
micro-ondas convencional sob o tempo de 40 segundos (DIAS, 2014). 

Decorrido o tempo reacional em cada processo, todos os biodieseis (BC, 
BU e BM) foram conduzidos ao processo de lavagem e purificação A lavagem 
se deu com a utilização de 25% de água destilada aquecida a uma faixa de 
temperatura que variou entre 50-60°C, a mistura biodiesel/água foi deixada em 
repouso por 10 minutos para completa separação de fases. Esse processo se 
repetiu até que não houvesse mais a presença de sabões e catalisador residual 
nas amostras de biodiesel. A verificação da ausência desses subprodutos foi 
realizada com auxílio de 3 gotas de fenolftaleína na água de lavagem, se após 
adição desse indicador a água continuasse rosa ou lilás a lavagem continuaria 
até que a água de lavagem se tornasse incolor. Posteriormente o biodiesel foi 
filtrado no sulfato de sódio anidro (RANUCCI et al., 2015). 

Após o processo de filtração todos os biodieseis tiveram seus 
rendimentos calculados a partir da equação 1. 
  

R (%)= 100 x V 
100 

Equação (1) 
 
Onde: 
R= É o rendimento em biodiesel obtido em porcentagem; 
V= É o volume de biodiesel obtido após a transesterificação 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O rendimento médio de todos os biodieseis produzidos pelos diferentes 
métodos foram calculados. Os resultados são apresentados na tabela 1. 
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Tabela 1 

Rendimento em biodiesel de soja a partir de diferentes métodos de 
transesterificação  

Método de Transesterificação Rendimento em 
Biodiesel 

Aquecimento Convencional 
60ºC 

63% 

Micro-ondas 68% 
Cavitações Ultrassônicas 84% 

  
Observando a tabela 1 fica claro que o método ultrassônico forneceu um 

maior rendimento em biodiesel, seguido do micro-ondas e do convencional. 
Este comportamento pode estar relacionado à temperatura dispensada no 
processo, visto que o ultrassom trabalha à temperatura ambiente. O óleo de 
soja possui algumas cadeias de ácidos graxos insaturadas em sua 
composição, temperaturas acima de 50ºC podem ocasionar a ruptura dessas 
cadeias, fazendo com que haja deposição de ácidos graxos livres no meio. 
Ácidos graxos livres quando presentes no óleo reagem com o catalisador para 
formar sabão, desse modo, o catalisador é consumido e não pode mais atuar 
na catálise da reação de transesterificação o que leva ao menor rendimento 
reacional (KNOTHE et al., 2006)). 

O baixo rendimento também foi observado na reação em micro-ondas. A 
micro-ondas também é responsável pela ruptura das ligações químicas 
gerando depósito de ácidos graxos levando ao consumo do catalisador para a 
formação de sabões no meio reacional, comprometendo o rendimento da 
reação (DOS SANTOS et al., 2017). 

Quando uma mistura é atingida por ondas ultrassônicas, ocorre o 
processo de cavitação, proveniente da alta potência provocada pelas 
modificações físicas e químicas. A cavitação é um termo associado à formação 
de bolhas ou cavidades, cujo colapso implosivo vem acompanhado de enorme 
turbulência, calor e pressão, tendo como consequência importante a produção 
de efeitos de ativação nas reações químicas (BRITO, 2011). Deste modo, a 
reação ocorre de modo satisfatório à temperatura ambiente e o material fica 
imune à ruptura térmica. 

A irradiação de micro-ondas, provoca o aquecimento dielétrico, que pode 
ocorrer por condução iônica ou rotação dipolo. Ao se aplicar o campo 
eletromagnético ocorre uma movimentação dos íons dissolvidos, como 
consequência acontecem perdas por fricção resultando na geração de calor por 
condução iônica. Enquanto que a rotação dipolo ocorre ao se aplicar um campo 
elétrico, resultando no alinhamento das moléculas. Após a retirada do campo 
elétrico, as moléculas tendem a voltar ao seu estado original, essa 
movimentação tem como consequência o atrito entre as moléculas, assim 
energia é liberada na forma de calor (CAMPOS; SANTOS; BORGES, 2017). 

De acordo com Oliveira (2016), o reator de micro-ondas quando operado 
em potência máxima, atinge uma temperatura bastante elevada. Fato esse que 
pode prejudicar o rendimento alcançado, pois pode ocorrer a reação de 
saponificação, para o caso do uso do catalisador Hidróxido de Potássio. 
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Nesse estudo fica claro portanto que para o óleo de suja utilizado, a maior 
conversão ocorre quando o biodiesel deriva da reação de transesterificação em 
ultrassom. E a menor conversão encontrada foi para o biodiesel obtido a partir 
da transesterificação convencional que leva o mesmo tempo reacional, porém 
requer a utilização de uma maior quantidade de metanol. 
 
CONCLUSÕES 
 

O método ultrassônico forneceu um maior rendimento em biodiesel, 
seguido do micro-ondas e do convencional. Este comportamento pode estar 
relacionado à temperatura dispensada no processo, visto que o ultrassom 
trabalha à temperatura ambiente. O óleo de soja possui algumas cadeias de 
ácidos graxos insaturadas em sua composição, temperaturas acima de 50ºC 
ou a irradiação micro-ondas, podem ocasionar a ruptura dessas cadeias, 
fazendo com que haja deposição de ácidos graxos livres no meio, que 
consomem o catalisador para formar sabão. Desse modo, o catalisador é 
consumido e não pode mais atuar na catálise da reação de transesterificação o 
que leva ao menor rendimento reacional. Nesse estudo fica claro portanto que 
para o óleo de suja utilizado, a maior conversão ocorre quando o biodiesel 
deriva da reação de transesterificação em ultrassom. E a menor conversão 
encontrada foi para o biodiesel obtido a partir da transesterificação 
convencional que leva o mesmo tempo reacional, porém requer a utilização de 
uma maior quantidade de metanol. 
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RESUMO 
 
O objetivo desse estudo, foi avaliar a influência da temperatura, da 
concentração de sacarose e de sulfato de amônio na redução da viabilidade 
celular de leveduras Saccharomyces cerevisiae, isoladas de sorgo sacarino, 
durante fermentação etanólica, utilizando um planejamento delineamento 
composto central. Os experimentos foram realizados em Erlenmeyers de 250 
mL de capacidade contendo 50 mL do meio de produção, a 100 rpm durante 24 
horas de fermentação. Ao final do processo fermentativo, alíquotas foram 
retiradas e analisadas quanto a viabilidade celular. As variáveis significativas, 
obtidas no planejamento experimental foram a temperatura e a concentração 
de sulfato de amônio, encontrando os valores máximos para viabilidade celular 
entre 80,9 a 93,1% de células vivas com temperaturas que variaram entre 30 a 
40ºC e 5 a 11,2 g/L de sulfato de amônio.  
 
Palavras-chave: Nutrientes. Fermentação. Bioenergia. Planejamento 
experimental. 
 
INTRODUÇÃO  

 
A indústria do álcool representa um considerável gerador econômico. 

Como toda a produção de álcool ocorre por via fermentativa, é fundamental o 
conhecimento do processo fermentativo, que tem sido constantemente 
aprimorado. 

Diversos fatores seja eles físicos (temperatura, pressão osmótica), 
químicos (pH, oxigenação, nutrientes minerais e orgânicos, inibidores) e 
microbiológico (espécie de linhagem e concentração da levedura) podem afetar 
o rendimento da fermentação, ou seja pode influenciar na eficiência do açúcar 
que irá ser transformado em etanol (LIMA, 2001). 

No ambiente de fermentação alcoólica, as condições estressantes são 
impostas as leveduras a todo o momento, alguns são deficiência nutricional, 
altas temperaturas, estresse osmótico por açucares e sais, acidez sulfito, 
contaminação bacteriana. Por outro lado, as condições estressantes podem ser 
decorrentes do próprio metabolismo celular da levedura, tais como acúmulo de 
etanol e sua correspondente inibição do crescimento de células e da produção 
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de etanol. Todos são fatores estressantes do processo industrial com os quais 
as leveduras se deparam (PACHECO, 2010). 

Nesse contexto, esse estudo teve como objetivo realizar vários ensaios 
fermentativos testando diferentes concentrações de carbono e nitrogênio, bem 
como a temperatura do processo, a fim de obter as mínimas perdas na 
viabilidade celular durante a fermentação alcoólica. 

 
METODOLOGIA 

 
MICRORGANISMOS 

A levedura utilizada nesse trabalho foi a Saccharomyces cerevisiae, 
isolada de sorgo sacarino (Saccharomyces cerevisiae SCSS). 
 
MEIO DE CULTURA PARA O CRESCIMENTO DO MICRORGANISMO 

Para o crescimento das leveduras para emprego como inóculo nos 
processos fermentativos foi empregado o meio descrito na tabela 1. 

 
Tabela 1 

Composição do meio de cultura utilizado para o crescimento dos 
microrganismos. 

Componente 
Concentração 
(g/L) 

Glicose 20,0 

Extrato de levedura 2,5 

(NH4)2SO4 1,0 

MgSO4.7H2O 0,5 

KH2PO4 0,5 

 
MEIO DE CULTURA UTILIZADO NO PROCESSO FERMENTATIVO 

O meio empregado nos processos fermentativos para a viabilidade 
celular está descrito na tabela 2. 

 
Tabela 2 

Composição do meio de cultura utilizado para avaliar a viabilidade celular 

Componente 
Concentração 
(g/L) 

Glicose Planejamento experimental 

Extrato de levedura 2,5 

(NH4)2SO4 Planejamento experimental 

MgSO4.7H2O 0,5 

KH2PO4 0,5 
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FERMENTAÇÃO EM INCUBADORA ROTATIVA 
Foram utilizados frascos de Erlenmeyers de 250 mL, contendo 50 mL de 

meio de produção e 10% de inóculo a 100 rpm, durante 24 horas a 
temperaturas que variaram de acordo com o planejamento experimental. Ao 
final do processo fermentativo, alíquotas dos mostos fermentados foram 
retiradas e analisadas quanto a viabilidade celular.  

 
PLANEJAMENTO EXPERIMENTAL DELINEAMENTO COMPOSTO CENTRAL 

Foi realizado um planejamento experimental delineamento composto 
central (DCC) com alfa (α) rotacional igual a 1,682, resultando em 16 
experimentos (Tabela 3), para definir e otimizar as melhores condições no 
processo fermentativo: concentração de sacarose (X1), concentração de sulfato 
de amônio (X2) e temperatura (X3) para a viabilidade celular.  

 
Tabela 3 

Matriz de planejamento experimental delineamento composto central 
(DCC) 

Tratamentos 
Variáveis codificadas 

X1 X2 X3 

1 -1 -1 -1 
2 -1 -1  1 
3 -1  1 -1 
4 -1  1  1 
5  1 -1 -1 
6  1 -1  1 
7  1  1 -1 
8  1  1  1 
9 -1,682  0  0 
10 1,682  0  0 
11  0 -1,682  0 
12  0 1,682  0 
13  0  0 -1,682 
14  0  0 1,682 
15  0  0  0 
16  0  0  0 

Variáveis independentes 
Níveis reais 

-1,682 -1 0 +1 +1,682 

X1= Sacarose (g/L) 131,8 200 300 400 468,2 
X2= Sulfato de amônio 
(g/L) 

3,3 5,0 7,5 10   11,7 

X3= Temperatura (ºC) 26,6 30 35 40   43,4 

 
VIABILIDADE CELULAR 

A contagem de células foi efetuada em microscópio óptico comum 
através de uma adaptação do método de contagem de plaquetas em Câmara 
de Neubauer já conhecido e também baseado no método desenvolvido por Lee 
et al. (1981) para a contagem e análise de viabilidade em leveduras utilizando 
câmara de Neubauer. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
RESULTADOS DO PLANELAMENTO DELINEAMENTO COMPOSTO 
CENTRAL 

Os resultados obtidos a partir do planejamento experimental 
delineamento composto central em relação as variáveis estudadas 
concentração de sacarose (CS), concentração de sulfato de amônio (SA) e a 
temperatura (TE) estão apresentadas na tabela 4.  
 

Tabela 4 
Resultados da viabilidade celular resultantes da otimização do DCC 

Experimentos 
CS 
(g/L) 

SA 
(g/L) 

TE 
(ºC) 

Viabilidade celular 
(%) 

1 200 5 30 73,50 
2 200 5 40 83,30 
3 200 10 30 80,90 
4 200 10 40 92,00 
5 400 5 30 72,30 
6 400 5 40 83,50 
7 400 10 30 83,90 
8 400 10 40 90,50 
9 131,8 7,5 35 93,10 
10 468,2 7,5 35 94,70 
11 300 3,3 35 70,80 
12 300 11,7 35 81,50 
13 300 7,5 26,6 52,10 
14 300 7,5 43,4 71,50 
15 300 7,5 35 91,80 
16 300 7,5 35 91,20 
Legenda: Concentração de sacarose (CS), Concentração de sulfato de amônio (SA); 
Temperatura (TE). 

 
Ao comparar os experimentos encontrados na tabela 4, nas quais se 

mantem constante a fonte de carbono e a temperatura, variando-se apenas 
as concentrações de sulfato de amônio (experimentos 1 e 3; 2 e 4; 5 e 7; 6 
e 8; 11 e 12; 11 e 15), em todos os casos a viabilidade celular, aumentam 
com o aumento do sulfato de amônio no meio fermentativo. 

Contudo, comparando-se o experimento 12, no qual se adicionou a 
maior concentração de sulfato de amônio no sistema de fermentação (11,2 
g/L), com o experimento 15 e 16 (adicionados 7,5 g/L), observou-se um 
decaimento na viabilidade celular.  

Souza (2009) investigou a produção de etanol em temperaturas 
elevadas por linhagens de leveduras S. cerevisiae. As melhores condições 
obtidas foram: 200 g/L de sacarose, 40 g/L de inóculo a 30°C, resultando em 
uma produção de etanol de 82,7 g/L com viabilidade de 90% após 4 horas 
de fermentação. 

A fonte de nitrogênio, ácido oléico e ergosterol desempenham um 
importante papel na produção de altas concentrações de etanol em altas 
velocidades com manutenção de viabilidade. Diversos autores têm 
observado que a amônia (JONES; INGLEDEW, 2000), e outros nutrientes 
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(DOMBEK; INGRAM, 1986) exercem um efeito protetor sobre o 
crescimento, fermentação, ou viabilidade, com estímulo sobre a velocidade 
de produção de etanol. Uma suplementação com amônia melhorou a 
viabilidade e a formação de biomassa em fermentações com alta densidade 
de células (NIESSEN et al., 2000). 
 
ANÁLISE DE REGRESSÃO DOS RESULTADOS OBTIDOS DURANTE A 
VIABILIDADE CELULAR A PARTIR DAS VARIÁVEIS ESTUDADAS 
 

A tabela 5 apresenta a distribuição t de Student e os correspondentes 
valores, juntamente com os parâmetros estimados. 

 
Tabela 5 

Coeficiente do modelo estimado pela regressão linear 

Fator Coeficiente Erro padrão  t-valor P-valor 

Intercept 90,915 3,275 27,76 0,000 
X1 0,234 1,257 0,19 0,859 
X2 3,859 1,257 3,07 0,022 
X3 5,223 1,257 4,15 0,006 
X1X2 0,312 1,642 0,19 0,855 
X1X3 -0,387 1,642 -0,24 0,821 
X2X3 -0,413 1,642 -0,25 0,810 
X1

2 2,262 1,526 1,48 0,189 
X2

2 -4,014 1,526 -2,63 0,039 
X3

2 -9,087 1,526 -5,95 0,001 

 
Com a realização da regressão múltipla e análise estatística dos dados 

(Tabela 5), gerou-se a equação geral 1, que apresenta a correlação encontrada 
para representar o a viabilidade celular em função das variáveis estudadas. 
    
Vc = 90,915 + 0,234X1 + 3,859X2 + 5,223X3 + 2,262X1

2 - 4,014X2
2 - 9,087X3

2 + 
0,312X1X2 - 0,387X1X3 - 0,413X2X3 

                                                                                                           Equação (1) 
 

Eliminando-se, as variáveis com nível de significância superior a 5% (X1, 
X1

2, X1X2, X1X3 e X2X3), determinou-se a equação empírica 2, que representa a 
viabilidade celular. 

 
Vc = 94,471 + 3,859X2 + 5,223X3 - 4,966X2

2 - 10,040X3
2 

           Equação (2) 
 
Observa-se na figura 1, o gráfico de valores predito em função dos 

observados e conclui-se, que os valores observados ficaram próximos aos 
valores dos preditos, levando a uma tendência constante e à distribuição 
normal dos mesmos. 
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Figura 1: Valores preditos em função dos observados relativos à viabilidade 
celular. 

 
 
Com o intuito de obter uma melhor visualização do efeito das variáveis 

independentes sobre a viabilidade celular foram geradas superfície de 
contorno, figura 2. 

 
Figura 2: Superfície de contorno para a viabilidade celular em função da 
temperatura e da concentração de sulfato de amônio. 

 
 
Analisando a superfície de resposta e de contorno, (Figuras 2), observa-

se que a faixa ótima para obtenção dos melhores resultados para viabilidade 
celular está entre 5 a 11,2 g/L de sulfato de amônio (células vivas entre 80,9 a 
93,1%) e entre 30 a 40 ºC, respectivamente. 

A temperatura é também conhecida por afetar o metabolismo das 
leveduras, e como resultado obtém-se a formação de metabolitos secundários 
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tal como o glicerol, ácido acético, ácido succinico, entre outros (LAFON-
LAFOURCADE; CARRE; RIBÉREAU-GAYON, 1983). 

Portanto a sobrevivência das células e dependente da sua capacidade 
de resistir às alterações das condições ambientais e responder a novas 
situações (PINHEIRO, 2004).  
 
CONCLUSÕES 
 

A metodologia do planejamento experimental delineamento composto 
central, juntamente com a análise de contorno, apresentaram-se como uma 
ferramenta muito útil e aplicável para determinar o comportamento das 
variáveis independentes (concentração de sacarose, sulfato de amônio e 
temperatura) sobre a viabilidade celular. 

A partir dos resultados obtidos neste trabalho, pode-se observar que 
levedura isolada Saccharomyces cerevisiae SCSS demostrou grande 
viabilidade celular em meios fermentativos com altas concentrações de 
sacarose.  

A suplementação nitrogenada com sulfato de amônio, foi altamente 
significativa nos ensaios fermentativos pois, promoveu aumento na viabilidade 
celular sempre que a fonte de carbono e a temperatura permaneciam 
constante variando apenas as concentrações do nitrogênio. 

Com relação a elevação da temperatura nos ensaios 1 e 2; 3 e 4; 5 e 
6; 7 e 8 (mantendo-se constantes a concentração de sacarose e do sulfato 
de amônio), houve um favorecimento no aumento da viabilidade celular. 
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Eixo 8: Tecnologias Química: Processos Químicos e Bioquímicos, Gestão de 
Resíduos e Biotecnologia 

 
RESUMO 
 
O presente estudo teve como objetivo, avaliar a influência da irradiação emitida 
por micro-ondas, no índice de acidez do biodiesel obtido a partir da 
transesterificação alcalina do óleo de coco. Para tanto, foram produzidos 
biodiesel de óleo de coco por dois diferentes métodos: convencional e micro-
ondas. O primeiro biodiesel obtido foi transesterificado a partir do aquecimento 
convencional (BCC). O segundo biodiesel obtido foi transesterificado a partir da 
irradiação em micro-ondas (BMC). Todos os biodieseis apresentaram índice de 
acidez dentro dos padrões estabelecidos pela Agência Nacional de Petróleo, 
Gás natural e Biocombustíveis (ANP), que estabelece que para ser 
comercializado, o biodiesel deve possuir um índice de acidez menor ou igual a 
0,50 mg KOH/g (ANP, 2014). No entanto as micro-ondas elevaram a acidez do 
produto final conforme afirma alguns autores afirmam, pois o BMC apresentou 
o índice de acidez maior do que o do BCC. 
 
Palavras-chave:Biocombustíveis. Tecnologias. Degradação. 
 
INTRODUÇÃO 
 

Segundo a Resolução n˚45, de 25 de agosto de 2014 da Agência 
nacional de petróleo, gás natural e biocombustíveis, (ANP), o biodiesel é um 
combustível composto de alquil ésteres de ácidos carboxílicos de cadeia longa, 
produzido a partir da transesterificação e∕ou esterificação de matérias graxas, 
de gorduras de origem vegetal ou animal, e que atenda a especificação contida 
no Regulamento Técnico, parte integrante desta Resolução (ANP, 2014).  

O biodiesel surgiu como uma alternativa para a substituição ao óleo 
diesel, contribuindo para minimizar a dependência das importações do 
petróleo, como também para a redução da poluição ambiental, através da 
diminuição das emissões de gases poluentes. 

Transesterificação é um termo geral usado para descrever uma 
importante classe de reações orgânicas onde um éster é transformado em 
outro através da troca do resíduo alcoxila. Quando o éster original reage com 
um álcool, o processo de transesterificação é denominado alcoólise. Esta 
reação é reversível e prossegue essencialmente misturando os reagentes. 
Contudo, a presença de um catalisador (ácido ou base) acelera 
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consideravelmente esta conversão, como também contribui para aumentar o 
rendimento da mesma (GERIS et al., 2007). 

A transesterificação ou alcóolise é um processo de substituição da 
carboxila de uma molécula de triacilglicerol por uma hidroxila de um álcool 
sendo uma reação similar à hidrólise, porém o álcool é usado ao invés da água. 
A transesterificação reduz significativamente a viscosidade da matéria-prima 
original sem afetar suas características de aquecimento. O produto final, 
transesterificado, apresenta melhores características que o óleo vegetal ou a 
gordura animal, puros. Alcóois como metanol, etanol e butanol podem ser 
usados na reação e os monoésteres são chamados de ésteres metílicos, 
etílicos ou butílicos, respectivamente (CUNHA, 2008). 

O biodiesel pode ser produzido de uma grande variedade de matérias-
primas. Estas matérias-primas incluem a maioria dos óleos vegetais (p.ex., os 
óleos de soja, o caroço de algodão, palma, amendoim, colza ∕ canola, girassol, 
açafrão, coco) e gorduras de origem animal (usualmente sebo), bem como 
óleos de descarte (óleos usados em frituras). A escolha da matéria-prima para 
a produção de biodiesel depende largamente de fatores geográficos, 
dependendo da origem e da qualidade da matéria-prima. 

As reações de transesterificação ocorrem em períodos de 40 min, 1h ou 
1,5h, sob aquecimento convencional e constante agitação. Muitos trabalhos 
publicados recentemente investigam a redução do tempo de reação com a 
utilização de aquecimento em micro-ondas. Os autores têm encontrado com 
isso, conversão semelhante, porém em tempo significativamente reduzido. As 
reações são aceleradas por micro-ondas o que leva a redução no consumo 
energético. 

Silva Filho, (2009) avaliou a influência das micro-ondas na taxa de 
conversão do biodiesel a partir da reação de transesterificação alcalina 
homogênea do óleo de soja utilizando um equipamento de micro-ondas 
doméstico sem qualquer alteração em sua estrutura. Os resultados do seu 
trabalho mostraram que é possível obter altas taxas de conversão (97,08%) em 
apenas 10 segundos de reação. Esses resultados não deixam dúvidas de que 
a técnica de transesterificação com aquecimento em micro-ondas é muito 
vantajosa. 

No entanto Dos Santos et al., (2016) afirma que a radiação emitida 
durante o aquecimento em micro-ondas é capaz de promover a cisão das 
cadeias do óleo ou do biodiesel, aumentando o índice de acidez do produto 
final. 
Diante desse exposto, o presente estudo teve como objetivo, avaliar a 
influência das micro-ondas no índice de acidez do biodiesel obtido a partir da 
transesterificação alcalina do óleo de coco. 
 
METODOLOGIA 
 

O óleo de coco utilizado nesse trabalho foi adquirido da empresa 
“COPRA” e as análises físico-químicas foram realizadas no laboratório de 
química do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia-campus 
Cáceres Prof. Olegário Baldo. As análises físico-químicas foram realizadas em 
triplicatas. 

Primeiramente o óleo de coco teve seu índice de acidez avaliado. As 
análises de índice de acidez (IA) foram realizadas de acordo com a 
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METODOLOGIA descrita por Moretto e Fett, (1998), que define índice de 
acidez como o número de mg de hidróxido de potássio necessário para 
neutralizar os ácidos livres de um grama de amostra de óleo. O procedimento 
consiste em colocar duas gramas e meia da amostra em um erlenmeyer 
adicionando-se em seguida 25 mL de solução de éter etílico: etanol (2:1) para 
esse recipiente, agitando-se vigorosamente e adicionando-se a seguir duas 
gotas de solução alcoólica de fenolftaleína a 1%, e, por fim, titulando-se com 
solução aquosa de hidróxido de sódio 0,1 N até viragem do indicador de incolor 
para uma tonalidade rósea. O cálculo da acidez foi determinado pela equação 
1. 
          

IA= V x F x X 5,61 
P 

  
Equação (1) 

Onde: 
IA: é o índice de acidez; 
F: é o fator de correção da solução de NaOH; 
V: é o volume em Ml de NaOH gasto para titular a amostra; 
5,61: é o equivalente grama do KOH; 
P: é o número de gramas da amostra. 
 

Após a determinação do índice de acidez do óleo de coco, o mesmo foi 
conduzido ao processo de transesterificação alcalina. Foram produzidos 
biodiesel de óleo de coco por dois diferentes métodos: convencional e micro-
ondas. O primeiro biodiesel obtido foi transesterificado a partir do aquecimento 
convencional (BCC). Cerca de 100 mL de óleo de coco foram aquecidos à 60 
ºC em um balão de fundo chato. Simultaneamente em um béquer de 100 mL, 
foram adicionados 1,5 g de hidróxido de potássio (KOH), posteriormente o KOH 
foi solubilizado em 40 mL de metanol, estava pronta então, a mistura catalítica. 
Essa mistura foi vertina no óleo aquecido dando início à reação. A reação 
transcorreu durante o período de 40 minutos sob agitação constante (GERIS et 
al., 2007). 

O segundo biodiesel obtido foi transesterificado a partir da irradiação em 
micro-ondas (BMC). Cerca de 100 mL de óleo de coco foram vertidos em um 
balão de fundo chato. Simultaneamente em um béquer de 100 mL, foram 
adicionados 1,5 g de hidróxido de potássio (KOH), posteriormente o KOH foi 
solubilizado em 40 mL de metanol, estava pronta então, a mistura catalítica. 
Essa mistura foi vertida no óleo à temperatura ambiente. A mistura reacional foi 
agitada vigorosamente e conduzida ao micro-ondas que operou com potência 
máxima durante o período de 40 s (DOS SANTOS et al., 2016). 

Os biodieseis BMC e BCC foram então transferidos para funis de 
separação para separação de fases: superior (biodiesel) e inferior (glicerina). 
Os biodieseis obtidos foram conduzidos então à lavagem. A lavagem se deu 
com a utilização de 25% de água destilada aquecida a uma faixa de 
temperatura que variou entre 50-60°C, a mistura biodiesel/água foi deixada em 
repouso por 10 minutos para completa separação de fases. Esse processo se 
repetiu até que não houvesse mais a presença de sabões e catalisador residual 
nas amostras de biodiesel. A verificação da ausência desses subprodutos foi 
realizada com auxílio de 3 gotas de fenolftaleína na água de lavagem, se após 
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adição desse indicador a água continuasse rosa ou lilás a lavagem continuaria 
até que a água de lavagem se tornasse incolor. Posteriormente o biodiesel foi 
filtrado no sulfato de sódio anidro (RANUCCI et al., 2015). 

Após lavagem e purificação o BCC e BMC tiveram seu índice de acidez 
verificado. As análises foram realizadas em triplicata de acordo com a 
METODOLOGIA descrita por Moretto e Fett (1998). 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

O óleo de coco utilizado nesse estudo apresentou um índice de acidez 
de 0,58 mg KOH/g, essa acidez é considerada excelente para considerar um 
óleo adequado a ser utilizado como matéria prima para a síntese de biodiesel 
(ARAÚJO; CHAVES; ARAÚJO, 2007). 

A tabela 1 traz os resultados de índice de acidez (IA) do biodiesel 
produzido a partir da transesterificação convencional do óleo de coco (BCC) e 
do biodiesel produzido a partir da transesterificação em micro-ondas do óleo de 
coco (BMC). 
  

Tabela 1 
Resultados de IA do biodiesel produzido a partir da transesterificação 

convencional do óleo de coco (BCC) e do biodiesel produzido a partir da 
transesterificação em micro-ondas do óleo de coco (BMC). 

Biodiesel Índice de acidez 

BMC 0,38 mg KOH/g 
BCC 0,32 mg KOH/g 

  
A partir dos resultados da tabela 1, é possível observar que todos os 

biodieseis apresentaram índice de acidez dentro dos padrões estabelecidos 
pela Agência Nacional de Petróleo, Gás natural e Biocombustíveis (ANP), que 
estabelece que para ser comercializado, o biodiesel deve possuir um índice de 
acidez menor ou igual a 0,50 mg KOH/g (ANP, 2014). No entanto as micro-
ondas elevaram a acidez do produto final conforme afirma alguns autores, pois 
o BMC apresentou o índice de acidez maior do que o do BCC. 

Santos et al., (2016) já havia constatado esse comportamento em seu 
estudo, onde na avaliação estatística do índice de acidez do biodiesel obtido a 
partir da transesterificação de diferentes óleos sob aquecimento convencional e 
micro-ondas, houve um aumento do índice de acidez para todas as amostras 
transesterificadas no micro-ondas. De acordo com os autores, O aumento da 
temperatura provoca aumento na população de moléculas com energia 
suficiente para colidirem eficazmente e formarem produtos, por isso a 
velocidade da reação se torna mais elevada, diminuindo o tempo de reação 
para atingir o melhor rendimento. Esse rápido aquecimento pode causar 
rupturas nas cadeias moleculares, liberando ácidos graxos no meio o que 
causa um aumento na acidez do biodiesel obtido. Esse comportamento difere 
do aquecimento convencional, visto que o aumento na temperatura é gradativo, 
e o choque é evitado. 

O índice de acidez é definido como massa (mg) de hidróxido de potássio 
necessária para neutralizar um grama da amostra. O método é aplicável a 
óleos brutos e refinados, vegetais e animais, e gorduras animais. A acidez de 
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uma gordura está relacionada com a qualidade e grau de pureza do óleo, com 
o processamento utilizado e com as condições de conservação (MORETTO; 
FETT, 1998). 

De acordo com Lôbo, Ferreira e Cruz (2009) O monitoramento da acidez 
no biodiesel é de grande importância durante a estocagem, na qual a alteração 
dos valores nesse período pode significar a presença de água. 

Alguns fatores influenciam na acidez; como a temperatura, tempo para 
reação, concentração do catalisador. Na produção por aquecimento em micro-
ondas o índice de acidez é alto, pois o aquecimento começa de dentro para 
fora, assim quebrando a estrutura liberando maior quantidade de AGL 
(conteúdo do meu caderno aula de controle) (DOS SANTOS, et al., 2016). 
  
 CONCLUSÕES 
 

Todos os biodieseis apresentaram índice de acidez dentro dos padrões 
estabelecidos pela Agência Nacional de Petróleo, Gás natural e 
Biocombustíveis (ANP), que estabelece que para ser comercializado, o 
biodiesel deve possuir um índice de acidez menor ou igual a 0,50 mg KOH/g 
(ANP, 2014). No entanto as micro-ondas elevaram a acidez do produto final 
conforme afirma alguns autores afirmam, pois o BMC apresentou o índice de 
acidez maior do que o do BCC. O aumento da temperatura provoca aumento 
na população de moléculas com energia suficiente para colidirem eficazmente 
e formarem produtos, por isso a velocidade da reação se torna mais elevada, 
diminuindo o tempo de reação para atingir o melhor rendimento. Esse rápido 
aquecimento pode causar rupturas nas cadeias moleculares, liberando ácidos 
graxos no meio o que causa um aumento na acidez do biodiesel obtido. Esse 
comportamento difere do aquecimento convencional, visto que o aumento na 
temperatura é gradativo, e o choque é evitado. 
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Eixo 8: Tecnologias Química: Processos Químicos e Bioquímicos, Gestão de 

Resíduos e Biotecnologia 
 
RESUMO 
 
As amilases são enzimas com grande aplicação nas indústrias têxtil, 
farmacêuticas, alimentícias e sucroalcooleira, representando aproximadamente 
25% do mercado mundial. Este trabalho teve como objetivo, isolar, caracterizar 
e selecionar bactéria produtoras de amilase, provenientes de amostras 
oriundas de mandioca, milho, pão embolorado, cereais, ração de peixe, farinha 
de tapioca, grãos de feijão, arroz e do solo. Foram isoladas um total de doze 
bactérias produtoras de amilase, sendo que destas, a bactéria isolada da raiz 
de milho, posteriormente chamada de Bacillus sp. MR1 apresentou o 
maior índice de atividade enzimática (4,06 cm) demostrando potencial para 
produzir a enzima alfa-amilase. 
 
Palavras-chave: Fermentação submersa. Atividade enzimática. Enzimas. 
 
INTRODUÇÃO 
 

As amilases representam um dos mais importantes grupos de enzimas 
dentro do campo da biotecnologia. Estas enzimas têm numerosas aplicações 
industriais e biotecnológicas, incluindo a sua utilização na sacarificação do 
amido para produção de etanol (RODRÍGUEZ et al., 2006). 

Segundo Barato et al. (2011), a ampla diversidade quanto às 
características das enzimas potencializa sua aplicação em diferentes 
processos na indústria, assim, frente à demanda por novas hidrolases com 
prospecção de aplicabilidade no setor industrial, há um estímulo natural pela 
exploração da biodiversidade microbiana, com o isolamento e seleção de 
novas cepas produtoras de enzimas. Microrganismos isolados da própria 
matéria prima, que será empregada como substrato, na fermentação, 
representam uma alternativa promissora, uma vez que estes microrganismos 
estão mais adaptados à composição química da fonte nutricional e, portanto, 
mais hábeis para metabolizarem o substrato. 

Diante da necessidade do setor agroindustrial em obter enzimas com 
novas características, assim como, substratos alternativos para cultivo, 
especialmente de menor custo, o presente trabalho objetivou o isolamento e 
seleção de bactérias oriundas de diferentes fontes e com capacidade para 
produzirem enzimas amilolíticas. 



Anais da III Jornada de Ensino, Pesquisa e Extensão do IFMT Campus Cáceres - Prof. 
Olegário Baldo - JENPEX 2019 

09 à 11 de Outubro de 2019. ISBN 978-85-54920-02-9 

310 
 

 
METODOLOGIA 
 
MEIO DE CULTURA 

Para o isolamento das culturas bacterianas foram utilizados os meios 
M1 e M2, cujas composições são apresentadas na tabela 1. 
 

Tabela 1 
Composição dos meios de cultura utilizados para o isolamento de 

microrganismos

 
 
MEIO DE CULTURA PARA A MANUTENÇÃO DAS CEPAS 

As bactérias foram conservadas em tubos de eppendorf, contendo 1 mL 
meio de crescimento e 1 mL de glicerol a 20%. Após este processo, as culturas 
foram mantidas sob congelamento a -10°C, para diminuir o metabolismo 
celular, até futura necessidade de uso. 
 
MEIO DE CULTURA PARA A CRESCIMENTO DOS MICRORGANISMOS 

O meio empregado no crescimento das culturas bacterianas está 
descrito na tabela 2. 
 

Tabela 2 
Composição do meio de cultura utilizado para o crescimento dos 

microrganismos produtores de alfa amilase 

 
  
COLETA DE AMOSTRAS 

As amostras provenientes de mandioca e milho, bem como o solo, foram 
coletadas em uma pequena plantação, localizados na cidade de Cáceres no 
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Estado de Mato Grosso. Além disso, foram coletadas amostras de pão 
embolorado, cereais, ração de peixe, farinha de tapioca e grãos de feijão e 
arroz. Todas as amostras foram acondicionadas em sacos plásticos. 
  
ISOLAMENTO DOS MICRORGANISMOS 
  Cerca de 5 g, de cada amostra, foram incubadas em frascos de 
erlenmeyers de 125 mL de capacidade, contendo 20 mL do meio M1 (Tabela 
1), em agitador rotativo a 150 rpm, a 35°C, durante 72 horas. 

Para o isolamento foi utilizada a técnica de plaqueamento em superfície 
usando o meio M2 (Tabela 2). Assim, foram tomadas alíquotas de 1 mL, de 
cada meio, realizando-se diluições decimais seriadas de 10-1 a 10-6 em solução 
fisiológica, sendo 0,1 mL de cada diluição distribuída, com auxílio de alça de 
Drigalsky, na superfície do meio em placas de Petri. As culturas foram 
sucessivamente plaqueadas, tantas vezes quantas necessárias, até a obtenção 
de culturas puras, o que foi comprovado por observações morfológicas 
macroscópicas das colônias formadas e pela análise da morfologia 
microscópica pela observação de preparações coradas pelo método de Gram 
(MADIGAN; MARTINKO; PARKER, 2003). 
  
SELEÇÃO PRELIMINAR DE MICRORGANISMOS PRODUTORES DE ALFA 
AMILASE 

A seleção de bactérias produtoras de alfa-amilase foi realizada segundo 
Mariano e Silveira (2005), com algumas modificações. As bactérias foram 
inoculadas em placas de Petri com meio M2. As placas foram incubadas a 
30°C por 72h e, em seguida, realizadas as leituras. Para tanto, foram 
adicionados 5 ml de solução de iodo-KI 0,01N (solução lugol) e mantido por 20 
min, em seguida, a solução foi descartada e observado a presença de um halo 
claro em torno da colônia, indicando secreção de amilase. Os experimentos 
foram realizados em triplicata e para aquelas linhagens que apresentaram halo 
visível, a atividade amilolítica das linhagens foi estimada mediante um índice 
enzimático (IE), que expressa à relação do diâmetro médio do halo de hidrólise 
e o diâmetro médio da colônia. 
  
AVALIAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS DE BACTÉRIAS 

A avaliação das características morfológicas é o primeiro passo para a 
identificação de um novo grupo taxonômico de microrganismos. Essas 
características podem identificar diferenças fisiológicas importantes em 
microrganismos, os quais podem ser detectados, posteriormente, mediante 
estudos mais refinados (PELCZAR et al., 1981). Características culturais 
relevantes que podem ser avaliadas são o tempo de formação de colônias 
isoladas e alteração do pH do meio de cultura com azul de bromotimol como 
identificador de diferenças fisiológicas entre gêneros (KRIEG; HOLT, 1984). 
Além destas, outras características utilizadas são produção de 
exopolissacarídeos, tamanho, cor, borda, forma e aspecto da colônia. (ODEE 
et al., 1997). 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
ISOLAMENTO E SELEÇÃO DE MICRORGANISMOS PRODUTORES DE 
ALFA AMILASE 
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Foram coletadas amostras de raspas de casca de tubérculo, raízes e, 
também, do solo da plantação de milho e mandioca, amostras de pão 
embolorado, cereais, ração de peixe, farinha de tapioca, grãos de feijão e 
arroz. Estas amostras foram diluídas em água e inoculadas. A partir destas 
amostras foram isoladas, aproximadamente, 40 linhagens bacterianas, cujo 
processo de seleção, encontra-se esquematizado na tabela 3. 

 
Tabela 3 

Processo de seleção da linhagem bacteriana 
 

 
As linhagens isoladas foram testadas, inicialmente, quanto a sua 

capacidade de utilização do amido como fonte de energia através do teste da 
solução de iodo-KI, ou seja, por índice de atividade enzimático (IE), sendo a 
medida realizada no período de 72 horas. A partir deste experimento (seleção 
de microrganismos produtores de amilase) foram obtidos 12 isolados 
(denominados de cepa 1 a 12), conforme tabela 4. 

 
Tabela 4 

Índice IE, calculado após 72 horas de cultivo, em relação à produção de 
amilase 

 
 
Observa-se, que 6 isolados (60%) apresentaram IE superior a 2,0, após 

72 horas de incubação. Os valores encontrados foram superiores aos descritos 
por Oliveira et al. (2007), que identificaram atividade enzimática maior que 2,0 
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somente em 37% das cepas isoladas, demonstrando os potenciais desses 
isolados na produção da enzima, assim como a adequação das fontes para o 
isolamento. Para avaliação do potencial enzimático, alguns autores 
recomendam o índice enzimático (IE) maior ou igual a 2,0. Dessa forma, os 
isolados que exibiram os maiores IE nos meios de crescimento, são os que 
possuem maior atividade enzimática extracelular (OLIVEIRA et al. 2006). 

Dentre as cepas de maior IE, a cepa 5 foi a que apresentou melhor 
resultado (4,06 cm), sendo esta escolhida para continuidade da pesquisa. Os 
demais isolados, que apresentaram um IE superior a 2,0, foram congelados e 
armazenados para trabalhos futuros. 

 
IDENTIFICAÇÃO PARCIAL DOS MICRORGANISMSO 

Foi realizado o estudo morfológico das colônias analisando as 
características apresentadas pelos microrganismos ao crescerem em meios de 
cultura, as quais demonstrem expressões fenotípicas do seu material genético, 
tornando-se uteis a sua identificação. Embora muitas vezes elas sejam 
consideradas de importância secundária e utilizadas apenas na identificação 
preliminar, em muitos casos, são essenciais e, às vezes, representam a única 
característica que permite a distinção e a identificação das espécies 
(ANDRADE, 2008). 

Na tabela 5, estão apresentadas as características morfológicas 
observadas para os isolados. 

 
Tabela 5 

Avaliação morfológica dos isolados e avaliação quanto à produção de 
ácido/base 

 

 
Dos 12 microrganismos isolados, 50% apresentaram coloração amarela 

e os outros 50% coloração branca. Foram observadas colônias achatadas e 
elevadas, com bordas puntiforme, circular e irregular. Em relação a umidade, 
25% das colônias são secas e 75% são úmidas, apresentando aspecto opaco e 
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translúcido. No que concerne ao pH, somente a cepa 1 exibiu caráter ácido, 
sendo as demais caráter básico. 

Após a seleção do microrganismo desejado (cepa 5), esta, também, foi 
identificada por microscopia ótica. A técnica de coloração de Gram aliada à 
observação de laminas a fresco foi utilizada para diferenciar os grupos de 
bactérias (FREITAS; PICOLI, 2007). 

A análise da cultura microbiana selecionada, através de preparações 
coradas pelo método de Gram, revelou a presença de formas de bastonetes 
retos, pequenos e finos, de mesma morfologia e Gram-positivo. Baseando-se, 
nas características morfológicas microscópicas e macroscópicas apresentadas 
pelos microrganismos foram identificados como Bacillus sp. 

De acordo com Van Der Maarel, et al. (2002) as amilases são 
encontradas em micróbios, plantas e animais, mas industrialmente importantes 
enzimas comerciais são produzidas a partir de micróbios. Entre todas as fontes 
de amilase, as bactérias são as mais significativas por causa do espaço 
limitado e curto período de tempo necessário para o seu cultivo e sua 
viabilidade para a genética manipulação (SELVAMOHAN; SHERIN, 2010). 

Vários microrganismos diferentes são relatados para produzir amilases 
extracelulares. Comercialmente, a alfa-amilase é produzida, principalmente, a 
partir do gênero Bacillus. Entre muitas espécies, Bacillus subtilis, B. 
stearothermophilus, B. licheniformis e B. amyloliquefaciens são relatados 
extensivamente como produtores industriais de amilase (SOUZA; 
MAGALHÃES, 2010). 
 
CONCLUSÕES 
 

Das quarenta colônias isoladas, doze apresentaram índice de atividade 
enzimático, sendo que a bactéria isolada da raiz de milho (Bacillus sp. MR1) 
produziu maior o índice enzimático com valor de 4,06 cm, demostrando, assim, 
maior potencial para produzir a enzima alfa-amilase. Além disso, a bactéria 
isolada Bacillus sp. MR1, através de preparações coradas pelo método de 
Gram, revelou a presença de formas de bastonetes retos, pequenos e finos, de 
mesma morfologia e Gram-positivo. 
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RESUMO 
 
O trabalho tem como objetivo investigar a produção de etanol utilizado um 
planejamento experimental delineamento composto central, estudando como 
variáveis a concentração de sacarose, concentração de sulfato de amônio e 
temperatura. Os experimentos foram realizados em Erlenmeyers de 250 mL de 
capacidade contendo 50 mL do meio de produção, a 100 rpm durante 24 horas 
de fermentação. Ao final do processo fermentativo, alíquotas dos mostos 
fermentados foram retiradas e analisadas quanto a produção de etanol. Os 
melhores resultados do planejamento para a concentração de etanol foram 
90,11 e 89,59 g/L, obtidos no ponto central, correspondendo a 300 g/L de 
sacarose, 7,5 g/L de sulfato de amônio a 35ºC.  
 
Palavras-chave: Isolamento. Leveduras. Fermentação. 
 
INTRODUÇÃO 
 

No Brasil a maior parte de energia advém de combustíveis fosseis como 
petróleo, carvão mineral e o gás natural, todos provenientes da decomposição 
de seres vivos. O etanol, surge então como uma das fontes alternativas de 
biocombustíveis, capaz de diminuir os impactos ambientais.  

Com a crise do petróleo, na década de 70, foi desenvolvido o Programa 
Nacional do Álcool (Pró-álcool), que visava, principalmente, substituir a 
gasolina por um combustível alternativo. Através do Pró-álcool, pesquisadores 
brasileiros foram encorajados a desenvolver processos de produção de um 
biocombustível de baixo custo. Optou-se, então, pela produção de etanol a 
partir da cana-de-açúcar por via fermentativa, em razão da baixa nos preços do 
açúcar na época. No início do século XXI, na certeza de escassez e de 
crescente elevação no preço dos combustíveis fósseis, priorizam-se 
novamente os investimentos na pesquisa e produção de etanol (ALTINTAS et 
al., 2002).  

O Brasil é o segundo maior produtor de etanol do mundo, o maior 
exportador mundial, líder internacional da tecnologia de produção, a primeira 
economia do globo a atingir o uso sustentável dos biocombustíveis, e 
juntamente com os Estados Unidos foi responsável por 84% da produção 
mundial de etanol combustível em 2017 (BIOAGENCIA, 2019). 
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Nesse cenário, tecnologias capazes de melhorar o desempenho da 
produção do setor ganham importância fundamental no país. Diante do 
exposto, o presente trabalho teve como objetivo geral estudar o processo de 
produção de etanol utilizando um planejamento experimental delineamento 
composto central (PDCC). 
 
METODOLOGIA 
 

MEIO DE CULTURA UTILIZADO NO ISOLAMENTO E MANUTENÇÃO DOS 
MICRORGANISMOS 

Para o isolamento e manutenção dos microrganismos foram utilizados 
os meios YPD na sua forma líquida (Extrato de levedura a 1%, peptona a 1% e 
glicose a 2%) e na sua forma sólida (adicionado de ágar a 2%). 
 
MEIO DE CULTURA UTILIZADO NO PROCESSO FERMENTATIVO 

O meio empregado nos processos fermentativos para a produção de 
etanol foi em (g/L): extrato levedura (2,5), glicose (de acordo com o 
planejamento experimental), sulfato de amônio (de acordo com o planejamento 
experimental), sulfato de magnésio heptahidratado (0,5) e fosfato de potássio 
(0,5). 

 
MICRORGANISMO E ISOLAMENTO DE LEVEDURAS 

Foram isoladas leveduras provenientes de amostras do bagaço de sorgo 
sacarino, cedido pela Embrapa Agrossilvipastoril, situada no Município de 
Sinop em Mato Grosso. Para as amostras sólidas, 10 g de bagaço foram 
encubados em frascos de 250 mL de capacidade, contendo 90 mL do meio 
liquido YPD, em agitador rotatório (150 rpm) a 30°C por 48 horas. Após este 
período, foi tomada alíquotas de 1 mL (do caldo de cana foi retirada alíquota da 
amostra de forma direta) e feitas diluições decimais seriadas de 10-1 a 10-6, 
sendo 0,1 mL de cada diluição distribuída, com auxílio de alça de Drigalsky, na 
superfície do meio em placas de Petri, utilizando o utilizou-se o meio sólido 
YPD. As placas foram incubadas a 30°C durante 48 horas. Três colônias de 
leveduras foram selecionadas de cada placa.  

As culturas puras de leveduras foram armazenadas sob refrigeração à 

4C, para diminuir o metabolismo celular, até futura necessidade de uso. A 
levedura, utilizada nesse trabalho, com perfil termotolerante, identificada como 
Saccharomyces cerevisiae e, posteriormente, denominada Saccharomyces 
cerevisiae sorgo sacarino (SCSS). 

 
FERMENTAÇÃO EM INCUBADORA ROTATIVA 

Frascos de Erlenmeyers de 250 mL contendo 50 mL de meio de 
produção e 10% de inóculo foram colocados em incubadora rotativa a 100 rpm, 
por um período de 24 horas e temperatura variando de acordo com o 
planejamento experimental. 

Ao final do processo fermentativo, alíquotas dos mostos fermentados 
foram retiradas e analisadas quanto a produção de etanol.  
 
PLANEJAMENTO EXPERIMENTAL DELINEAMENTO COMPOSTO CENTRAL 

Foi realizado um planejamento experimental delineamento composto 
central (DCC) com 23 mais 2 réplicas no ponto central e seis experimentos no 
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ponto axial com alfa (α) rotacional igual a 1,682, resultando em 16 
experimentos (Tabela 1), para definir e otimizar as melhores condições no 
processo fermentativo: concentração de sacarose (X1), concentração de sulfato 
de amônio (X2) e temperatura (X3) para a produção de etanol. Os níveis das 
variáveis estudadas foram colocados na forma codificada (adimencionalizada) 
na matriz de planejamento. 
 

Tabela 1 
Matriz de planejamento experimental (DCC) com três variáveis 

Tratamentos 
Variáveis codificadas 

X1 X2 X3 

1 -1 -1 -1 
2 -1 -1  1 
3 -1  1 -1 
4 -1  1  1 
5  1 -1 -1 
6  1 -1  1 
7  1  1 -1 
8  1  1  1 
9 -1,682  0  0 
10 1,682  0  0 
11  0 -1,682  0 
12  0 1,682  0 
13  0  0 -1,682 
14  0  0 1,682 
15  0  0  0 
16  0  0  0 

Variáveis independentes 
Níveis reais 

-1,682 -1 0 +1 +1,682 

X1= Sacarose (g/L) 131,8 200 300 400 468,2 
X2= Sulfato de amônio 
(g/L) 

3,3 5,0 7,5 10   11,7 

X3= Temperatura (ºC) 26,6 30 35 40   43,4 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
RESULTADOS DO PLANEJAMENTO DELINEAMENTO COMPOSTO 
CENTRAL 

A tabela 2 apresenta os resultados obtidos a partir do planejamento 
experimental delineamento composto central em relação as variáveis 
estudadas: concentração de sacarose (CS), concentração de sulfato de amônio 
(SA) e a temperatura (TE) utilizando a levedura isolada Saccharomyces 
cerevisiae.  
 

Tabela 2 
Resultados da produção de etanol obtidos a partir da otimização do DCC para 

as três variáveis estudadas 

Experimentos 
CS 
(g/L) 

SA 
(g/L) 

TE 
(ºC) 

Concentração 
etanol 
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 (g/L) 

1 200 5 30 72,97 
2 200 5 40 62,23 
3 200 10 30 78,48 
4 200 10 40 66,21 
5 400 5 30 52,52 
6 400 5 40 33,18 
7 400 10 30 41,85 
8 400 10 40 30,87 
9 131,8 7,5 35 66,90 
10 468,2 7,5 35 19,19 
11 300 3,3 35 81,44 
12 300 11,7 35 83,68 
13 300 7,5 26,6 63,01 
14 300 7,5 43,4 26,05 
15 300 7,5 35 90,11 
16 300 7,5 35 89,58 

Legenda: Concentração de sacarose (CS), Concentração de sulfato de amônio 
(SA); Temperatura (TE). 
 

Analisando a tabela 2, comparando-se o ensaio 9 com o ensaio 10, 
realizados com a menor e maior concentração de sacarose, 131,8 e 468,2 
(g/L), respectivamente e iguais concentrações de sulfato de amônio (7,5 g/L) e 
temperatura (35ºC), fica evidente que a produção de etanol foi inibida pelo 
grande aumento da concentração do substrato, alcançando valores mínimo e 
máximos de 19,19 e 66,9 g/L, respectivamente. 

Além disso, os melhores resultados encontrados para a concentração de 
etanol (90,11 e 89,59 g/L) foram obtidos nos ensaios 15 e 16, ou seja, quando 
se utilizou 300 g/L de substrato nas mesmas concentrações de sulfato de 
amônio e igual temperatura que os ensaios 9 e 10. 

Concentrações elevadas de açúcar resultam em perdas da atividade de 
transporte de açúcar, produzindo menos etanol (SALMON; MURICO, 1994). O 
estresse induzido pelo aumento da osmolaridade externa leva a redução em 
crescimento e perda da viabilidade das células das leveduras, devido às 
perturbações no gradiente osmótico através da membrana plasmática. Isto 
leva, por sua vez, a perdas em volume das células que se contraem (MAGER; 
VARELA, 1993) por causa de diferenças em pressão osmótica entre o exterior 
e o interior das células. 
 
ANÁLISE DE REGRESSÃO DOS RESULTADOS OBTIDOS NA PRODUÇÃO 
DE ETANOL A PARTIR DAS VARIÁVEIS ESTUDADAS 

A tabela 3 apresenta a distribuição t de Student e os correspondentes 
valores, juntamente com os parâmetros estimados. A probabilidade (P) foi 
utilizada como uma ferramenta para verificar o significado de cada um dos 
coeficientes. A maior amplitude do teste-t e o menor P-valor denotam maior 
significância do coeficiente correspondente (COLEMAN; MONTEGOMERY, 
1993). 
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Tabela 3 
Coeficiente do modelo estimado pela regressão linear. 

Fator Coeficiente Erro padrão  t-valor P-valor 

Intercept 89,495 4,850 18,452 0,000 
X1 -14,770 1,861 -7,934 0,000 
X2 2,483 1,861 1,334 0,231 
X3 -8,456 1,861 -4,543 0,004 
X1X2 -2,809 2,432 -1,155 0,292 
X1X3 -0,914 2,432 -0,376 0,720 
X2X3 0,854 2,432 0,351 0,738 
X1

2 -15,702 2,260 -6,948 0,000 
X2

2 -5,267 2,260 -2,331 0,059 
X3

2 -15,177 2,260 -6,715 0,001 

 
Os resultados mostram que as variáveis independentes X1 

(concentração de sacarose) e X3 (temperatura), bem como as variáveis 
quadráticas X1

2 e X3
2 tiveram um efeito significativo, resultando no p<0,001 

(tabela 02). Contudo, a variável independente X2, a variável quadrática X2
2 a as 

interações X1X2, X1X3 e X2X3 não foram significativas para o intervalo estudado. 
O bom ajuste do modelo foi verificado pelo coeficiente de determinação 

(R2) e coeficiente de correlação múltipla (R). Neste caso, o valor de R2 (0,963) 
indica que 95,3% da variabilidade dos dados foram explicados pela equação do 
modelo ajustado e apenas 4,7% da variação total não pode ser explicada pelo 
modelo. 

Uma análise de resíduos mostrou que estes seguem uma distribuição 
normal e estão independentemente distribuídos com variância constante. A 
figura 1 mostra o gráfico de valores predito em função dos observados. 
Percebe-se, que os valores observados ficaram próximos aos valores dos 
preditos, levando a uma tendência constante e à distribuição normal dos 
mesmos.  

 
Figura 1. Valores preditos em função dos observados relativos à produção de 
etanol 
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A representação gráfica da superfície de resposta (Figuras 2) mostram o 
efeito das variáveis independentes (concentração de sacarose, concentração 
sulfato de amônio e da temperatura) sobre à produção de etanol. 

 
 

Figura 2. Superfície de resposta mostrando os efeitos da temperatura e da 
concentração de sacarose sobre a produção de etanol 

 
 
Observando a superfície de resposta (Figura 2), conclui-se que os 

valores máximos para a produção de etanol ocorrem quando a concentração 
de sacarose se encontra a 300 g/L, ou seja, 30% (m/v) e temperatura a 35ºC. A 
partir destes valores, qualquer alteração acarretará em uma diminuição na 
produção de etanol.   

Souza (2018), em seus estudos testou 5 isolados de Saccharomyce 
cerevisiae (AZJ01, AZJ02, AZJ04, AZJ05 e CAT-1).  A 40°C as leveduras a 
linhagem AZJ01 foram capazes de consumir todo o ART e produziu 35,65 g/L 
de etanol, aumentando assim seu rendimento. 

Costa (2011) investigou a produção de etanol a partir de diferentes 
temperaturas e concentrações de glicose. A 37°C, observou que tanto as 
linhagens de S. cerevisiae quanto as linhagens de K. marxianus consumiram 
toda a glicose presente no meio (4%), produzindo em média 20 (g/L) de etanol.  

 
CONCLUSÕES 
 

O planejamento experimental delineamento composto central, 
juntamente com a análise da superfície de resposta foi útil para determinar o 
comportamento das variáveis independentes (concentração de sacarose, 
sulfato de amônio e temperatura) sobre a produção de etanol. 

O presente estudo indicou que levedura isolada Saccharomyces 
cerevisiae SCSS demostrou potencial quanto à produção de etanol com 
grandes concentrações de sacarose. Contudo, em temperaturas superiores 
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acarretam na diminuição da produção de etanol. 
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Resíduos e Biotecnologia 

 
RESUMO 
 
O ácido polilático (PLA), o mais conhecido bioplástico com potencial para ser o 
substituto dos polímeros derivados do petróleo é produzido pela polimerização 
do ácido lático. A aplicação do ácido lático para a produção de ácido polilático 
tem levado a um aumento substancial no seu consumo. Contudo, para que a 
produção de ácido lático se torne viável, é necessário investigar matérias 
primas mais econômicas durante sua produção, diminuindo, assim, o custo 
final de um produto de grande interesse industrial. Este trabalho teve como 
objetivo avaliar a produção de ácido lático a partir de melaço de cana de açúcar 
pelo Lactobacillus sp MR2, isolado da raiz de mandioca. O meio de produção 
do ácido lático foi realizado a partir de melaço de cana de açúcar, 
suplementado com água de maceração de milho e extrato de levedura. Os 
ensaios foram realizados em frascos de Erlenmeyer de 125 mL, contendo 50 
mL de meio de produção, em shaker rotatório a 150 rpm e temperatura de 
35±1°C por 48 horas de fermentação. Os melhores resultados obtidos para a 
produção de ácido lático foram 70,5 e 72 g/L utilizando 15 g/L de água de 
extrato de levedura e 25 g/L água de maceração, respectivamente. 
 
Palavras-chave: Fermentação. Resíduos agroindustriais. Biopolímeros. 
 
INTRODUÇÃO 
 

O ácido lático é um produto atualmente no mercado, com múltiplas 
funções nas indústrias alimentícias, têxtil, de couro, cosmética, química e 
farmacêutica. É um potente ácido orgânico, denominado quimicamente como 
ácido 2-hidroxipropiônico ou ácido α-hidroxipropiônico, comercialmente 
importante desde 1881, pois além de ser utilizado nas indústrias alimentícias, 
na indústria química é empregado como matéria-prima para a produção de 
plásticos biodegradáveis (HOFVENDAHL; HAHN-HAGERDAL, 2000). 

O processo de obtenção do ácido lático por síntese química foi 
largamente substituído pelo processo fermentativo, baseado no cultivo 
anaeróbio de Lactobacillus. Segundo Hofvendahl e Hagerdal (2000), 90% da 
produção de ácido lático é obtido por vias fermentativas e o restante por 
hidrólise de lactonitrila. 

Contudo, as bactérias láticas são bastante exigentes quanto às 
condições de crescimento, necessitam de carbono, nitrogênio, vitaminas e sais 
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minerais para o bom desempenho da fermentação lática (BUSTOS et al., 
2004). 

Em cima disso, o preço do ácido lático torn-se ainda elevado para a sua 
utilização econômica na produção de PLA. Desta forma, diversos 
pesquisadores têm se dedicado ao desenvolvimento de abordagens efetivas 
para a sua produção, buscando substratos de baixo custo, microrganismos 
eficientes e a otimização do processo de fermentação (DING; TAN, 2006; 
TOSUNGNOEN; CHOOKIETWATTANA; DARARAT, 2014; WEE et al., 2006).  

O custo da matéria-prima é um dos principais fatores que interferem na 
produção econômica de ácido lático. Assim, vários materiais têm sido 
considerados como substratos alternativos, incluindo subprodutos de indústrias 
agrícolas, indústrias de alimentos e biomassas naturais não utilizadas (BONK 
et al., 2017). Resíduos agroindustriais vêm sendo utilizados, não só como fonte 
de carbono, mas também como fonte orgânica de nitrogênio, o qual é utilizado 
nos processos anabólicos e catabólicos, e está disponível na forma de 
aminoácidos, peptídeos e componentes inorgânicos (MARTINEZ et al., 2013).  

Exemplificando-se, o soro de queijo, água de maceração de milho, 
xarope de milho, levedura de destilaria e melaços (MORAES; CAPALBO; 
MORAES, 1991). No Brasil, a produção de ácido lático a partir de resíduos de 
cana de açúcar e de milho poderá ter grande apelo econômico, devido à 
abundância e ao baixo custo destes subprodutos. Além disso, o melaço e a 
água de maceração de milho destacam-se como meio de cultivo nos processos 
fermentativos, em virtude do alto teor de açúcares e de nitrogênio, 
respectivamente (BEAULIEU et al., 1995). 

Portanto, o objetivo deste trabalho foi avaliar a produção de ácido lático 
utilizando duas diferentes fontes de nitrogênio, como suplemento nutricional, 
para a bactéria isolada Lactobacillus sp RM2. 
 
METODOLOGIA 
  
MICRORGANISMOS 

Neste estudo foi utilizado um microrganismo, isolado a partir da raiz de 
mandioca, identificado como Lactobacillus sp, que, posteriormente, denominou-
se Lactobacillus sp de raiz de mandioca (RM2). 
 
MEIO DE CULTURA PARA O CRESCIMENTO DOS MICRORGANISMOS 

Para o crescimento das culturas bacterianas foi empregado o meio MRS 
modificado, composto (g/L): glicose (20), peptona (10), extrato de levedura (5), 
extrato de carne (10), acetato de sódio (5), citrato de amônio (2), K2HPO4 (5), 
Na2HPO4.2H2O (2), MgSO4.7H2O (0,1), MnSO4.4H2O (0,05). 
 
MEIOS DE CULTIVO PARA A PRODUÇÃO DE ÁCIDO LÁTICO 

Foram utilizados apenas os sais inorgânicos do meio MRS modificado 
(MRSm) suplementado com duas diferentes fontes de nitrogênio (água de 
maceração de milho e extrato de levedura) e 200 g/L de melaço de cana de 
açúcar, como única fonte de carbono. 
  
ISOLAMENTO DE MICRORGANISMOS DA RAIZ DEMANDIOCA 

Cerca de 5 g de amostra da raiz da mandioca foi incubada em frascos 
de erlenmeyers de 125 mL de capacidade, contendo 20 mL do meio MRS 
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modificado, em agitador rotativo a 150 rpm, a 35°C, durante 48 horas. Após o 
período de incubação, foram colocados 100 µl do caldo fermentado obtido em 
Eppendorff, contendo 900 µl de solução salina (NaCl a 0,85%) e foram feitas 
diluições em série de fator 10, até 10-6.  Alíquotas de 20 µl de cada diluição 
foram transferidas para placas de Petri contendo meio de cultura MRSm e 
espalhadas com o auxílio da alça de Drigalski. As placas foram colocadas em 
incubadora a 35ºC por 48 horas.  

A partir destas placas escolheram-se, aleatoriamente, algumas colônias. 
As colônias selecionadas foram purificadas pelo método do esgotamento por 
estria, em placa de Petri contendo meio MRSm sólido. Após 48 horas de 
incubação a 35ºC, foram obtidos os isolados. Após obtenção dos isolados, foi 
feita coloração de Gram e os isolados foram conservados a -10°C, em tubos 
criogênicos, contendo 1:1 de meio MRSm liquido e glicerol 40%. Desta 
maneira, foram preparados 3 tubos, sendo que um era utilizado como cultura 
estoque para posterior preparação do inoculo, fermentação e seleção dos 
isolados (ROY et al., 2001). 
  
PREPARO E PADRONIZAÇÃO DOS INÓCULOS 

Para o preparo do inóculo, um tubo da cultura estoque era descongelado 
e o seu conteúdo inserido em um erlenmeyer contendo 100 mL de caldo 
MRSm, previamente esterilizado em autoclave à 121 ºC por 15 minutos. O 
inóculo seguia para incubadora onde permanecia à 35ºC e 150 rpm por 24 
horas. Após esse período, retirava-se uma amostra de 1 mL e inseria-se em 
um espectrofotômetro, onde media-se a sua absorbância no comprimento de 
onda de 650 nm. A concentração de células do inóculo era então calculada 
utilizando-se uma curva de crescimento, que relacionava a absorbância com a 
concentração de biomassa. No intervalo de tempo escolhido para a incubação 
do inóculo, a concentração celular sempre atingiu um valor em torno de 1,0 x 
109 UFC/mL (ROY et al., 2001). 
 
AVALIAÇÃO DO MICRORGANISMO SELECIONADO 

O microrganismo isolado foi submetido à fermentação para determinar a 
produção de ácido lático. O inóculo foi preparado a partir de uma cultura 
estoque que era inserido em Erlenmeyer contendo 10 mL de meio MRSm, e 
incubado a 35°C, 150 rpm, durante 24 horas. As fermentações foram 
realizadas em Erlenmeyer de 125 mL, contendo 20 mL de meio de cultura 
MRSm e inoculados com 2 mL da cultura de inóculo. O cultivo foi realizado a 
35°C, 150 rpm, durante 48 horas. Retirou-se 1 mL de amostra do caldo 
fermentado, centrifugou-se a 6.000 g por 10 minutos. O sobrenadante foi 
separado para determinar a produção do ácido lático. 
 
AVALIAÇÃO DA INFLUÊNCIA DE DIFERENTES FONTES DE NITROGÊNIO 
NA PRODUÇÃO DE ÁCIDO LÁTICO 

O meio fermentativo foi composto por 200 g/L de melaço e testado com 
duas fontes de nitrogênio: água de maceração de milho e extrato de levedura, 
nas concentrações (g/L): 5, 15, 25, 35. As fermentações foram conduzidas em 
Erlenmeyers de 250 mL com 45 mL do meio de fermentação, pH inicial de 6,5, 
agitação de 180 rpm, à 35°C, por 48 horas. A concentração do inóculo foi de 
10%. Amostras foram centrifugadas durante 10 minutos e analisadas 
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QUANTIFICAÇÃO DO ÁCIDO LÁTICO 
A determinação do teor de ácido lático durante a fermentação foi 

realizada como descrita por Zenebon, Pascuet e Tiglea (2008) O pH foi 
determinado por medida direta na amostra mediante inserção do eletrodo do 
pHmetro digital. 
 
DETERMINAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO CELULAR 

O crescimento microbiano foi determinado por turbidimetria. A biomassa 
foi quantificada mediante a construção de curva padrão de densidade ótica 
(NEUSELY, 2017).  
  
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Em geral, os meios utilizados para o crescimento de bactérias láticas 
não são economicamente atrativos, devido ao requerimento de nutrientes de 
custo elevado, como a peptona (BUSTOS et al., 2004). Uma alternativa é a 
utilização de água de maceração de milho para otimizar o processo. 
Na figura 1, verifica-se a produção de ácido lático a partir de diferentes 
concentrações de água de maceração de milho e extrato de levedura. 
 
Figura 1: Produção de ácido lático a partir de diferentes concentrações de água 
de maceração de milho e extrato de levedura 

 

 
 

Analisando a figura 1, nota-se a influência da água de maceração de 
milho e do extrato de levedura na produção de ácido lático. Pode-se afirmar 
que em doses baixas de fontes de nitrogênio, 5g/L, a produção de ácido lático 
foi significativamente inferior, para ambas as fontes de nitrogênio. Os melhores 
resultados alcançados foram 70,5 e 72 g/L de ácido lático, utilizando 15 g/L de 
extrato de levedura e 25 g/L água de maceração, respectivamente. Quando 
foram adicionados 35 g/L de água de maceração de milho e extrato de 
levedura ocorreu uma inibição na produção de ácido lático. 

Desta forma, pode-se concluir que a utilização de água de maceração de 
milho em substituição ao extrato de levedura é viável, sendo necessário em 



Anais da III Jornada de Ensino, Pesquisa e Extensão do IFMT Campus Cáceres - Prof. 
Olegário Baldo - JENPEX 2019 

09 à 11 de Outubro de 2019. ISBN 978-85-54920-02-9 

327 
 

torno de 10 g/L a mais de água de maceração de milho, para que se tenha uma 
produção próxima à obtida com o extrato de levedura. 

De acordo com Cardinal e Hedrick (1948), a adição de nutrientes 
geralmente leva a uma melhora significativa dos processos fermentativos. A 
água de maceração de milho é uma excelente fonte de nitrogênio para a 
maioria dos microrganismos, porque é rico em aminoácidos e polipeptídios com 
consideráveis quantidades de vitaminas B-complexo. 
Liew et al. (2005) em seus estudos para aumentar a produção de ácido lático e 
a biomassa de Lactobacillus rhamnosus, variou as concentrações de extrato de 
levedura e glicose a fim de alcançar uma condição ótima. As condições ótimas 
de crescimento para Lactobacillus rhamnosus foram uma solução de glicose a 
5% e extrato de levedura a 6%. 

Wee, Kim e  Ryu. (2004), conseguiram uma concentração máxima de 
ácido lático de 134,9 g/L, com 333 g/L de melaço (170g de ART) e 15 g/L de 
extrato de levedura, utilizando Enterococcus faecalis. Dumbrepatil, et al. 
(2008), obtiveram com Lactobacillus delbrueckii mutante Uc-3, uma produção 
de 166 g/L de ácido lático (190 g/L de ART). Embora tenham utilizado alta 
concentração de melaço, conseguiram obter alta produção de ácido lático, 
utilizando baixa quantidade de extrato de levedura (5 g/L). 
  
CONCLUSÕES 
 

A linhagem do Lactobacillus sp. RM2 foi capaz de consumir, fermentar e 
produzir ácido lático a partir de resíduos agroindustriais, tais como: subproduto 
oriundo de açúcar e álcool (melaço de cana-de-açúcar), além da aplicação de 
resíduos como a água de maceração de milho como fontes de nitrogênio, 
diminuindo assim os custos de produção. 

Os melhores resultados obtidos para a produção de ácido lático 
foram 72 e 70,5 g/L utilizando 15 g/L de água de extrato de levedura e 25 g/L 
água de maceração, respectivamente. 
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RESUMO 
 
O biodiesel é um combustível proveniente de matéria renovável produzido 
normalmente a partir da reação de transesterificação de um óleo vegetal com 
álcool de cadeia curta via catálise homogênea alcalina. A utilização de óleos 
vegetais na fabricação de combustíveis alternativos tem sido assunto de 
inúmeros estudos nas últimas décadas. O objetivo do trabalho foi produzir o 
biodiesel a partir do óleo de gergelim em diferentes condições de tempo e 
temperatura, pelo método convencional, via transesterificação básica 
homogênea. Para produção do biodiesel de gergelim, foi utilizado o método 
convencional sob temperaturas ambientes e 50 °C nos tempos de 30 a 60 
minutos, respectivamente, empregando catálise homogêneo alcalina com o 
hidróxido de potássio a 1% com razão molar 1:6 de óleo e metanol. Após o 
término reacional, os biodieseis foram separados em funis de decantação por 
24 horas, lavados com água fervente a 90°C, ácido clorídrico (HCl-5%), cloreto 
de sódio (NaCl) saturado, água destilada até pH neutro e secados com sulfato 
de sódio anidro (Na2SO4). Os biodieseis produzidos foram caracterizados 
quanto ao índice de acidez, aspecto, ponto de fulgor e densidade. O óleo de 
gergelim demonstrou potencial para produção de biodiesel. O éster produzido 
nas condições de temperatura de 50°C e 30 minutos apresentou um biodiesel 
de melhor qualidade, conforme Agência Nacional de Petróleo, Biocombustíveis 
e Gás Natural. 
 
Palavras-chave: Oleaginosa. Biocombustível. Catálise. 
 
INTRODUÇÃO 
 

No decorrer do desenvolvimento da humanidade foi gerado uma 
dependência de combustíveis fósseis como a gasolina e diesel derivados do 
petróleo. No entanto, alguns problemas foram criados decorrente do uso destes 
combustíveis fósseis, tais como o aquecimento global e a poluição ambiental. 
O esgotamento das fontes de petróleo associado com o aquecimento global 
são temas que nos últimos anos motivaram com que a sociedade procurasse 
novas alternativas de matrizes energéticas que fossem de fonte renovável, de 
queima limpa ou de pouca emissão de poluentes, e entre essas novas 
alternativas está o biodiesel (SPUDEIT, 2009). 
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O biodiesel é definido pela Lei n° 11.097 de 13/01/2005, como um 
biocombustível derivado de biomassa renovável para uso em motores a 
combustão interna com ignição por compressão ou, conforme regulamento, 
para geração de outro tipo de energia, que possa substituir parcial ou 
totalmente combustíveis de origem fóssil (BIODIESELBR, 2011). 

Este biocombustível pode ser produzido por vários processos, como o 
método de craqueamento térmico, pirólise ou reação de transesterificação 
(LORA; VENTURINI, 2012). 

O biodiesel vem sendo produzido principalmente, pela reação de 
transesterificação. A reação ocorre com óleos vegetais e um álcool de cadeia 
curta, normalmente metanol ou etanol, na presença de catalisadores básicos, 
ácidos ou enzimáticos tendo como produto final o biodiesel e glicerina 
(DAMBISKI, 2007). 

A transesterificação pode ser efetuada em batelada ou em fluxo contínuo 
utilizando aquecimento convencional, irradiação em micro-ondas ou cavitações 
ultrassônicas (CALIXTO, 2010; RAMOS et al., 2017). 

No método sob aquecimento convencional, o calor é transferido ao meio 
reacional a partir da sua superfície por condução e convecção. Os métodos 
convencionais de aquecimento consomem mais energia e um tempo de 
produção de biodiesel na faixa de 5 a 30 minutos, para obter cerca de 90% de 
rendimento em ésteres (NASCIMENTO, 2009). 

A pesquisa de Felizardo et al. (2006) mostrou que utilizando o método 
convencional e óleo residual como matéria-prima, obteve-se um alto 
rendimento em ésteres após uma hora de reação. 

No trabalho realizado por Lira (2015), com óleo extraído do farelo de 
arroz na temperatura de 25 ºC, os tempos de 60 e 90 minutos foram 
considerados os melhores, apresentando resultados que se enquadram nas 
normas da ANP, pelo método convencional. 

Em relação as matérias primas para a produção de biodiesel, sabe-se 
que território brasileiro possui uma grande diversidade de flora e fauna, ampla 
área territorial e condições edafoclimáticas favoráveis para obtenção de 
matérias-primas apropriadas à produção de biodiesel. As matérias primas 
adequadas para a produção do biodiesel podem ser tanto de fontes vegetais, 
como óleos vegetais e microalgas ou de fontes animais como sebo bovino, 
gordura de aves, de suínos, óleo de mocotó, óleos de peixes e óleos residuais 
(BILICH; SILVA, 2006; RAMOS et al., 2017). 

A utilização de óleos vegetais na fabricação de combustíveis alternativos 
tem sido assunto de inúmeros estudos nas últimas décadas. O emprego destas 
fontes vegetais, como as sementes de diferentes oleaginosas vem se tornando 
uma importante matéria prima para a síntese de biodiesel, e o incentivo da sua 
produção colabora para o desenvolvimento agrário do país. Dentre as 
oleaginosas, surge como uma das opções, a cultura do gergelim, que pode ser 
alternativa para a produção do biodiesel (SILVA, 2016). 

O gergelim é uma fonte oleaginosa simples de cultivar, que demonstra 
boa adaptação nos períodos de seca.  Esta cultura produz sementes que 
proporciona a produção de óleo (EMBRAPA, 2014). As suas sementes 
demonstram boa porcentagem de óleo, contém percentual de 
aproximadamente 50-55% (CORSO, 2008). 
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Nesse contexto, o objetivo desse trabalho foi produzir o biodiesel a partir 
do óleo de gergelim em diferentes condições de tempo e temperatura, pelo 
método convencional via transesterificação básica homogênea. 
  
METODOLOGIA 
 

O óleo de gergelim utilizado foi adquirido pelo site do mercado livre. O 
índice de acidez do óleo e biodiesel de gergelim foi determinado através do 
método de titulação ácido-base, segundo Moretto e Fett (1998). Para produção 
do biodiesel de gergelim foi utilizado o método de transesterificação 
convencional por catálise homogênea e alcalina com o catalisador hidróxido de 
potássio (KOH) a 1% e razão molar 1:6 de óleo e metanol em diferentes 
temperaturas e tempo reacional, tais como: experimento A (50°C e 60 minutos); 
experimento B (temperatura ambiente e 60 minutos); experimento C (50°C e 30 
minutos) e experimento D ( temperatura ambiente e 30 minutos). Após o 
processo de transesterificação, de cada experimento citado anteriormente, os 
biodieseis produzidos foram colocados em funis de decantação sob 24 horas. 
Ao término do tempo de decantação, os mesmos foram separados dos 
gliceróis. 

Após o processo de separação, os biodieseis foram lavados unicamente 
com 20 ml de água fervente a 90 °C. Posteriormente, lavados com 25 ml de 
HCl 5% (v/v), com NaCl saturado e em seguida, com 25 ml de água destilada 
até pH neutro. Após as lavagens, foram purificados com sulfato de sódio anidro 
(Na2SO4). Primeiramente o agente purificante (Na2SO4) foi adicionado aos funis 
contendo os biodieseis deixados em contato durante 15 minutos. Logo após, os 
ésteres foram filtrados novamente com o agente purificante presente em papéis 
de filtros sob funis. As amostras filtradas foram guardadas em frascos e 
caracterizados segundo alguns parâmetros físicos e químicos. 

Determinou as massas específicas dos biodieseis pelo método de 
picnômetro. Caracterizou os pontos de fulgores exatos dos biodieseis em graus 
Celsius através do aparelho Pensky-Martens na qual foi acoplado 
manualmente um termômetro de 150 °C. Analisou os índices de acidez de cada 
biodiesel metílico de óleo de soja vencido produzido mediante a técnica de 
titulação ácido e base, com hidróxido de sódio (NaOH-0,100 M padronizado) 
como solução titulante. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

A partir da análise com o óleo de gergelim foi obtido um índice de acidez 
de 0,4504 mg KOH/g. Este resultado está em concordância com valores 
estabelecidos por autores, pois conforme Araújo et al. (2007), 1 mg de KOH/g é 
o valor máximo do índice de acidez do óleo inicial e adequado para obter um 
biodiesel de qualidade. 

Os resultados obtidos dos experimentos após a transesterificação do 
óleo de gergelim, nas diferentes condições operacionais estão apresentados na 
figura 1. Os resultados adquiridos de todos os experimentos apresentaram fase 
superior amarelada clara (biodiesel) e fase inferior amarronzada escura 
(glicerina). O que indica produção biodiesel (OLIVEIRA et al., 2012). 
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Figura 1: Resultados obtidos dos experimentos após a transesterificação do 
óleo de gergelim.  

  

  
 

A tabela 1 apresenta os resultados obtidos dos índices de acidez, 
densidades e pontos de fulgores dos biodieseis produzidos a partir do óleo de 
gergelim. 
  

Tabela 1 
Resultados obtidos dos índices de acidez, ponto de fulgor e massa específica 

dos biodieseis produzidos a partir do óleo de gergelim. 

Parâmetros 
Avaliados 

Exp. A 
  

    Exp. B Exp. C Exp. D ANP 
Resolução 
n°45 

Ponto de 
fulgor (°C) 
  

128 128 122 124 Mín. 100 

IA 
(mg KOH/g) 
  

1,31 1,13 0,47 0,54 0,50 

Densidade 
(Kg/m³) 

920        879 886 879 850-900 

Legenda: exp. A (50°C e 60 minutos); exp. B (temperatura ambiente e 60 minutos); 
exp. C (50°C e 30 minutos)e exp. D (temperatura ambiente e 30 minutos). 
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Os resultados obtidos pela técnica de titulação ácido-base (tabela 1), 
indicou que os índices de acidez adquiridos dos biodieseis nos experimentos 
(A, B e D) estão acima do valor permitido quando comparados om a tabela de 
especificações do biodiesel presente na resolução da ANP n°45 de 25/08/2014, 
apontando que estes biodieseis estão acima do limite permitido pela Agência 
Nacional de Petróleo, Biocombustíveis e Gás Natural  (ANP), que é no máximo 
0,5 mgKOH/g e não estão aptos para comercialização. O resultado referente a 
caracterização do índice de acidez do biodiesel da amostra C (50°C e 30 
minutos) apresentou dentro do estabelecido pela ANP. Portanto, quanto ao 
índice de acidez este biodiesel demonstrou apto para a sua comercialização. 

Pode-se verificar que a temperatura ambiente para a reação de 
transesterificação do óleo de gergelim não é conveniente, sendo necessário um 
aumento da mesma para que o biodiesel adquira um índice de acidez de 
acordo com o limite estabelecido pela legislação vigente. Considerando que o 
aumento de temperatura favoreceu a conversão da reação até certo tempo, e 
influenciando diretamente na qualidade do produto final. Este fato pode ser 
demonstrado na tabela 1, pois o resultado referente a caracterização do índice 
de acidez do biodiesel da amostra C, temperatura de 50oC e 30 minutos 
apresentou dentro do estabelecido pela ANP. Portanto, quanto ao índice de 
acidez este biodiesel demonstrou apto para comercialização. 

De acordo com os demais resultados é possível que tenha havido uma 
degradação dos ácidos graxos presentes na reação durante o aquecimento 
reacional, como pode ser comprovado pelo experimento A, 50oC e 60 minutos. 
Oliveira et al. (2012) afirma que a elevada acidez livre no combustível tem ação 
negativa sobre os componentes metálicos do motor aumentando a taxa de 
corrosão dos mesmos. Experimentos realizados na produção de biodiesel por 
Araújo et al. (2007) demonstram que durante o processo de transesterificação 
e posterior purificação dos ésteres, pode ocorrer o acréscimo no índice de 
acidez do biodiesel, decorrentes das condições de produção, uso e seu 
armazenamento. 

Os resultados obtidos das densidades pelo método de picnômetro 
(tabela 1) indicaram que os experimentos B, C e D apresentaram valores de 
densidade 879; 886 e 879 Kg/m³, ou seja, dentro do recomendado pela tabela 
de especificações do biodiesel presente na resolução da ANP n°45 de 
25/08/2014. 
Observando na tabela 1, as densidades de cada experimento dos biodieseis de 
gergelim, nota se que o experimento A apresentou valor de densidade 920, 8 
Kg/cm³, acima dos parâmetros recomendados pela tabela de especificações do 
biodiesel da resolução da ANP n°45 de 25/08/2014, indicando uma 
inconformidade. 

Comparando os resultados das densidades adquiridas, sugere que os 
biodieseis produzidos nos experimentos B, C e D (dentro dos padrões 
estabelecidos) se apresentaram puros sem substâncias adulterantes indicando 
sucesso no processo de purificação do mesmo, e o experimento A, impuro, 
com possíveis contaminantes demonstrando insucesso na técnica de 
purificação empregada. Lobo, Ferreira e Cruz (2009) relata que o biodiesel 
pode ter sua densidade afetada pela presença de impurezas e substâncias 
adulterantes. 

Os valores dos pontos de fulgores adquiridos dos biodieseis de gergelim 
(tabela 1), estão acima do limite mínimo da ANP, mas abaixo dos valores 
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obtidos por Canakci e Sanli (2008), que através do método convencional de 
transesterificação metílica alcalina com o catalisador KOH utilizando o óleo de 
soja obteve um biodiesel metílico com o ponto de fulgor de 131°C. Entretanto, o 
ponto de fulgor de todos os biodieseis produzidos nesta pesquisa estão acima 
do estudo de Santos (2008), o qual produziu um biodiesel metílico 
convencional a partir do óleo de babaçu, com o ponto de fulgor de 116 °C. 
 
CONCLUSÕES 
 

Com base nos resultados obtidos pode-se concluir que o óleo de 
gergelim tem potencial para produção de biodiesel, uma vez que todos os 
experimentos demostraram produção de ésteres. No entanto, há necessidade 
de mais estudos de produção de biodiesel de qualidade com este potencial 
oleaginoso que apresentou apenas um éster dentro dos padrões estabelecidos 
para comercialização, conforme a legislação vigente. 
O biodiesel produzido no experimento a uma temperatura de 50°C e 30 
minutos apresentou em um biocombustível dentro dos padrões de qualidade. 
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Eixo 8: Tecnologias Química: Processos Químicos e Bioquímicos, Gestão de 

Resíduos e Biotecnologia 
 
RESUMO 
 
O projeto visa à produção e purificação de ácido lático produzido a partir de 
soro de queijo em pó, água de maceração de milho e sulfato de amônio. A 
partir desta etapa foram realizados experimentos em frascos Erlenmeyer de 
250 mL contendo 50 mL de meio de fermentação, a 200 rpm, 37 ± 1°C durante 
48 horas. Os melhores resultados obtidos foram 50 ± 0,6 g/L de ácido lático 
utilizando 120 g/L de lactose, 14,5 g/L de água de maceração de milho e 5,2 
g/L de sulfato de amônio. Foram realizados teste de recuperação e purificação 
de ácido lático (caldo fermentado) a partir de resinas de troca anionica 
Amberlite IRA 68 e IRA 93. Para a concentração inicial de 50 g/L de ácido 
lático, a Amberlite IRA 68 teve uma recuperação de 67,23% e a Amberlite IRA 
93 com 58,95%. 
 
Palavras-chave: Biopolímeros. Fermentação. Lactose. 
 
INTRODUÇÃO 
 

O ácido lático é um composto orgânico que apresenta uma das mais 
amplas aplicações industriais, podendo ser utilizado em vários setores 
industriais, tais como: o alimentício, onde atua como preservativos, acidulantes, 
aromatizantes e emulsificantes; em indústrias farmacêuticas, na indústria 
química é utilizado na produção de bases químicas e solventes orgânicos 
(WEE et al., 2004; HOFVENDAHL; HAGERDAL, 2000). 

Porém, a área de aplicação muito promissora para o ácido lático é a 
medicina. Os polímeros de ácido lático ou polilactatos (PLA) têm sido utilizados 
na regeneração de tecidos, suturas cirúrgicas, fixação de fraturas, ligamentos e 
implantes, sendo empregados na forma de parafusos, pinos, grampos e placas. 
As grandes vantagens das próteses e implantes de poli ácido lático estão no 
fato desse composto ser altamente resistente, não causar rejeição e ser 
completamente reabsorvível, o que torna desnecessário novas cirurgias para 
retirada dos implantes dos pacientes (SAKATA; ALBERTO-RINCON; DUEK, 
2004). 

De modo particular, os polímeros produzidos a partir de ácido láctico têm 
mostrado propriedades físico-mecânicas comparáveis à dos plásticos 
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produzidos a partir de reservas fósseis, porém com elevadas taxas de 
biodegradabilidade (BELLO, 2004). 

Para que a produção de ácido lático se torne viável, é necessário reduzir 
seus custos de purificação. Para isso, muitos estudos sobre a recuperação e a 
purificação do ácido lático vêm sendo desenvolvido, a partir de diferentes 
técnicas, como por exemplo, extração por solventes, utilização de membranas, 
troca iônica, eletrodiálise e destilação (TOSUNGNOEN et al., 2014). 

O método de extração por membranas tem vantagens sobre a extração 
convencional por solventes e pode ser aplicada como mecanismo de 
separação e recuperação do ácido lático, além da purificação e remoção de 
poluentes (THANG; KOSCHUCH, 2004). Vários trabalhos científicos se 
concentram na recuperação de ácido lático usando adsorventes poliméricos 
aniônicos (base forte, moderada ou fraca). A vantagem deste processo resulta 
no fato de não haver necessidade de acidificar o meio fermentativo antes da 
adsorção. Adsorção de resina de troca iônica é um método prático na indústria, 
devido a sua economia, facilidade de utilização, redução em consumo de 
substâncias químicas e menor produção de resíduos. Este método de 
separação também pode ser acoplado com o processo fermentativo 
(KULPRATHIPANJA; OROSHAR, 1991; MOLDES; ALONSO; PARAJO, 2003). 
Assim, o objetivo deste trabalho foi produzir e purificar ácido lático, através de 
duas resinas de troca iônicas. 
 
METODOLOGIA 
 
MICRORGANISMOS 
 

Foi utilizado, nos experimentos, o microrganismo Lactobacillus sp. RM2. 
  
MEIO DE CULTURA PARA O CRESCIMENTO DOS MICRORGANISMOS 
 

Para o crescimento das culturas bacterianas nos processos 
fermentativos foi empregado o meio MRS modificado (Man, Rogosa e Sharpe), 
ou seja, MRSm, composto (g/L): glicose (20), peptona (10), extrato de levedura 
(5), acetato de sódio (5), K2HPO4 (5), Na2HPO4.2H2O (2) e MgSO4.7H2O (0,1). 
 
FERMENTAÇÕES 
 

Foi realizado um experimento fermentativo (com quatro repetições), em 
frascos de Erlenmeyers de 250 mL com 50 mL de meio MRSm (sem glicose, 
peptona e extrato de levedura), acrescidos de 120 g/L de lactose, 14,5 g/L de 
água de maceração de milho (AMM) e 5,2 g/L de sulfato de amônio 
[(NH4)2SO4], a 200 rpm, 37 ± 1°C durante 48 horas de fermentação e pH inicial 
de 6,7 (não controlados). 
  
EXTRAÇÃO E PURIFICAÇÃO DO ÁCIDO LÁTICO UTILIZANDO RESINA DE 
TROCA IÔNICA 
 

Foram selecionadas para este estudo as resinas de troca aniônica 
Amberlite IRA 93 e IRA 68. Suas principais características estão apresentadas 
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no quadro 1. Antes da utilização as resinas foram lavadas e convertidas de 
acordo com suas formas OH- ou Cl-. 
  
 
 
 
 
Quadro 1: Características das resinas. 

 
  
COLUNA DE TROCA IÔNICA 
 

Uma coluna de 20 cm de altura e 1 cm de diâmetro foi empacotada com 
a adição de 8 g de resina (Amberlite IRA 93 e Amberlite IRA 68) adicionada em 
água destilada. Um meio aquosa de ácido lático (50 g/L) e pH 5 foram 
bombeados a um fluxo de 0.4 mL/min. Alíquotas do efluente foram coletadas e 
analisadas para determinar a concentração de ácido lático. A resina foi 
considerada saturada quando a concentração de ácido lático fosse menor no 
efluente e posteriormente, alcançando um valor correspondente ao de 
alimentação (próximo aos 50 g/L). A solução intersticial (ácido lático) foi 
removida pela adição de água destilada (bombeamento) até a concentração de 
ácido lático no efluente estar abaixo de 0,1 g/L.  

O ácido lático recuperado foi obtido pelo bombeamento de 1 N HCl, com 
fluxo de 0,4 mL/min através da coluna. Amostras do efluente foram coletadas e 
analisadas até que a concentração de saída de ácido lático estivesse menor 
que 0,1 g/L. Finalmente, a coluna era lavada com água destilada para a 
remoção do HCl, tornando-a pronta para um novo ciclo. O meio fermentativo foi 
também utilizado neste mesmo procedimento (DEY, 2012; EVANGELISTA; 
MANGOLD; NIKOLOV, , 1994). 
  
QUANTIFICAÇÃO DO ÁCIDO LÁTICO PRODUZIDO 
 

A determinação do teor de ácido lático durante a fermentação foi 
realizada como descrita por Zenebon et al., (2008). O pH foi determinado por 
medida direta na amostra mediante inserção do eletrodo do pHmetro digital. 
  
DETERMINAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO CELULAR 
 

A concentração celular foi determinada através de medidas de 
densidade óptica, no comprimento de onda de 650 nm. 
  
DETERMINAÇÃO DO CONSUMO DE SUBSTRATO 
 

A concentração de lactose foi determinada segundo a METODOLOGIA 
descrita pelo Instituto Adolfo Lutz (1985). 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
AVALIAÇÃO DA PRODUÇÃO DE ÁCIDO LÁTICO A 
PARTIR DO Lactobacillus sp. RM2. 
 

Estes experimentos tiveram como objetivo produzir ácido lático para, 
posteriormente ser purificado através de resinas de troca iônica. A produção de 
ácido láctico resultante das fermentações foi 50 ± 0,6 g/L, obtido a partir de 120 
g/L de lactose, 14,5 g/L de AMM e 5,2 g/L de (NH4)2SO4. 
  
RECUPERAÇÃO E PURIFICAÇÃO DO ÁCIDO LÁTICO UTILIZANDO 
COLUNA DE TROCA IONICA 
 

As resinas Amberlite IRA 68 e IRA 93 foram testadas, separadamente, 
com o sobrenadante do meio fermentado com 50 g/L de ácido lático e pH 5. 
Estes experimentos foram realizados com o objetivo de avaliar a capacidade de 
recuperação do ácido lático pelas resinas. Observa-se na tabela 1, a baixa da 
capaciadade das resinas IRA 68 e 93 na recuperação de ácido lático. Para uma 
concentração inicial de 50 g/L de ácido lático, a Amberlite IRA 68 obteve a 
melhor recuperação (67,23%), quando comparada com a  Amberlite IRA 93 
(58,55%). 
   

Tabela 1 
Coluna de separação de ácido lático sintético e por via fermentativa 

 
  

Vale resslatar, que tais valores obervados na tabela 1, estão abaixos dos 
valores encontrados na literatura (EVANGELISTA, NIKOLOV, 1996). Pois, de 
acordo com Moldes (2003), isso ocorre devido a troca de íons com outras 
substâncias ao invés do lactato (sulfato, fosfato, citrato e acetato), além da 
adsorção de outros componentes (nutrientes, enzimas, etc) para o polímero.  
É bom frizar, que o ácido lático coletado no efluente e na água de lavagem, 
utilizando a IRA 68, juntos somaram, aproximadamente 32,77% e com a IRA 
93,41. Em suma, em ambas as resinas testadas, foi considerado uma perda 
expressiva para a recuperação do produto desejado. Assim, mais analises 
precisam ser realizados para diminuir tais perdas e consequentemente 
aumentar eficiência de recuperação das resinas. 

Os resultados obtidos nos experimentos de purificação do ácido lático, 
proveniente do meio fermentado, utilizando processos de troca iônica (resinas 
Amberlite IRA 68 e 93) estão apresentados na tabela 2. 
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Tabela 2 
Resultados obtidos nos experimentos de purificação do ácido lático utilizando 

processos de troca iônica 

 
  

Pode-se observar na tabela 2, a remoção de grande quantidade de 
proteína do meio fermentado (em torno de 98%) e 100% da lactose, utilizando 
as resinas Amberlite IRA 68 e IRA 93. Com relação ao ácido succínico, as 
resinas IRA 68 e 93 removeram cerca de 69,5 e 54,3%, respectivamente. 
 
CONCLUSÕES 
 

A linhagem do Lactobacillus sp. RM2, foi capaz de consumir, fermentar e 
produzir ácido lático a partir de lactose, AMM e NH4)2SO4. Para a concentração 
inicial de 50 g/L de ácido lático, a Amberlite IRA 68 teve uma recuperação de 
67,23%, seguido da Amberlite IRA 93 com 58,95%. Além disso, todas as 
resinas testadas removeram 100% de lactose e grande quantidade de proteína 
(aproximadamente 98%), presente no meio fermentativo. 

 
AGRADECIMENTOS 
À Pró-Reitora de pesquisa do Instituto Federal do Mato Grosso (PROPES), 
ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) 
e ao Campus Cáceres. 
 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
BELLO D. Portal de Educación y Difusión Ambiental. Disponível 
em: http://www.eco-sitio.com.ar. Acesso em 05 mar.2019. 
 
DEY, P.; PAL, P. Direct production of l (+) lactic acid in a continuous and fully 
membraneintegrated hybrid reactor system under non-neutralizing 
conditions. J. Membrane Scienc, vol. 389, p. 355-362, 2012. 
 
EVANGELISTA, R. L.; MANGOLD, A. J.; NIKOLOV, Z. L. Recovery of lactic 
acid by sorption: resin evaluation. Applied Biochemistry Biotechnology, v. 
45, p. 131–144, 1994. 
 
EVANGELISTA, R. L.; MANGOLD, A. J.; NIKOLOV, Z. L. Recovery of lactic 
acid by sorption: resin evaluation. Applied Biochemistry Biotechnology, v. 
45, p. 131–144, 1994. 

https://www.eco-sitio.com.ar/


Anais da III Jornada de Ensino, Pesquisa e Extensão do IFMT Campus Cáceres - Prof. 
Olegário Baldo - JENPEX 2019 

09 à 11 de Outubro de 2019. ISBN 978-85-54920-02-9 

342 
 

 
HOFVENDAHL K.; HAGERDAL-HAHN B. Factors affecting the fermentative 
lactic acid production from renewable resources. Enzyme and Microbial 
Technology, v. 26, p. 87-107, 2000. 
 
INSTITUTO ADOLFO LUTZ, Normas Analíticas do Instituto Adolfo Lutz. v. 
1: Métodos químicos e físicos para análise de alimentos, 3. ed. São Paulo: 
IMESP, p.206, 1985. 
 
KULPRATHIPANJA, S.; OROSHAR, A. R. Separation of lactic acid from 
fermentation broth with an anion polymeric absorbent, US Patent 5 068 418. 
1991. 
 
MOLDES, A. B.; ALONSO, J. L.; PARAJO, J. C. Recovery of lactic acid from 
simultaneous saccharification and fermentation media using anion exchange 
resins. Bioprocess and Biosystem Engineering, v. 25, p. 357–363, 2003. 
 
SAKATA, M. M; ALBERTO-RINCON, M. C.; DUEK, E. A. R. Estudos da 
interação polímero/cartilagem/osso utilizando Poli (ácido lático – co – ácido 
glicólico) e Poli (p-Dioxanona) em condilo femural de coelhos. 
Polímeros: Ciência e Tecnologia, v.24, p. 176-180, 2004. 
 
THANG, V.H.; KOSCHUH, W. Desalination of high salt content mixture by two-
stage electrodialysis as the first step of separation valuable substances from 
grass silage. Desalination, v. 162, 343–353, 2004. 
 
TOSUNGNOEN, S.; CHOOKIETWATTANA, K.; DARARAT, S. Lactic acid 
production from repeated-batch and simultaneous saccharification and 
fermentation of cassava starch wastewater by amylolytic Lactobacillus 
plantarum MSUL 702. Procedia, vol.8, 204-209, 2014. 
 
WEE, Y.J. et al. Utilization of sugar molasses for economical L(+) lactic acid 
production by batch fermentation of Enterococcus faecalis. Enzyme 
and Microbial Tecnology, v.35, 568-573, 2004. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anais da III Jornada de Ensino, Pesquisa e Extensão do IFMT Campus Cáceres - Prof. 
Olegário Baldo - JENPEX 2019 

09 à 11 de Outubro de 2019. ISBN 978-85-54920-02-9 

343 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Eixo 9: Ciências da Saúde: 
Enfermagem, Medicina, 

Fisioterapia e Educação Física 
 

RESUMOS EXPANDIDOS 
 
 
 
 
 



Anais da III Jornada de Ensino, Pesquisa e Extensão do IFMT Campus Cáceres - Prof. 
Olegário Baldo - JENPEX 2019 

09 à 11 de Outubro de 2019. ISBN 978-85-54920-02-9 

344 
 

 
APLICAÇÃO DE LASER TERAPÊUTICO DE BAIXA POTÊNCIA EM 

FISSURAS MAMILARES/AREOLARES – REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

Kevin Cristhian Arroio Bascope1, Raul Xisto Nogueira1, Renata Serafim 
Espindola de Oliveira1 

 
1 Faculdade do Pantanal-FAPAN 

 
Eixo 9: Ciências da Saúde: Enfermagem, Medicina, Fisioterapia e Educação 

Física 
 
RESUMO 
 
A lactação é uma das etapas marcantes do puerpério, envolvendo diversos 
fatores clínicos e emocionais. Concomitante a isso, traumas mamilares 
provocados pelo ato da amamentação podem prejudicar diretamente o estado 
de qualidade de vida maternal e infantil. Neste sentido, como medida 
alternativa, a fisioterapia dispõe de recursos que podem potencializar o 
tratamento de fissuras mamilares através do reparo tecidual e diminuição do 
quadro álgico. Através da revisão, explanou-se conceitos positivos da 
eletroterapia aplicada à saúde da mulher, mediante aos protocolos 
fisioterapêuticos, tendo como base dados técnicos científicos que abarcassem 
conhecimentos específicos da operação e dos efeitos fisiológicos da laser 
terapia em afecções tegumentares. Concluiu-se por meio do estudo que os 
resultados de revitalização tegumentar, são inerentes ao tratamento com laser 
terapia de baixa potência, regredindo o tempo de cicatrização desta afecção 
local. 
 
Palavras-chave:Fissura.Fisioterapia. Laser terapia. Saúde da Mulher. 
Tratamento. 
 
INTRODUÇÃO 
 

O puerpério é marcado por dois grandes acontecimentos na vida 
materna: o primeiro contato mãe/filho e a amamentação, que geram 
repercussões clínicas e emocionais à lactante. O processo de lactação inicia-se 
nas primeiras 24 – 72 horas do pós-parto, esse processo de apojadura do leite 
é um evento fisiológico marcante. Entretanto, o colostro contendo maior 
concentração de proteínas, sais minerais e menos açúcar e gordura, sendo 
extremamente rico em imunoglobulinas é capaz de suprir todas as 
necessidades do recém-nascido. 

Neste contexto, o bem-estar materno é fundamental para a produção de 
leite. Dor, estresse, fissuras mamilares, macerações e algias, são as principais 
causas de desconforto comuns à fase puerperal. Após a instalação das fissuras 
mamilares, o uso de cremes promove o umedecimento do mamilo, bem como 
também extravasamento do leite materno provocando dificuldades no processo 
de cicatrização, e o contato direto com o sutiã pode gerar fricção, entre a lesão 
mamilar e o tecido do sutiã, sendo passíveis de tratamento, não só 
medicamentosos, mas eletro terapêuticos. 
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Uma das técnicas utilizadas na fisioterapia para o tratamento de 
distúrbios e disfunções tegumentares, é o laser terapêutico de baixa potência, 
visto que sua principal finalidade de bioestimulação celular, pode ser absorvido 
por diferentes estratos da pele, por conta do seu efeito energético, proveniente 
do contato direto com a irradiação. A terapia realizada através do laser não 
ultrapassa os 30 mW, ofertando uma potência de radiação baixa para que o 
tratamento terapêutico seja indolor, atérmico e eficaz. Segundo GUIRRO & 
GUIRRO (2004, p. 215), as respostas decorrentes da irradiação laser podem 
ser classificadas em primárias e secundárias, sendo as primárias de caráter 
energético e as secundárias de alterações fisiológicas que não afetam apenas 
a unidade celular, mas toda a série do tecido. Posto isso, efeitos secundários 
como o de reparação tecidual, tornam-se viáveis para o tratamento do quadro 
de fissuras mamilares/areolares, com o laser terapêutico de baixa potência. 
 
METODOLOGIA 
 

Por meio de revisões literárias, coletadas em bases de dados do acervo 
bibliográfico da Faculdade do Pantanal (FAPAN), e dados eletrônicos nas 
bases do SciELO (Scientific Electronic Library Online), PEDro (Phisioterapy 
Evidence Database), e PubMed, foram selecionadas e revisadas 5 obras 
literárias que abordassem informações relevantes ao tema proposto, como: 
fissura mamilar, puerpério, laserterapia, fisioterapia e tratamento. Além disso, 
utilizou-se como critério de exclusão, literaturas que abordassem o puerpério 
em mulheres não primíparas, bem como tratamento para fissuras mamilares 
desenvolvido por terapia medicamentosa. Buscando materiais que 
corroborassem para a fundamentação da teoria proposta para este estudo de 
caso. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

O tratamento com laser terapia de baixa potência, é uma técnica 
utilizada a muito tempo pela fisioterapia, para diversos distúrbios, inclusive nas 
afecções tegumentares. As primeiras aplicações realizadas em feridas de 
ratos, por 14 dias consecutivos, tornaram-se a porta de entrada da primeira 
técnica utilizada para o reparo tecidual, datado em 1983, através da irradiação 
de HeNe (Hélio Neônio). Além disso, os efeitos de bioestimulação celular, 
instigaram a criação de diferentes tipos de equipamentos, com os seus 
respectivos comprimentos de ondas, regimes de pulso e ações. Na aplicação 
terapêutica a potência gerada não ultrapassa os 30mW, e sua principal ação, é 
o estimulo foto luminoso incidente diretamente sobre o tecido. 

O direcionamento dos fótons luminosos monocromáticos e unidirecional, 
é o que possibilita a elevada concentração de energia, tornando-se a base para 
a utilização de radiação a laser como instrumento terapêutico. Ademais, a 
fotoestimulação promove efeitos tanto a nível celular (individualmente), como 
em todo o conjunto tecidual, por meio da absorção. Todavia, torna-se crucial o 
conhecimento acerca dos processos que podem interferir ou não na absorção 
da radiação, as interferências externas, como secreções sebáceas, 
posicionamento da caneta, lesão tegumentar secretiva, podem causar reflexão 
do feixe luminoso. Que de acordo com ANDERSON & PARRICHI (1983, p.50), 
os valores de reflexão promovida por um feixe totalmente perpendicular e 
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dirigido para a pele isenta de oleosidade equivale de 4 a 7% da radiação 
incidente. Neste sentido, todas essas condições devem ser consideradas na 
dosimetria da aplicação visando sempre a eficácia da condição terapêutica na 
absorção de energia. 

Outrossim, por mais que a laser terapia, já seja uma técnica presente no 
protocolo fisioterapêutico a mais de 35 anos, para o tratamento não só de 
disfunções osteomiotendineas, mas de afecções tegumentares, pouco são os 
dados evidenciados que denotam a sua eficácia no tratamento de fissuras 
mamilares/areolares em puérperas, provocadas pelo trauma da sucção na 
amamentação.  Partindo desse pressuposto, observou-se a necessidade de 
investigação em torno desta técnica terapêutica que pode render benefícios a 
saúde e a qualidade de vida da mulher, e angariar espaço profissional para a 
atuação do fisioterapeuta. 

Portanto, como não existe protocolo fixo para o tratamento de fissuras 
mamilares por meio do laser terapêutico de baixa potência, buscou-se 
parâmetros já estabelecidos para a reparação tecidual em afecções 
tegumentares. As canetas que apresentaram maiores resultados em 
tratamento para reparação tecidual, de acordo com a base bibliográfica, são as 
canetas de emissão de energia visível, como a HeNe e a caneta de AsGaInP 
(Arsenteto Gálio Indio e Fósforo), que emitem um feixe de energia de 630-685 
nm, e uma potência baixa de 30mW. Sua emissão de luz visível evita o contato 
direto com a pele do paciente, prevenindo a contaminação do leito da ferida, 
pois a lesão pode tornar-se uma porta de entrada a contaminações. Desta 
forma a técnica de aplicação de maior viés para o tratamento seria aplicação 
por varredura sobre o leito da fissura. 

Os parâmetros mais utilizados para reparação tecidual, são doses de 3-6 
joules/cm², optando-se pela melhor dose de acordo com a extensão da lesão, 
profundidade e quadro em que se encontra. Frente a isso, traumas mamilares 
são lesões caracteristicamente superficiais, e com quadro álgico presente, uma 
dosimetria acima de 4 joules/cm², pode ser eficaz, porém não necessária por 
se tratar de uma lesão mamilar, além de que, 4 joules são suficientes para 
promover reparo tecidual e analgesia local. No entanto, deve-se observar a 
área(cm²) lesionada aplicando-se a quantidade de energia necessária para o 
tratamento da área e não apenas de um ponto especifico. 
 
CONCLUSÕES 
 

Por fim, pode-se investigar por meio deste estudo que os materiais 
fidedignos que evidenciassem cientificamente este tratamento, infelizmente são 
escassos aos bancos de dados de pesquisa, com pouca comprovação 
cientifica, o que dificultou o processo para encontrar o protocolo de tratamento 
de tal disfunção tegumentar. Neste sentido, tomou-se como parâmetro as 
regras gerais de tratamento com laser terapia como 4 joules/cm² de energia 
irradiada para reparação tecidual e a técnica de varredura que evita o contato 
direto com a lesão, prevenindo contaminações, emitindo uma energia de 
absorção superficial, divergente ao da técnica pontual, além disso, o tempo de 
terapia é definido pelo aparelho de acordo como a seleção do nível de energia 
em joules.   
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RESUMO 
 
Quadro clínico recorrente, o delirium acomete 70 a 87% dos pacientes em 
Unidades de Terapia Intensiva. Caracteriza-se por declínio agudo nos níveis de 
cognição e consciência, alteração do ritmo sono-vigília, da memória e as 
percepção dos sentidos, com início súbito e curso flutuante. Apresenta-se de 
maneira hiperativa, hipoativa e mista, sendo esta última a sua forma mais 
comum. Trata-se de uma emergência médica na qual o tratamento principal é a 
prevenção, através de medidas que reduzam os fatores de risco responsáveis 
por seu desenvolvimento. O objetivo do trabalho consiste em demonstrar a 
importância do delirium em UTI, através de intervenções simples e não 
dispendiosas, através de uma revisão bibliográfica entre artigos e livros. Desse 
modo, o trabalho concluiu que essas intervenções podem ser feitas e desse 
modo, prevenir o delirium, bem como melhorar o prognóstico do paciente. 
 
Palavras-chave: Delírio. Transtornos Neurocognitivos. Medidas preventivas. 
Cuidados intensivos. 
 
INTRODUÇÃO 
 

Delirium é definido como uma síndrome cerebral orgânica sem etiologia 
específica caracterizada pela presença simultânea de perturbações da 
consciência e da atenção, da percepção, do pensamento, da memória, do 
comportamento psicomotor, das emoções e do ritmo sono-vigília (FREITAS; 
PY, 2016, p. 541). A manutenção desse ciclo sono-vigília é de extrema 
importância, pois com esse ritmo fisiológico regulado o paciente situa-se no 
tempo-espaço, evitando quadros de sonolência durante o dia e insônia durante 
a noite, evitando assim o quadro clínico do delirium. 

Segundo Freitas e Py (2016, p. 542), esta é uma patologia que se 
manifesta de maneira hipoativa e hiperativa. A forma hiperativa é mais fácil de 
ser reconhecida, sendo em geral associada a intoxicação ou abstinência de 
medicamentos ou álcool. A forma hipoativa tem seu reconhecimento mais difícil 
e é mais comumente associada a distúrbios metabólicos ou processos 
infecciosos. Porém, no mesmo paciente pode ser encontrada as duas formas, 
denominada mista, e sendo a mais comum. Além disso, é uma condição que 
apresenta início agudo e flutuante. 

É importante reconhecer o delirium como uma urgência médica e 
estabelecer o tratamento terapêutico rapidamente. Mas, como afirmam Faria e 
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Moreno (2013, p. 138), atualmente é uma condição subdiagnosticada, não 
considerada tão importante como alguma outra disfunção de órgão, apesar de 
ocorrer em 70 a 87% dos pacientes em unidade de terapia intensiva (FREITAS; 
PY, 2016, p. 541). 

Dentro os fatores de risco para o delirium, os autores consideram sendo 
os principais: idade superior a 65 anos, sexo masculino, estado de demência, 
prejuízo funcional e sensorial, desidratação e desnutrição. 
Diante disso, este estudo tem por objetivo apresentar a importância da 
prevenção do delirium em Unidades de Terapia Intensiva (UTI), para 
demonstrar que através de procedimentos básicos esse quadro pode ser 
drasticamente evitado no ambiente da UTI. Essa discussão acerca do tema 
delirium tem por finalidade a busca por elementos capazes de diminuir a 
incidência desse quadro clínico em pacientes hospitalizados em UTI. 
 
METODOLOGIA 
 

O trabalho trata-se de uma revisão bibliográfica com o objetivo 
apresentar a importância da prevenção do delirium em Unidades de Terapia 
Intensiva e intensificar que procedimentos básicos esse quadro pode ser 
drasticamente evitado dentro das Unidades de Terapia Intensiva. O 
levantamento bibliográfico dos artigos, livros e trabalhos de conclusão de 
curso, podendo ser originais ou não, que fundamentam este trabalho foi 
realizado nas bases de dados confiáveis: SciELO, Pubmed e Medline. 

Todos os artigos e trabalhos de conclusão de curso utilizados foram 
publicados nos anos de 2010 a 2018. Para pesquisa, foram utilizadas as 
seguintes palavras chaves: delírio, transtornos neurocognitivos, medidas 
preventivas e cuidado intensivo. 
  
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Foram encontrados 16 artigos e 2 livros, mas somente 8 dessas fontes 
foram utilizadas, pois se encaixavam no tema proposto. 
O delirium se caracteriza por um declínio agudo nos níveis tanto de consciência 
quanto de cognição, com particular comprometimento da atenção. Podendo ser 
letal, mas ainda potencialmente um transtorno reversível do sistema nervoso 
central (SNC), o delirium costuma envolver perturbações da percepção, 
atividade psicomotora anormal e prejuízo do ciclo de sono-vigília (SADOCK; 
SADOCK; RUIZ, 2017, p. 697). 

Sadock, Sadock e Ruiz (2017, p. 697) ainda afirmam que o sintoma 
inconfundível do delirium é um prejuízo da consciência, que normalmente 
ocorre associado a prejuízos globais das funções cognitivas. Anormalidades do 
humor, na percepção e no comportamento são sintomas psiquiátricos comuns.  

Sobre esse quadro clínico, Pitrowsky et al. (2010, p. 275) afirma que 
pode apresentar fatores de risco modificáveis e não modificáveis. Como fatores 
não modificáveis tem-se a idade do paciente, o gênero, tabagismo, abuso de 
álcool e demência. Contudo, os médicos intensivistas devem focar nos fatores 
de risco modificáveis, tais como as intervenções que podem ser feitas no 
ambiente da UTI, principalmente em pacientes com maior risco de desenvolver 
delirium. 
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Já foi comprovado por Prayce, Quaresma e Galriça Neto (2018, p. 56) 
que o custo de pacientes com delirium em unidade de terapia intensiva é alto. 
Nos Estados Unidos da América estima-se que internamentos hospitalares 
complicados com delirium contabilizam aproximadamente 6,9 biliões de dólares 
por ano em custo para a Medicare. Isso corrobora que a prevenção seria a 
melhor opção tratando-se da parte financeira.  

Faria e Moreno (2013, p. 139) Pitrowsky et al. (2010, p. 275) 
reconhecem que o ambiente da UTI é um fator de risco para o desenvolvimento 
do delirium. É um ambiente com ausência de iluminação natural, ausência de 
relógios, perturbação dos padrões de sono e vigília, e pelo isolamento do 
doente. Nesse sentido, a pesquisa também demonstrou que as intervenções 
podem ser realizadas para tornar esse ambiente mais agradável ao paciente. 

Para a prevenção, a pessoa com delirium não deve ter privação 
sensorial nem estímulo demasiado do ambiente. Normalmente, ela se beneficia 
da presença de algum conhecido. Imagens e decorações familiares, a 
presença de um relógio ou calendário e orientações regulares quanto a pessoa, 
lugar e tempo podem ajudá-la a ficar mais à vontade (SADOCK; SADOCK; 
RUIZ, 2017, p. 701). 
Prayce, Quaresma e Galriça Neto (2018, p. 57), ainda afirmam que a 
prevenção pode ser realizada com a promoção do ciclo sono-vigília fisiológico 
com sono de qualidade. Ainda sobre o controle do sono na UTI, Beltrami et al. 
(2015, p. 545) apresentam que uma pesquisa realizada instituindo medidas 
para promoção do sono com diminuição dos níveis de luz e de ruído durante o 
período da noite, obteve uma queda na incidência de delirium nos pacientes na 
UTI. 

Entre as medidas utilizadas, realizadas por meio de protocolos, 
incluíram-se, por exemplo, música suave e ingestão de bebida morna ao deitar; 
mobilização precoce, evitando-se ao máximo condições restritivas, como uso 
de sondas, cateteres ou restrição física; uso de óculos e aparelhos auditivos, 
se necessário; e correção da desidratação (FREITAS; PY, 2016, p. 549). 
Mesmo com os conhecimentos adquiridos até o presente momento, Sadock, 
Sadock e Ruiz (2017, p. 701) constataram que a aplicação desses cuidados no 
dia a dia continua reduzida. 

É fundamental a educação e formação dos profissionais de saúde, com 
desenvolvimento de protocolos e formação de equipes com profissionais que 
permitam a prevenção, identificação precoce do delirium e implementação de 
estratégias de intervenção adequadas. Além disso, deve-se abordar os 
principais fatores de risco para o seu desenvolvimento (PRAYCE; QUARESMA; 
GALRIÇA NETO, 2018, p. 57). 

Desse modo, é um consenso entre os autores estudados a importãncia 
da adoção dessas intervenções na prevenção do delirium. 
 
CONCLUSÕES 
 

Conclui-se que evitar o surgimento de delirium por meio da prevenção é 
a melhor estratégia a ser utilizada, pois a prevenção ajuda na melhora do 
prognóstico do paciente, como também na redução de custos para o sistema 
de saúde. Desse modo, os dados encontrados e analisados apenas 
corroboram com o que foi apresentado na pesquisa: intervenções práticas e 
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fáceis são a chave para diminuir a incidência dos quadros de delirium e podem 
mudar o prognóstico de um paciente em unidade de terapia intensiva. 
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Física 
 
RESUMO 
 
Os Testes de Sensibilidade a Antimicrobianos (TSA) são muito práticos, 
indicados para vários tipos de pesquisas, principalmente em um cenário onde a 
resistência a antibióticos criados é motivo de preocupação em saúde pública, 
dentro do projeto de criação de um dentifrício fitoterápico realizado na 
Faculdade do Pantanal (FAPAN) houve a necessidade  de trabalhar com duas 
técnicas de TSA para ajustar a fórmula do produto, a técnica de impregnação 
em disco teve resultados mais satisfatórios em compostos líquidos com 
formação de halos como padroniza A National Comitte for Clinical Laboratory 
Standards (CCLS) e com os pastosos foi adicionado 1000 µl de água destilada 
para facilitar a absorção em papel filtro, houve formação de halos enquanto que 
nos micropoços os pastosos foram mais exitosos na formação de halos, sendo 
que os líquidos foram disseminados no próprio meio interferindo nos 
resultados. 
  
Palavras-chave: Resistência a antibióticos. Dentifrício Impregnação em disco. 
Micropoços. 
 
INTRODUÇÃO 
 

A existência de bactérias resistentes tem trazido preocupação à 
comunidade científica, isso porque elas estão superando a descoberta de 
novos antibacterianos (OLIVEIRA; SILVA, 2008), como a elaboração de um 
medicamento exige tempo e pesquisa, usar métodos alternativos de TSA são 
necessários, permitindo que estudantes e pesquisadores contribuam com a 
disseminação do conhecimento científico sobre substâncias antimicrobianas 
que possam ser usadas tanto topicamente como por outras vias com a 
finalidade de serem aprimoradas. 

A CCLS orienta que os testes de sensibilidade sejam feitos com 
determinada cepa bacteriana devidamente padronizada, para isso usam-se 
discos de antibióticos já conhecidos e os halos de inibição são classificados 
como Resistente, Intermediário e Sensível (NCCLS, 2003), mas discos 
padronizados não atendem as demandas pela criação de novos 
antibacterianos, em matéria de dentifrícios essa demanda ainda é mais 
complexa, por isso a técnica de micropoços e discos de difusão em ágar 
adaptados também tem sido usados para determinar essa sensibilidade, 
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nos  extratos vegetais os resultados foram satisfatórios (ARAÚJO et al., 2011; 
JÚNIOR;MARTINS, 2004).  

Cabe acrescentar que antibióticos podem não surtir o efeito esperado 
dependendo da marca, em um estudo feito com 18 marcas de antibióticos 
disponíveis comercialmente no Brasil, nenhuma teve resultado eficaz para uso 
rotineiro em laboratório clínico, os discos são de qualidade inferior mostrando 
que há necessidade de aumentar a rigorosidade nos processos envolvidos até 
chegar ao laboratório (SEJAS, 2003), isso interfere diretamente no paciente 
que pode estar recebendo um resultado falso-negativo, levando ao tratamento 
incorreto e consequentemente dando espaço para resistência bacteriana, isso 
afeta a saúde bucal visto que o ambiente oral é porta de entrada para várias 
patologias. 
  
METODOLOGIA 
 

Na primeira parte da pesquisa em junho de 2019 4 placas de petri com 
ágar Mueller Hinton foram semeadas com bactérias Gram-positivas da saliva 
humana, então discos circulares de papel filtro foram impregnadas com 
dentifrícios: Clorexidina (0,12%) como controle positivo, controle negativo 
(disco com água), Colgate total 12 Clean Mint® e 4 pastas caseiras para 
higiene bucal. 

Na segunda parte da pesquisa ocorrida em setembro de 2019 foram 
feitas 4 placas e empregada a técnica dos micropoços, foram colocados nos 
espaços criados:  Clorexidina (0,12%) como controle positivo, controle negativo 
(disco com água), Colgate total 12 Clean Mint®, 4 pastas caseiras e extratos 
de Stryphnodendron adstringens e Ziziphus joazeiro.  
  
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Cada técnica adaptada de TSA tem particularidades que devem ser 
respeitadas ao usar determinados compostos. Na impregnação em disco com 
os compostos consistentes houve a necessidade de fazer diluição em 1000 µl 
de água destilada para que pudessem ser absorvidos pelo papel filtro, com os 
líquidos não houve essa necessidade, foram Sensíveis: Clorexidina (0,12%), 
Colgate Total 12 Clean Mint®, os outros foram Resistentes, o halo formado em 
uma das pastas caseiras não foi considerado por ser anormal. 

A técnica dos micropoços se mostrou mais eficiente com elementos 
pastosos, pois preenchiam totalmente os espaços, ingredientes líquidos 
difundiam-se no meio de cultura. Apresentaram halos considerados Sensíveis: 
Clorexidina (0,12%), Colgate Total 12 Clean Mint® e extrato 
de Stryphnodendron adstringens, Intermediário:  extrato de Ziziphus joazeiro, 
podiam ser vistos dos dois lados da placa, o resultado na segunda técnica 
demonstrou que as pastas caseiras perderam a validade contribuindo na 
correção da fórmula do dentifrício, o controle positivo sofreu mudança de 
tamanho na segunda técnica por ser líquido. 

Dependendo da pesquisa as duas técnicas podem ser complementares 
fazendo uma junção: colocando ingredientes líquidos na técnica de disco 
difusão e pastosos nos micropoços, mas as quantidades dispostas devem ser 
iguais para não prejudicar os resultados. 
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CONCLUSÕES 
 

A criação de um produto para controle antimicrobiano é um desafiador, 
por isso torna-se imprescindível o uso de técnicas não convencionais de TSA, 
pois existem bactérias resistentes que podem entrar pela boca causando 
doenças, o fato de que antibióticos de uso laboratorial podem não ser tão 
confiáveis acende um alerta para que a comunidade científica possa contribuir 
com pesquisas nesse sentido, o estudo com dentifrícios por exemplo é uma 
amostra de como o TSA é abrangente. 

As técnicas de impregnação em disco e micropoços demonstram que os 
resultados são válidos, com apenas algumas ressalvas, apesar disso as duas 
podem ser complementares para determinar um resultado. 
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RESUMO 
 
Meningite infecciosa é uma patologia caracterizada pela infecção dos 
envoltórios do Sistema Nervoso Central. O conhecimento dos perfis 
epidemiológicos locais para essa doença é importante para a prática clínica, 
garantindo medidas eficientes. Dessa forma, objetiva-se realizar um estudo 
acerca da morbidade por meningite, comparando os cinco municípios de Mato 
Grosso com maior taxa de incidência no período de 2009 a 2018, por meio de 
uma análise ecológica e analítica, embasada na coleta de dados de notificação 
no SINAN e DATASUS. Os resultados obtidos apontaram incidência 75,10% 
maior de casos notificados meningite infecciosa na cidade de Cáceres 
comparado à Sinop, segunda colocada, sendo 29,96 e 17,11, respectivamente. 
Esses dados permitem avaliações, como a presença de pacientes 
referenciados à cidade. Ademais, a incidência no município reflete baixa 
cobertura em saúde básica, bem como difícil acesso aos serviços pela 
população rural. 
 
Palavras-chave: Epidemiologia. Atenção à saúde. Doenças transmissíveis. 
 
INTRODUÇÃO 
 

Meningite infecciosa é a patologia caracterizada pela infecção das 
meninges pia-máter e aracnoide, bem como do espaço entre elas, o espaço 
subaracnoide, preenchido por líquor. Essas estruturas constituem um envoltório 
para o encéfalo e nervos cranianos. Por conta disso, quando um agente 
infeccioso consegue penetrar suas barreiras, rapidamente se espalha por toda 
a região, quadro caracterizado por intensa resposta inflamatória própria do 
Sistema Nervoso Central. (NITRINI & BACHESCHI, 2003). 

Os principais sinais e sintomas observados no curso da doença 
envolvem vômito e febre alta, acompanhados de cefaleia, além de rigidez de 
nuca, sonolência, irritação, alterações na sucção e abaulamento de fontanelas 
em infantes mais jovens e convulsões, sendo os quadros em crianças mais 
inespecíficos (SANTOS, 2007). 

As sequelas observadas, sobretudo nos casos de etiologia bacteriana, 
são inversamente proporcionais à idade, sendo os menores de um ano aqueles 
com maiores riscos de apresentarem complicações precoces e a longo prazo 
(ANTONIUK et al., 2011). 
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Os agentes etiológicos mais comuns na meningite bacteriana são 
Streptococcus pneumoniae e o Neisseria meningitidis, havendo ocorrência de 
infecções por outros agentes etiológicos, a depender principalmente da idade e 
dos fatores de risco do paciente. O conhecimento dos perfis epidemiológicos 
locais para essa doença é de importância singular para a prática clínica, 
garantindo um diagnóstico rápido e tratamento precoce. Além disso, permite 
maior controle sobre a ocorrência de surtos e a tomada de medidas de saúde 
pública referentes a eles (FREITAS, 2016; NITRINI& BACHESCHI, 2003). 

Dessa forma, objetiva-se realizar um estudo epidemiológico acerca da 
morbidade por meningite, comparando os cinco municípios de Mato Grosso 
com maior taxa de incidência no período de 2009 a 2018. 
 
METODOLOGIA 
 

O estudo refere-se a uma análise ecológica e analítica, embasada em 
uma coleta de dados no Sistema de Informações de Agravos de Notificação 
(SINAN) do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde 
(DATASUS), utilizando notificações de meningite infecciosa feitas nas cinco 
cidades de Mato Grosso com maiores taxas no período de 2009 a 2018. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Figura 1: Cinco municípios com maior incidência de meningite em Mato 
Grosso, entre 2009 e 2018. 

 
 

Segundo dados disponíveis no DATASUS, os cinco municípios com 
maior incidência da doença no estado de Mato Grosso são, Cáceres, com 
29,96 casos a cada 100.000 habitantes, seguido por Sinop, com 17,11 casos, 
Sorriso, com 16,95, Rondonópolis, com 14,49, e Cuiabá, com 12,15. 

O município de Cáceres apresentou a maior taxa de incidência de 
meningite no Estado de Mato Grosso. 
Cáceres apresentou uma taxa de incidência 146% maior que a da capital do 
estado, Cuiabá. Os dados utilizados se referem aos casos notificados nesses 
municípios. 

 Dessa forma, nota-se uma discrepância significativa do município de 
Cáceres e o estado de Mato Grosso, mesmo relativo aos outros quatro 
municípios com maior incidência. Esses dados podem ser explicados pela 
quantidade de imigrantes que são atendidos pela rede pública no município, 
que conta com Hospital Regional, o qual atende 12 municípios matogrossenses 
e recebe também pacientes dos estados vizinhos, por meio dos serviços de 



Anais da III Jornada de Ensino, Pesquisa e Extensão do IFMT Campus Cáceres - Prof. 
Olegário Baldo - JENPEX 2019 

09 à 11 de Outubro de 2019. ISBN 978-85-54920-02-9 

357 
 

referência, bem como pacientes de países vizinhos, como a Bolívia. Pela 
proximidade, cerca de 90 quilômetros, esses pacientes são frequentemente 
encaminhados ou até mesmo viajam a fim de buscar o atendimento. O grande 
espectro de pacientes que é referenciado diante de diagnósticos que exigem 
atendimento especializado corrobora o aumento do número de casos 
notificados na cidade. (ESTADO DE MATO GROSSO, 2017). 

 Por outro lado, na incidência na cidade também inclui o alto número de 
casos, haja vista que a meningite se caracteriza, em suas formas mais típicas e 
prevalentes, em uma doença súbita, a qual se manifesta com sinais de 
infecção que levam os pacientes a buscarem Pronto Atendimento, sendo 
admitidos em internação no próprio município (ESTADO DE MATO GROSSO, 
2017). 

 Pode ser um fator determinante, além disso, a baixa cobertura em 
saúde básica na cidade, local em que devem ser administradas, idealmente, as 
vacinas dentro da rede pública. Tem-se, na regional de Cáceres, uma 
cobertura de 63,3%, sendo que o município, dentro da regional, encontra-se 
como um redutor desses percentis, já que sua cobertura é menor, cerca de 
(ESTADO DE MATO GROSSO, 2017; GUSSO, 2012). Comparando-se com 
outra área de baixa cobertura, tem-se a Baixada Cuiana, apresentando 41,8%, 
ainda com grande população. Entretando, diferentemente de Cáceres, Cuiabá 
constitui um polo de serviços de saúde especializado e capaz de reduzir os 
impactos das lacunas da saúde pública, sobretudo em Atenção Primária. 

Não obstante, aproximadamente 15% da população cacerense vive na 
área rural, cerca de 12 mil habitantes. Considerando uma densidade 
demográfica de 3,61 hab/km², é notória a grande distância entre determinadas 
áreas rurais do município e a área urbana. A dificuldade em buscar 
atendimento em saúde dificulta o acompanhamento longitudinal, com impacto 
sobretudo nas vacinações que necessitam doses de reforço, mesmo com a 
presença de equipes de Saúde Rural atuantes, assim como demonstra 
SILVA (2011), em seu estudo. Sendo assim, a dificuldade em aderir às 
campanhas de prevenção e imunização podem estar sendo evidenciados nas 
ocorrências de casos de meningite na cidade, em geral. Já Uchoa et al. (2011), 
evidenciam que o principal desafio enfrentado pelas equipes de Saúde rural é, 
na realidade, a descontinuidade da equipe, a qual desconhece as condições de 
saúde específicas das populações e acaba não valorizando corretamente as 
ações de promoção e prevenção em saúde. (ESTADO DE MATO GROSSO, 
2017; SANTOS, 2007). 
 
CONCLUSÕES 
 

Conclui-se, dessa forma, que o município de Cáceres carece de atenção 
estadual com relação aos casos de meningite, por apresentar dados muito 
acima dos outros cinco municípios analisados. A doença apresenta elevadas 
taxas de mortalidade e comprometimentos a longo prazo, fator que deve ser 
considerado por gestores de todas as esferas, a fim de serem propostas 
medidas para redução de sua morbidade. Ademais, necessitam-se da 
realização de outros estudos para que sejam identificados marcadores da 
doença a partir de recortes sociais específicos, evidenciando áreas para 
intervenções que atinjam os públicos mais acometidos pela doença, 
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começando, por exemplo, com as imunizações, comprovadas como a melhor 
forma de prevenção das meningites infecciosas. 
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RESUMO 
 
O objetivo deste estudo é relatar a experiência sobre uma oficina ministrada a 
respeito de doação de órgãos, que teve como alvo principal conscientizar os 
alunos do terceiro ano do ensino médio da Escola Estadual Demetrio Costa 
Pereira, sobre a importância da doação. A oficina aconteceu no dia 18 de junho 
de 2018, com duração de 2 horas nas dependências da escola. O tema foi 
abordado por meio de uma metodologia expositiva dialogada, com o uso de 
laptop e slides, resultando em um trabalho de sensibilização para a questão da 
doação de órgãos, mudando a visão deles sobre o assunto. De acordo com a 
experiência vivenciada na escola pôde-se identificar uma carência sobre a 
temática, além de dúvidas, desde as mais coerentes, quanto as mais 
esdrúxulas.  
 
Palavras-chave: Saúde na escola. Oficina pedagógica. Relato de experiência. 
 
INTRODUÇÃO 
 

O número de transplantes no Brasil vem aumentando a cada ano, mas o 
principal obstáculo para a efetivação de doação ainda é a recusa familiar - 44% 
das famílias não aceitam doar os órgãos dos parentes. Por isso é tão 
importante manter as campanhas de doação para aumentar o número de 
doadores. É muito importante ter a consciência da doação de órgãos, a doação 
de órgãos ou de tecidos é um ato pelo qual manifestamos a vontade de doar 
uma ou mais partes do nosso corpo para ajudar no tratamento de outras 
pessoas (HMTJ, 2017). 

A doação de órgãos é de extrema importância para sociedade. Doar 
órgãos é um ato de amor e solidariedade. O transplante pode salvar vidas, no 
caso de órgãos vitais como o coração, ou devolver a qualidade de vida, quando 
o órgão transplantado não é vital, como os rins. Existe um desconhecimento 
geral sobre quem pode doar e o que pode ser doado. Isso dificulta a doação. 
Desta forma, a maneira correta é procurar esclarecimento e discutir sobre o 
assunto. A falta de informação e o preconceito ainda são fatores que limitam o 
número de doações, o que impede que muitas vidas sejam salvas. 

O Ministério da Saúde (MS) define educação em saúde como "Processo 
educativo de construção de conhecimentos em saúde que visa à apropriação 
temática pela população [...]. Conjunto de práticas do setor que contribui para 
aumentar a autonomia das pessoas no seu cuidado e no debate com os 
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profissionais e os gestores a fim de alcançar uma atenção de saúde de acordo 
com suas necessidades (BRASIL, 2012, p. 19)". 

Nesse sentido, este trabalho objetivou relatar a experiência de uma 
oficina educativa sobre doação de órgãos realizada em uma escola pública, por 
meio da disciplina de Didática para Educação em Saúde do curso de 
graduação em enfermagem da UNEMAT campus Cáceres. 
 
METODOLOGIA 
 

Foi realizada uma oficina com alunos do 3º ano do Ensino Médio da 
Escola Estadual Prefeito Demétrio Costa Pereira no período matutino, 
localizada no município de Cáceres – MT. A oficina consistiu em uma aula 
expositiva dialogada utilizando projetor de multimídia e foi feita no mês de julho 
de 2018 com duração de 2 horas. A oficina iniciou com indagações no intúito 
de problematizar a temática, a aprtir disso, foi feito a explanação do conteúdo.  
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Foi realizada uma análise inicial, onde foi observado a interação e 
interesse dos alunos a partir dos conteúdos explanados. Foram feitas 
indagações iniciais com o objetivo de problematizar o tema. Nesta etapa foi 
verificado que o conhecimento dos alunos sobre o tema encontrava-se 
distorcido, e baseava-se em histórias ouvidas por informações erradas em 
relação a temática da oficina, como o relato de um discente participante, onde 
o mesmo disse que ao se intitular doador, seria oberigado a doar todo o corpo 
e a família não poderia realizar o velório normal. 

A partir destes relatos, podemos evidenciar a importância da oficina para 
a promoção de uma educação em saúde de qualidade. Consideramos na 
educação em saúde o desenvolvimento de atividades visando a prevenção. 
As dúvidas que mais surgiram após a explanação foram relacionadas ao tráfico 
de órgãos e rejeição de órgãos após o transplante. Além do tema da oficina, 
foram surgindo outros questionamentos relacionados a saúde, como temas 
relacionados a infecções sexualmente transmissíveis (ISTs). 

Com o desenvolvimento da oficina, verificou-se que os alunos 
demonstraram interesse e curiosidade no processo de aprendizagem, pois 
tratou - se de aulas diferenciadas com aplicação de dinâmicas instrutivas. 

Ficou claro que o uso de recurso do projetor para exposição das aulas, 
com imagens e vídeos são instrumentos que podem ser utilizados para a 
renovação das metodologias de ensino, enriquecendo as aulas e 
potencializando do processo ensino-aprendizagem. Pois, como reforçam Maia, 
Monteiro e Menezes (2008, p.5) “[...] só o desenvolvimento de pedagogias 
diferenciadas será capaz de superar o quadro de inanição da educação 
brasileira e colocar o ensino em uma dimensão multicultural de visão da vida.” 

A realização de oficinas educativas sobre a temática saúde em escolas 
têm se mostrado excelentes ferramentas de ensino sobre saúde e de medida 
profilática, além de sensibilização para diversos temas, como a doação de 
órgãos (HENRIQUE; GASPAR, 2015; HENRIQUE et al.,2019). 

A experiência realizada também mostrou que há um distanciamento 
entre os serviços de saúde e de educação. Também possibilitou identificar que 
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alguns professores, não possuíam muito conhecimento sobre a temática, 
evidenciando a importância de trabalhos de formação docente na área. 

É de conhecimento comum que a escola é o ambiente social no qual o 
indivíduo passa grande parte de sua vida, que se constitui como um dos 
principais elementos para contatos interpessoais, além de ser considerado o 
segundo núcleo mais importante da vida do ser humano, em que se trabalha a 
construção do caráter, da responsabilização social e fundamentação da 
cidadania, além de alicerçar o indivíduo para a vida adulta por meio do 
conhecimento, mostrando a importância da inserção de diversas temática, 
como doação de órgãos, na comunidade escolar. 
 
CONCLUSÕES 
 

Ressaltamos que a educação em saúde por meio de oficinas 
representou uma importante estratégia na mediação da interação e da reflexão 
sobre o contexto de convívio social dos sujeitos.  
Salientamos também a importante relação de uma universidade pública com a 
escola de educação básica foi importante no sentido da mutualidade de 
contribuições, como: aprendizado, parcerias de intervenções, aproximação da 
instituição formadora de professores e educadores em saúde. 
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Eixo 9: Ciências da Saúde: Enfermagem, Medicina, Fisioterapia e Educação 

Física 
RESUMO 
 
A Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA) é uma doença neurodegenerativa dos 
neurônios motores (NM), principalmente do Trato Corticoespinal. São afetados 
o neurônio motor superior (NMS) bem como o neurônio motor inferior (NMI). 
Classicamente, a ELA é dividida em esporádica (ELAE) e familiar (ELAF). A 
doença ainda não possui etiologia esclarecida. O quadro clínico apresentado 
constitui uma junção de afecções de neurônios motores superiores, inferiores e 
bulbares. Ressalta-se que também há o acometimento de músculos 
respiratórios, que leva a anormalidades respiratória. Com o intuito de elencar 
as principais funções do fisioterapeuta no tratamento paliativo da Esclerose 
Lateral Amiotrófica, realizou-se uma revisão bibliográfica em bases de dados 
confiáveis, buscando por teses, dissertações, monografias, revisões de 
literatura, relatos de caso e outros que expusessem os principais objetivos da 
intervenção nesta patologia. Evidencia-se que a fisioterapia, tanto em 
exercícios motores quanto respiratórios, tem um papel importantíssimo na 
qualidade de vida e funcionalidade do paciente com ELA. Visto a contradição 
do uso de exercícios resistidos, propõe-se a realização de um estudo que 
correlacione o grau de dependência funcional com o benefício gerado pela 
aplicação de resistência, fato este não abordado pela bibliografia aqui citada. 
 
Palavras-chave: Fisioterapia. Neurônio Motor. Trato Corticoespinal. Qualidade 
de vida. 
 
INTRODUÇÃO 
 

A Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA) é uma doença neurodegenerativa 
dos neurônios motores (NM), principalmente do Trato Corticoespinal. São 
afetados o neurônio motor superior (NMS), a nível de córtex e núcleos motores 
do tronco encefálico, bem como o neurônio motor inferior (NMI), no funículo 
anterior da medula. O trato cortiçoespinal é o maior e mais relevante condutor 
de impulsos descendentes no Sistema Nervoso Central (SNC) para os 
músculos voluntários, levando a inúmeras alterações musculares de membros 
superiores, inferiores e respiratórios (FERREIRA et al., 2015; GARCIA et al., 
2007; MUÑOZ; LABARI, 2017; RASQUETI et al., 2011; RIANCHO et al. , 
2015). 

Classicamente, a ELA é dividida em esporádica (ELAE) e familiar 
(ELAF). A ELAF acomete apenas 10% dos casos, e ocorre provavelmente por 
mutações genética. Já a forma esporádica atinge a maioria dos casos e é dada 
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quando o paciente não apresenta o histórico familiar da doença, onde fatores 
ambientais e genéticos se agregam e geram a degeneração neuronal (ALVES, 
2015; ZAPATA et al., 2015) 

A primeira descrição da doença foi feita por Jean Mari Charcot de 1865 a 
1874, e desde então, a ELA ainda não possui etiologia esclarecida, portanto, 
há várias hipóteses. A mutação da enzima catalizadora de superóxido-
dismutase (SOD1) no cromossomo 21 é a teoria mais estudada. Presente em 1 
a 9% dos pacientes, levando a uma elevação dos números de radicais livres, já 
que ela é a principal método de defesa a esses agentes. Mutações na SOD1 
acarretam ainda disfunção mitocondrial, distúrbios no transporte axonal de 
substâncias e stress no retículo endoplasmático, além de stress oxidativo e 
excitotoxicidade por aumento de glutamato. Tudo isso pode corroborar para a 
apoptose ou necrose do tecido nervoso em questão (GODINHO, 2013; 
MIRANDA, 2016; ZAPATA et al., 2015). 

Alterações na barreira hematoencefálica foi observada em modelos 
animais, onde tais mudanças ocorreram de forma gradativa no curso da 
doença, principalmente por conta da degeneração astrocítica, uma importante 
célula da glia responsável pelas trocas entre o sangue e o tecido nervoso, e 
outros danos a células endoteliais. Ocorre, portanto, vazamento vascular, micro 
hemorragias, e outros depósitos nocivos. Tudo isso é causado por conta da 
mutação na SOD1. Evidências do papel dos metais na degeneração nervosa 
também devem ser ressaltadas. O acúmulo de metais leva a um aumento do 
stress oxidativo que causa danos em moléculas como o ácido 
desoxirribonucleico, proteínas e lipídios, levando a danos que, se não 
reparados, acarretam em necrose ou apoptose do neurônio. Tem-se 
evidenciado o papel do ferro e do cobre. (GODINHO, 2013; MIRANDA, 2016; 
MUÑOZ; LABARI, 2017). 

Muñoz e Labari (2017) classificam também alguns fatores externos que 
podem elevar a chance de um início degenerativo dos neurônios motores, 
como o uso de tabaco, índice de massa corporal baixo, atividade física 
excessiva, atletas profissionais e pessoas cuja ocupação envolva exposição a 
fatores químicos, pesticidas, metais ou campos eletromagnéticos. Infecções 
virais prévias, como a poliomielite, a síndrome da imunodeficiência humana, 
bem como herpes 6 e 8 são encontrados no soro dos pacientes. Doenças 
autoimunes como a diabetes mellitus triplicam o risco da degeneração. 

O quadro clínico apresentado constitui uma junção de afecções de 
neurônios motores superiores, inferiores e bulbares. Atrofia, debilidade e 
fasciculações musculares, bem como hiporreflexia são observados quando o 
neurônio motor inferior é atingido. Já quando é visto hiperreflexia, hipertonia, 
debilidade e clônus muscular, dizemos que o neurônio motor superior é mais 
afetado. Os sintomas bulbares incluem disfagia, disartria, dispneia, ortopneia, 
incontinência emocional e alterações dos reflexos de náusea e/ou mentoniano. 
Ressalta-se que           também há o acometimento de músculos respiratórios, 
que leva a anormalidades respiratória, quadro este que impacta diretamente na 
qualidade de vida do paciente (FERREIRA et al., 2015; GUIMARÃES et al., 
2017; ZAPATA et al., 2015). 

O diagnóstico é essencialmente clínico, visto que não há marcadores 
específicos na ELA, onde é buscado no paciente os sinais e sintomas 
combinados dos neurônios motores inferiores e superiores, por meio de uma 
anamnese e exame físico minuciosos, e devem ser complementados por 
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exames eletrofisiológicos ou imaginológicos do encéfalo, embora estes não 
sejam capazes de confirmar o diagnóstico, são importantes para excluir outras 
doenças. O exame de Eletroneuromiografia, que mede a atividade muscular, é 
de suma importância para fechar o diagnóstico clinico correto, pois indica 
danos nervosos e musculares (GODINHO, 2013; MIRANDA, 2016; MUÑOZ; 
LABARI, 2017). 

A ELA é considerada a afecção de neurônio motor mais frequente, 
sendo a sua incidência de 1-5 casos para cada 100.000 habitantes por ano, 
com prevalência de 3-7 para cada 100.000 habitantes por ano, afetando 
predominantemente o sexo masculino. A idade média para a manifestação da 
doença varia de 55 a 65 anos de idade, sendo que apenas 5% dos casos 
ocorrem na segunda década de vida. A sobrevida destes pacientes varia de 3 a 
5 anos do momento do diagnóstico, e inúmeros fatores podem mudar estas 
variáveis, como a idade do paciente, o nível de acometimento e a velocidade 
da progressão da degeneração (GODINHO, 2013; MIRANDA, 2016; RIANCHO 
et al., 2015; ZAPATA et al., 2015). 

Como a ELA não tem cura, o tratamento é paliativo e varia de acordo 
com a sintomática apresentada pelo paciente. A fisioterapia tem um papel 
imprescindível para a melhoria da qualidade de vida e manter a funcionalidade 
da pessoa acometida, pois a abrange a melhoria da espasticidade, contratura e 
deformidade muscular e articular, auxilia na redução do quadro álgico e 
aumenta a sobrevida com intervenções no sistema respiratório, queixas estas 
que são causadas pela degeneração neuronal (FERREIRA et al., 2015; 
JÚNIOR, 2013; ORSINI et al., 2009; POZZA et al. , 2006). 
 
METODOLOGIA 
 

Com o intuito de elencar as principais funções do fisioterapeuta no 
tratamento paliativo da Esclerose Lateral Amiotrófica, realizou-se uma revisão 
bibliográfica em bases de dados confiáveis, buscando por teses, dissertações, 
monografias, revisões de literatura, relatos de caso e outros que expusessem 
os principais objetivos da intervenção nesta patologia. 

A busca pelo material bibliográfico foi efetuada nas bases de 
dados Scientific Electronic Library Online (Scielo), U.S. National Library of 
Medicine (PubMed), Centro Latino-Americano e do Caribe de Informação em 
Ciências da Saúde (Lilacs), Google Acadêmico e Medical Literature Analysis 
and Retrieval System Online (MedLine). Utilizou-se as seguintes palavras-
chave: Fisioterapia; Neurônio Motor; Esclerose Lateral Amiotrófica e seus 
correspondentes nas línguas inglesa e espanhola. 

No total, foram encontrados 32 artigos. Após a leitura criteriosa, foram 
incluídos os trabalhos pelos seguintes critérios: serem publicados no período 
de 2002 a 2019, nos idiomas português, inglês e espanhol, ser relato de caso, 
artigo original, monografia, teses e dissertações. Os critérios de exclusão 
contemplam artigos incompletos, que não apresentam fundamentação cientifica 
nem relação com o tema proposto, totalizando 18 referências bibliográficas 
para esta revisão, onde os autores realizaram a comparação dos métodos e 
conceitos apresentados pela bibliografia. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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Após o diagnóstico clínico de Esclerose Lateral Amiotrófica, o 
fisioterapeuta deve instituir uma avaliação minuciosa identificando os déficits de 
cada paciente, instituindo por fim, o diagnóstico fisioterapêutico ou cinético-
funcional e assim, traçar o protocolo de atendimento, que deve tratar as 
alterações funcionais de cunho respiratório, espasticidade, dor, contratura e 
atrofia muscular e alterações posturais. Para tal, o profissional pode utilizar o 
ALSFRS-R (Amyotrofic Lateral Sclerosis Functional Scale- Revised), validado 
para o Brasil, simples e eficaz para avaliar e acompanhar as perdas funcionais 
do indivíduo. O MIF (Medida de Independência Funcional) avalia o quão 
dependente é o indivíduo em suas atividades diárias no que tange os aspectos 
motor e cognitivo (FERREIRA et al. , 2015; POZZA et al. , 2006). 

Para auxiliar a traçar o melhor esquema terapêutico possível, Pozza e 
colaboradores (2006)  em concordância com Orsini e colaboradores (2009) 
propõem o uso da classificação de 6 níveis de dependência funcional do 
paciente, sendo o grau 1 o estágio onde o paciente mantém sua funcionalidade 
preservada e a prática de atividade física é recomendada; no grau 2 há 
acometimento da musculatura distal, podendo ser necessária a prescrição de 
órteses, deve-se instituir exercícios cardiopulmonares e treinamento funcional; 
o grau 3 se caracteriza por limitações funcionais e fadiga, pode ser usado 
cadeira de rodas; o inicio de severas alterações caracterizam o grau 4, onde 
preconiza-se a prevenção de contraturas e úlceras de decúbito; no grau 5 
institui-se técnicas de alongamento e mobilização para reduzir dores e 
fisioterapia respiratória é de suma importância; é classificado em grau 6 o 
paciente totalmente dependente, sendo primordial exercícios respiratórios para 
tais casos. 

Perante o exposto, Orsini e colaboradores (2009), Resqueti e 
colaboradores (2011), Ferreira e colaboradores (2015) assim como Ramos e 
colaboradores (2018) concluem que a intervenção fisioterapêutica deve visar a 
diminuição da atrofia muscular, porém o cuidado para com a fadiga do paciente 
deve ser redobrado pois esta pode acelerar o processo de degeneração e 
piorar a sintomática do indivíduo. O profissional deve, portanto, reavaliar e 
reajustar continuamente o programa terapêutico do paciente de acordo com a 
evolução da ELA. 

Junior (2013) e Presto e colaboradores (2009) concordam que o uso da 
Ventilação Não Invasiva (VNI) por meio do uso do BiPAP (que controla a 
inspiração e expiração) auxiliam na melhora da qualidade de vida e prolongar a 
sobrevida em até 12 meses em alguns casos. Presto e colaboradores (2009) 
completam que técnicas respiratórias como desobstrução, expansão pulmonar 
e tosse assistida auxiliam a expectoração. Guimarães e colaboradores (2017) 
completa que o treinamento da musculatura respiratória com o uso de 
exercícios aeróbicos moderados também tem papel importante no aumento da 
sobrevida. 

De acordo com um levantamento bibliográfico realizado por Orsini e 
colaboradores (2009), a hidrocinesioterapia apresenta um alto benefício para o 
paciente, envolvendo a melhora da funcionalidade, da força muscular, da dor e 
fadiga, onde todos os pacientes sem apneia podem ser submetidos. 
Albuquerque e Caromano (2013) complementam que a fisioterapia em 
ambiente aquático proporciona melhora do fluxo sanguíneo, do trabalho 
respiratório, além de proporcionar relaxamento muscular, diminuição do quadro 
de ansiedade e elevar os índices de dopamina.  
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Dentre as técnicas para o manejo das contraturas musculares, rigidez 
articular, espasticidade e inclusive a dor, Ferreira e colaboradores (2015), 
Júnior (2013) e Ramos e colaboradores (2018) destacam o uso de exercícios 
passivos como o alongamento, mobilizações articulares, exercícios de 
amplitude de movimento e técnicas de relaxamento muscular como métodos 
importantes para o paciente. 

Há inúmeras controvérsias no que tange os benefícios ou malefícios da 
aplicação de técnicas resistidas para o paciente com ELA. Junior (2013) 
defende que os resultados por ele estudados apontam que o emprego de 
resistência moderada é benéfico e auxilia na manutenção da função. Ferreira e 
colaboradores (2015) explicam que alguns estudos relatam melhoria da força 
de alguns grupos musculares e pioram outro grupo, porém não se observa a 
funcionalidade, sendo que o grau de ganho da força muscular pode ser inferior 
ao que se perde pela atrofia muscular. Campos e Favero (2008) realizaram 
uma revisão de literatura onde concluíram que os exercícios resistidos 
demonstraram efeito positivo no tratamento, o que contradiz a Associação 
Brasileira de Esclerose Lateral Amiotrófica (ABRELA, 2018) que expõe que 
exercícios com carga não devem ser instituídos em hipótese alguma, pois, 
segundo a associação, favorece a degeneração do neurônio. 
 
CONCLUSÕES 
 

Evidencia-se que a fisioterapia, tanto em exercícios motores quanto 
respiratórios, tem um papel importantíssimo na qualidade de vida e 
funcionalidade do paciente com ELA. Visto a contradição do uso de exercícios 
resistidos, propõe-se, portanto, a realização de um estudo que correlacione o 
grau de dependência funcional com o benefício gerado pela aplicação de 
resistência, fato este não abordado pela bibliografia aqui citada. 

Enquanto não se tem um método de regeneração dos neurônios 
motores, a busca pela qualidade de vida e funcionalidade do tempo de 
sobrevida do paciente é primordial. Ressaltamos que quando se diz 
funcionalidade em tratamento paliativo, deve-se entender como auxiliar o 
paciente a lidar com as mudanças que ocorrem no decorrer da doença e 
encontrar meios de torna-las barreiras transponíveis, seja por uso de 
dispositivos auxiliares ou órteses, cabendo a terapia ocupacional caminhar em 
conjunto com a fisioterapia para isso. 
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Física 
 
RESUMO 
 
A Síndrome de Guillain Barré (SGB) ou neuropatia desmielinizante inflamatória 
aguda, é uma polirradiculoneuropatia autoimune dos nervos periféricos e raízes 
nervosas. O quadro clínico apresentado inclui a paralisia ou parestesia distal, 
alterações na sensibilidade, na postura e na marcha, acarretando perda da 
função motora e atrofia muscular. A pesquisa apresentada refere-se a uma 
revisão bibliográfica  acerca da contribuição da fisioterapia na reabilitação do 
paciente, expondo sobre diferentes métodos fisioterapêuticos utilizados no 
tratamento das sequelas geradas pela SGB. O levantamento bibliográfico foi 
realizado por meio de pesquisas em livros bem como uma verificação nos 
bancos de dados, como a Scielo, PubMed, Lilacs, Google Acadêmico e 
MedLine. O tratamento fisioterapêutico se inicia ainda na fase aguda, com 
técnicas de manejo respiratório. Após a alta clínica, o paciente está na fase 
ambulatorial, onde o fisioterapeuta deve instituir um programa que recupere as 
funções perdidas. Constatamos que a presença precoce e continuada da 
fisioterapia na equipe de tratamento da SGB traz inúmeros benefícios aos 
pacientes. Acreditamos que o presente estudo pode auxiliar o profissional em 
sua prática clínica porque sintetiza os métodos e efeitos propostos e já 
testados para os benefícios globais proporcionados ao paciente. 
 
Palavras-chave: Polirradiculoneuropatia. Reabilitação. Qualidade de Vida. 
Neurofuncional. 
 
INTRODUÇÃO 
 

A Síndrome de Guillain Barré (SGB) ou neuropatia desmielinizante 
inflamatória aguda, é uma polirradiculoneuropatia autoimune dos nervos 
periféricos e raízes nervosas, cujo o comprometimento periférico tende a ser 
ascendente, o que causa perda sensorial e fraqueza motora, que geralmente 
se inicia nas extremidades dos membros inferiores de forma simétrica, 
podendo progredir para músculos respiratórios e disfunções autonômicas 
(BAYLÓN, 2017; ROCHA et al., 2017). 

A lesão histológica causada na síndrome é causada por uma infiltração 
de linfócitos e macrófagos ativados, ou seja, mecanismos inflamatórios 
ocorrem nos axônios periféricos, levando a consequente desmielinização na 
fase inicial da doença. Secundariamente, ocorrem lesões axonais. Podemos 
dividir essas lesões axônicas em motoras ou sensoriomotoras. Por conta do 



Anais da III Jornada de Ensino, Pesquisa e Extensão do IFMT Campus Cáceres - Prof. 
Olegário Baldo - JENPEX 2019 

09 à 11 de Outubro de 2019. ISBN 978-85-54920-02-9 

370 
 

mimetismo molecular, os macrófagos são ativados e agem a nível dos nódulos 
de Ranvier (PARSLOW et al., 2004; ORLICOWSKI; SHARSHAR, 2011). 

A SGB pode afetar estritamente os neurônios autonômicos, porém isto é 
muito raro, ocorrendo em apenas um terço da população. Nestes casos, a 
desmielinização pode afetar fibras aferentes do nervo glossofaríngeo e vago, 
os barorreceptores, as fibras eferentes parassimpáticas no nervo vago, bem 
como fibras simpáticas cardíacas, sudomotoras e vasomotoras, o que pode 
gerar hipotensão ortostática, retenção urinária, disfunções gastrointestinais, 
anidroses e taquicardia, sendo a última a mais frequente (SANTIAGO et al., 
1999). 

O quadro clínico apresentado inclui a paralisia ou parestesia distal, 
alterações na sensibilidade, na postura e na marcha, acarretando perda da 
função motora e consequente atrofia muscular. A progressão da SGB é rápida, 
onde pico degenerativo ocorre em até quatro semanas, e, apesar de ter um 
bom prognóstico e as manifestações serem reversíveis com a remielinização, 
caso não tratada a SGB pode evoluir para um quadro de sequelas mais 
profundas e permanentes, como variação do ritmo sinusal, da pressão arterial e 
insuficiência respiratória (BAYLÓN, 2017; COSTA, et al., 2017). 

O diagnóstico inicialmente é clinico, e após a suspeita embasada nos 
sinais e sintomas apresentados juntamente com o histórico clínico do paciente, 
é necessário a realização de uma análise do Líquido Cefalorraquidiano. Neste 
exame, será observado o aumento da concentração de albumina que irá indicar 
uma inflamação dos nervos, com linfócitos em níveis padrões (BAYLÓN, 2017; 
ROCHA et al., 2017). 

A Eletroneuromiografia (ENMG) é outro método eficaz que mede a 
atividade nervosa sobre o musculo permite identificar alterações patológicas 
que acometem a unidade motora. A principal finalidade da realização deste 
exame é diferenciar a SGB em polirradiculoneuropatia inflamatória aguda 
desmielinizante (AIDP) que é a mais frequente na clínica, neuropatia axonal 
motora aguda (AMAN), neuropatia axonal motora e sensitiva aguda (AMSAN) e 
excitável (ORLICOWSKI; SHARSHAR, 2011; PINTO, 2010). 

A SGB tem uma incidência de 1 a 2 para cada 100.000 habitantes, 
acometendo pessoas de todas as idades e de ambos os gêneros, apesar de 
ser mais comum na faixa etária dos 20 aos 50 anos. A etiologia não está bem 
definida, porém a maioria dos casos ocorrem após infecção prévia 
por Campylobacter Jejuni, Herpes zoster, Herpes simplex, Zika, dentre outros. 
No Brasil, um ano após o surto de Zika Vírus no ano de 2014, a Organização 
Mundial da Saúde (OMS) registrou um aumento percentual de 19% dos casos, 
sendo um total de 1.708 registros (BAYLÓN, 2017; SÁ et al., 2015). 

O tratamento fisioterapêutico deve se iniciar ainda na fase de 
remielinização dos neurônios, o que evita a formação de danos permanentes 
ao sistema locomotor, onde divide-se em fase aguda, onde é visado a 
prevenção de sequelas maiores, e ambulatorial onde por sua vez, o paciente 
tratará os déficits motores causadores da incapacidade física (BAYLÓN, 2017; 
MANTINI, 2016; SÁ et al., 2015). 
 
METODOLOGIA 
 

A pesquisa apresentada refere-se a uma revisão bibliográfica em livros e 
artigos que abordam a contribuição da fisioterapia na reabilitação do paciente, 
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expondo sobre diferentes métodos fisioterapêuticos utilizados no tratamento 
das sequelas geradas pela SGB. 

O levantamento bibliográfico foi realizado por meio de pesquisas em 
livros disponíveis no acervo da biblioteca da Faculdade do Pantanal (FAPAN -
Cáceres), bem como uma verificação nos bancos de dados confiáveis, como 
a Scientific Electronic Library Online (Scielo), U.S. National Library of 
Medicine (PubMed), Centro Latino-Americano e do Caribe de Informação em 
Ciências da Saúde (Lilacs), Google Acadêmico e Medical Literature Analysis 
and Retrieval System Online (MedLine), sendo os filtros aplicados: Síndrome 
de Guillain Barré, Fisioterapia, Tratamento fisioterapêutico e 
Polirradiculoneuropatia e seus correspondentes nos idiomas inglês, português, 
italiano e espanhol. 

No total, foram encontrados 26 artigos e dois livros. Após a leitura 
criteriosa, foram incluídos os trabalhos pelos seguintes critérios: serem 
publicados no período de 1999 a 2019, nos idiomas português, inglês, italiano 
ou espanhol, ser relato de caso, artigo original, monografia, teses 
ou dissertações. Os critérios de exclusão contemplam artigos incompletos, que 
não apresentam fundamentação cientifica nem relação com o tema 
proposto, totalizando 13 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS para esta revisão, 
sendo 2 livros e 11 artigos científicos, onde as autoras realizaram a 
comparação dos métodos e conceitos apresentados por cada autor aqui citado. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Com o intuito de melhor visualização e comparação dos artigos 
utilizados como fontes bibliográficas, os mesmos foram organizados em uma 
tabela contento o autor, o ano de pulblicação, título e o RESUMO da 
CONCLUSÕES a qual chegaram, expostos no quadro 1. 
 
Quadro 1:  visão geral da conclusão dos autores citados acerca da fisioterapia 
na SGB 

Autor e ano Título Breve CONCLUSÕES 

MORERA, E. 
A., et al., 2016 

Rápida recuperação da 
Síndrome de Guillain Barré 
por tratamento 
Fisioterapêutico precoce 

Um tratamento precoce de 
reabilitação desde a fase 
hospitalar e sua continuidade em 
um centro comunitário é muito 
importante para um bom 
prognóstico e retorno às suas 
atividades sociais sem limitação 

Costa et al., 
2017 

Análise da atuação 
fisioterapêutica nas sequelas 
motoras da Síndrome de 
Guillain-Barré: uma revisão 
bibliográfica 

A atuação fisioterapêutica é 
fundamental para o tratamento da 
SGB, atuando com técnicas de 
fisioterapia motora e respiratória, 
utilizando condutas de tratamento 
baseadas nas complicações e 
alterações cinético funcionais 
resultantes. Sugere-se a 
realização de mais estudos com 
estudos de caso que evidenciem 
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sobre a patologia 

MONTINI, F. T 
et al., 2016 

Modelo intensivo de 
reabilitação na síndrome de 
Guillain-Barré: um relato de 
caso 

O treino multiprofissional intensivo 
focado pode ter papel fundamental 
para um melhor prognóstico 
desses pacientes. A associação 
com a terapia robótica talvez 
possa otimizar os resultados por 
proporcionar maior número de 
repetições nos movimentos 
realizados e complementar o treino 
funcional individualizado, atuando 
como importante método de 
neuroreabilitação 

ANTUNES, M. 
D. et al. , 2015 

Efeito da fisioterapia na 
síndrome de Guillain-Barré 

Através do presente estudo 
possibilitou sintetizar com clareza 
o conhecimento sobre os 
benefícios da fisioterapia na 
Síndrome de Guillain-Barré.Pode-
se observar que a fisioterapia 
contribui para a melhoria de 
qualidade de vida, da forca 
muscular e amplitude de 
movimento. No entanto, vale 
ressaltar a necessidade de 
realizações de outros estudos, 
tendo em vista o número reduzido 
de estudos sobre o assunto 

ORLIKOWSKI, 
D.; 
SHARSHAR, T., 
2011 

Polirradiculopatia aguda: a 
síndrome de Guillain-Barré 

 Um exame neurológico preciso e 
repetida, permite, na maioria dos 
casos, confirmar o diagnóstico e 
julgar a evolução da doença e, 
portanto, sua gravidade 
potencial, especialmente com 
elementos preditivos de aparência 
insuficiência respiratória aguda. Os 
exames de diagnóstico são, 
em geral, útil para excluir outra 
patologia 

SANTIAGO, S., 
et al., 1999 

Acometimento das fibras 
finas na patologia do nervo 
periférico 

Os conhecimentos acerca da 
função e patologia das fibras finas 
tem se desenvolvido 
significativamente nas últimas 
décadas. A descrição 
pormenorizada e quantitativa das 
lesões permitirá estabelecer 
melhores correlações 
fisiopatológicas e, por tanto, um 
tratamento mais adequado das 
deficiências dos pacientes. 
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ROMEIRO, 
T.C.; 
NAVARRO, F. 
M.,  2011 

Terapia aquática na 
síndrome de Guillain-Barré: 
estudo de caso 

A hidroterapia trouxe benefícios 
físicos (melhora funcional de 
tronco e membros), bem como 
lazer, descontração e convivência, 
por meio dos efeitos físicos, 
cinesiológicos e fisiológicos da 
imersão em água aquecida. 
Sugerimos que o tratamento seja 
continuado para manutenção ou 
melhora dos ganhos obtidos, visto 
que os resultados ainda 
necessitam 
aprimorar-se 

SÁ, B. P. et al. , 
2015 

Avaliação e tratamento de 
sequelas motoras pós 
Síndrome De Guillain-Barré 
(SGB): estudo de caso 

Após o estudo, conclui-se que os 
métodos Bobath e PNF são 
indicados para o tratamento das 
manifestações causadas pela 
SGB, devendo cada caso ser 
devidamente avaliado e o 
tratamento conduzido de forma a 
considerar as especificidades de 
cada 
paciente. 

ROCHA, A. P. 
et al., 2017 

Atuação da fisioterapia na 
reabilitação de paciente com 
Síndrome de Guillain-Barré 

Foi possível concluir que a 
intervenção fisioterapêutica é 
muito importante e eficaz na 
recuperação das limitações 
funcionais ocasionadas pela SGB, 
promovendo à paciente 
independência nas AVD e 
melhorando a qualidade de vida. 
Apesar de ser uma doença na qual 
podem ocorrer complicações 
graves, é rápida e facilmente 
revertida quando traçado um plano 
de tratamento adequado para as 
necessidades de cada paciente. 

QUADROS, L. 
R.; GRAVE, M. 
T. Q, 2017 

Fisioterapia em jovem 
gestante com sequelas pós 
Síndrome de Guillain-Barré: 
relato de caso 

Pode-se concluir que o tratamento 
fisioterapêutico de uma gestante 
jovem com sequelas de SGB foi 
efetivo para modulação do tônus 
muscular, reeducação respiratória, 
melhora de controle de tronco, 
aumento do equilíbrio estático, 
redução das alterações posturais e 
diminuição da dor lombopélvica, 
contribuindo para o parto natural 

ARSENALT, N. 
S et al.  

Influência dos exercícios em 
pacientes com a Síndrome 

Devido à insuficiente literatura de 
alta qualidade, tirar conclusões 
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de Guillain Barré: uma 
revisão sistemática 

confiantes sobre os efeitos das 
intervenções com exercícios sobre 
os resultados físicos em pacientes 
com SGB não é possível. 
Pesquisas futuras devem 
considerar o uso de desenhos de 
estudos de alta qualidade para 
confirmar os resultados descrito 
neste artigo. 

BAYLÓN B. B. 
L., 2017 

Tratamento fisioterapêutico 
na Síndrome de Guillain-
Barré 

Não há evidencia sólida quanto a 
um protocolo fisioterapêutico; os 
estudos de neurocondução e 
eletromiografia são úteis para o 
diagnóstico de SGB; a fisioterapia 
tem se mostrado imprescindível 
para melhora a funcionalidade, a 
função física, cardiorrespiratória e 
diminuindo a incapacidade 

  
Inicialmente, cada paciente deve ser criteriosamente avaliado pelo 

fisioterapeuta, que, de acordo com o quadro apresentado, deve traçar os 
objetivos e condutas do tratamento, sendo este individualizado e não formulado 
genericamente. Para auxiliar neste processo, Hughes classificou 6 graus de 
gravidade da SGB. O grau 1 é caracterizado por livre deambulação do 
paciente, onde este apresenta menor comprometimento motor. Quando o 
paciente deambula livremente, porém não é capaz de realizar uma corrida, 
dever ser classificado no grau 2. Se é necessário um dispositivo auxiliar, deve-
se categorizar em grau 3. Se não há deambulação, o grau é 4. Caso o paciente 
esteja com apoio ventilatório permanente ou não, Hughes o classifica como 
grau 5. O grau 6 só é usado apenas em caso de morte do paciente (BAYLÓN, 
2017). 

Por ser uma doença de caráter desmielinizante dos nervos motores, a 
SGB acarreta algumas disfunções no indivíduo, sendo que as mais 
frequentemente observadas são a perda da função motora, paresia, atrofia 
muscular, principalmente de membros inferiores, e déficit na propriocepção. 
Não obstante, o diafragma e outros músculos respiratórios podem ser afetados, 
causando fadiga e/ou insuficiência respiratória, fatores estes que impactam 
diretamente a vida diária. Destaca-se que o papel da fisioterapia, portanto, tem 
a importância de devolver a independência e funcionalidade ao indivíduo (SÁ et 
al. , 2015; BAYLÓN, 2017; COSTA et al. , 2017; ARSENAULT et al. , 2017). 

O tratamento fisioterapêutico se inicia ainda na fase aguda, com técnicas 
de manejo respiratório (expectoração, avaliação da mecânica respiratória e 
outros), atividades cinesioterapêuticas no leito, que incluem, mobilizações, 
exercício de Amplitude de Movimento, alongamento, massagens e outras 
técnicas que auxiliem no retorno venoso. Nesta fase, o fisioterapeuta deve 
preconizar a prevenção de contraturas, escaras, patologias do trato 
respiratório, rigidez e restrições articulares (BAYLÓN, 2017). 

Morera et al.  (2016) concordam com Baylón (2017) no que tange ao 
início precoce da intervenção fisioterapêutica quando expõem o relato de caso 
de uma paciente gravemente acometida pela SGB com presença de 
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quadriplegia fácida, onde com noventa dias de tratamento, iniciados em âmbito 
hospitalar e continuados no serviço de reabilitação integral, a mesma 
deambulava sema auxílio com velocidade de trote curto e realizava todas as 
atividades físicas propostas pelo fisioterapeuta. 

Após a alta clínica, Baylón (2017) enquadra o paciente na fase 
ambulatorial, onde o fisioterapeuta deve instituir um programa que recupere as 
funções perdidas por conta da síndrome, portanto, o protocolo é 
individualizado, pois indivíduo evolui de uma maneira distinta. Costa et al.  
(2017) e Sá et al.  (2015) concordam que inúmeras condutas podem ser 
realizadas para tratar as sequelas geradas pela SGB, e que compete ao 
fisioterapeuta a identificação das principais complicações de cada paciente, 
tendo em vista que o sucesso da reabilitação será determinado pelo grau de 
funcionalidade final do paciente. 

Sá et al.  (2015) destacam as técnicas neuromusculares de Bobath e 
diagonais de Kabat (ou Facilitação Neuromuscular Proprioceptiva). Estas, 
segundo os autores, têm papel importante na restauração do tônus muscular. 
Rocha (2017) complementa que a FNP é de suma importância no que tange o 
reestabelecimento do controle e função motora do indivíduo, sobretudo nas 
partes distais. Quadros e Grave (2016), trataram uma jovem gestante com 
sequela de SGB, onde instituíram no início do tratamento técnicas co-
contração, escovação de Rood, irradiação e reforço, completando as técnicas 
de Bobath e Kabat. 

Baylón (2017) nos recorda que a utilização de recursos físicos auxilia no 
tratamento, como por exemplo, utilizar calor superficial antes de instituir o 
alongamento. O uso de hidroterapia também não deve ser menosprezado, já 
que as propriedades físicas da água, como empuxo, viscosidade e flutuação, 
podem inclusive diminuir o quadro álgico do paciente. 

Romeiro e Navarro (2011), utilizaram a hidrocinesioterapia como recurso 
de tratamento, realizando com o auxílio da água aquecida entre 32°C a 34°C 
exercícios de alongamento, fortalecimento e outros. Os resultados obtidos 
pelas autoras foram de um prognóstico favorável, onde as mesmas relataram 
melhora funcional do tronco e membros inferiores e melhora da qualidade de 
vida do paciente. Antunes et al.  (2015) e Costa et al.  (2017) concordam com 
os benefícios gerados pela hidroterapia para o sequelado de SGB. 

Para a melhoria da deambulação, Romero e Navarro (2011), 
apresentaram a hidroterapia no treino de marcha com apoio em barras laterais, 
alongamento passivo em supino, fortalecimento em supino com a técnica Bad 
Ragaz com a resistência da água, treino da marcha com dissociação e 
equilíbrio dinâmico e estático sem barra, finalizando com relaxamento. Rocha 
(2017) argumenta que além da hidroterapia, devem ser inclusos exercícios de 
Frenkel que melhoram a coordenação motora e propriocepção de membros 
inferiores. 

Costa et al.  (2017) ponderam que podem ser aplicados métodos de 
corrida, alongamentos e exercícios globais e específicos das musculaturas dos 
membros inferiores, transferências de peso, fortalecimento e resistência 
muscular. Favorece, além da reabilitação da marcha, o relaxamento muscular, 
que diminui a dor e rigidez, levando a um resultado global, inclusive a 
propriocepção do paciente. 

A utilização de técnicas de alongamento e mobilização também não 
devem ser descartadas, pois o encurtamento dos músculos pode gerar um 
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desequilíbrio funcional e a mobilização articular gera aumento da nutrição da 
articulação, aumento da produção de líquido sinovial, além de auxiliar na 
recuperação da propriocepção (BAYLÓN, 2017). 

Arsenalt et al.  (2015) concluem em seu estudo que a instituição de 
exercícios aeróbicos para os pacientes de SGB levam a resultados 
significativos. Dentre eles, os autores destacam o aumento da força muscular e 
os escores de fadiga foram diminuídos, onde é destacado o uso da bicicleta 
ergométrica para melhores resultados, porém ressaltam que tais exercícios 
devem ser aplicados com prudência, pois o excesso pode levar a um aumento 
dos sintomas da sequela respiratória. 
 
CONCLUSÕES 
 

Após a realização desta pesquisa bibliográfica, constatamos que a 
presença precoce e continuada da fisioterapia na equipe de tratamento da SGB 
traz inúmeros benefícios aos pacientes, principalmente quando recordamos 
que a faixa etária mais acometida (de 20 a 50 anos) é composta por indivíduos 
economicamente ativos e que necessitam da maior funcionalidade e 
independência possível. 

Percebemos que diversos autores de nacionalidades diferentes 
concordam acerca dos métodos mais eficientes de tratamento. Porém, é 
necessário frisar que as condutas não podem ser padronizadas, pois cada 
paciente tem um distinto acometimento nervoso, o que diferencia 
completamente as sequelas e o prognóstico com determinado método de 
tratamento. Todavia, acreditamos que o presente estudo pode auxiliar o 
profissional em sua prática clínica porque sintetiza os métodos e efeitos 
propostos e já testados para os benefícios globais proporcionados ao paciente.  
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RESUMO 
 
A International Continence Society define Incontinência Urinária (IU) como 
qualquer perda involuntária de urina de origem multifatorial. Existem alguns 
tipos de IU, podendo ser de caráter persistente e/ou transitório. As mulheres 
apresentam uma frequência maior de IU. A qualidade de vida das mulheres 
com IU é afetada em diversos aspectos. O fisioterapeuta tem um rico arsenal 
terapêutico para ajudar essas mulheres com essa patologia e/ou prevenir a 
instalação da mesma com exercícios que fortalecem a musculatura e 
colaboram para na melhora da qualidade de vida e (re)socialização. A 
fundamentar este trabalho foi realizada uma pesquisa em bases de dados 
confiáveis como a Google Acadêmico, Scielo, Lilacs, PubMed e MedLine, com 
a utilização das seguintes palavras-chave: Fisioterapia, Incontinência Urinária, 
Qualidade de Vida e Saúde da mulher nos idiomas inglês, português e 
espanhol. Foi utilizado artigos dos anos de 2000 a 2019. De acordo com 
estudos no contexto de reabilitação da IU, principalmente em mulheres idosas, 
verificou-se que a Fisioterapia Pélvica é um tratamento que tem ótimos 
resultados clínicos, mas infelizmente ainda perde espaço para opções 
cirúrgicas. O objetivo deste trabalho é conscientizar sobre os recursos 
benéficos que a fisioterapia pélvica pode ofertar ao paciente com IU, sendo 
assim a melhor opção para o fortalecimento da musculatura do assoalho 
pélvico (MAP). 
 
Palavras-chave:Fisioterapia. Incontinência Urinária. Saúde da Mulher. 
Qualidade de vida. 
 
INTRODUÇÃO 
 

A International Continence Society define IU como qualquer perda 
involuntária de urina e tem origem multifatorial. Existem alguns tipos de IU, de 
caráter persistente e/ou transitório, classificadas como IU de Esforço, de 
Urgência, Mista, por Fístula Urinária, por Transbordamento e Transitória.  É 
caracterizada como IU de esforço aquela em que, quando ocorre aumento da 
pressão abdominal, esta força é transmitida a bexiga, que leva a perda de 
urina, sendo subdivida em: IUE Tipo I (perda discreta, ocasional, quando o 
paciente está em ortostasia e realiza esforço excessivo), IUE Tipo II (perda 
moderada com bexiga e uretra caídas, é produzida quando o paciente faz 
esforço em pé) e IUE Tipo III (há uma perda severa por conta de lesão na 
uretra, perdendo a capacidade de contração) (OLIVEIRA et al. , 2009). 
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O assoalho pélvico é dividido pelos músculos do diafragma pélvico 
composto pelos elevadores do ânus que tem a finalidade de conter as vísceras 
pélvicas no seu devido lugar e dar suporte a continência e o diafragma 
urogenital composto pelos músculos isquiocavernoso, bulboesponjoso, 
transverso superficial do períneo e transverso profundo do períneo, este com a 
função de conter a continência urinaria por envolver a uretra. De acordo com 
Oliveira et al.  (2007), os músculos que compõe o assoalho pélvico têm 30% de 
suas fibras de contração rápida e 70% delas são de contração lenta (GLISOI; 
GIRELLI, 2011; OLIVEIRA et al., 2007;). 

Existem alguns tipos de IU, de caráter persistente e/ou transitório, 
classificadas como IU de Esforço, de Urgência, Mista, por Fístula Urinária, por 
Transbordamento e Transitória.  É caracterizada como IU de esforço aquela em 
que, quando ocorre aumento da pressão abdominal, esta força é transmitida a 
bexiga, que leva a perda de urina, sendo subdivida em: IUE Tipo I (perda 
discreta, ocasional, quando o paciente está em ortostasia e realiza esforço 
excessivo), IUE Tipo II (perda moderada com bexiga e uretra caídas, é 
produzida quando o paciente faz esforço em pé) e IUE Tipo III (há uma perda 
severa por conta de lesão na uretra, perdendo a capacidade de contração) 
(OLIVEIRA et al., 2009).           

A incontinência por urgência (IUU) é dada quando ocorre hiperatividade 
da musculatura, onde o músculo da bexiga – detrusor - contrai independente 
da vontade da pessoa e de forma imprevisível, causando mais pressão na 
bexiga do que na uretra. A combinação da IUE e IUU culmina na Incontinência 
Mista. Fístulas urinárias, caracterizadas por uma conexão anômala entre o trato 
urinário e a vagina, também pode acarretar quadro de incontinência. 
Enfraquecimento muscular ou obstruções no canal da urina causam 
incontinência por transbordamento, ao passo que ocorrência de infecção 
urinária ou constipação intestinal podem culminar em incontinência urinaria 
transitória (LEON, 2001; OLIVEIRA et al., 2009). 

Alguns estudos demonstram que a IU varia de 15% a 45% em mulheres 
adultas da comunidade e, acima de 50%, nas institucionalizadas.  E cerca de 
13 milhões de americanos apresentam incontinência urinária ao qual 11 
milhões são mulheres, o que geram gastos em torno de 10,8 bilhões de dólares 
por ano.  As mulheres apresentam a IU com uma frequência duas vezes mais 
que os homens, com 15 a 30% das mulheres afetadas em todos os grupos 
etários, há uma maior prevalência na população idosa, devido as alterações 
fisiológicas e inúmeros outros fatores. Evidencia-se que poucos são os dados 
epidemiológicas relacionados IU na população da brasileira (OLIVEIRA et al. , 
2009; GLISOI E GIRELLI, 2011). 

A qualidade de vida de mulheres com IU é afetada, principalmente nos 
aspectos, emocional, psicológico, econômico e até sexual, com alta influencia 
na baixa autoestima e confiança da mesma. Levando ao isolamento familiar, 
social e até quadros de depressão. Infelizmente ainda é uma patologia que é 
vista como alteração fisiológica normal da idade, quando na verdade é passível 
de tratamento e mesmo prevenção. Mesmo ainda com sendo vista sobre o tabu 
da idade, mulheres jovens tem apresentado quadros de incontinência, tendo 
sua qualidade de vida diminuída e sem conhecimento sobre a possibilidade de 
prevenção (KESSLER et al., 2018; PIVETTA et al. , 2010). 

De acordo com o Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia 
Ocupacional (COFFITO, 2019), a Fisioterapia é uma ciência da Saúde que 
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estuda, previne e trata os distúrbios cinéticos funcionais intercorrentes em 
órgãos e sistemas do corpo humano, gerados por alterações genéticas, por 
traumas e por doenças adquiridas. Fundamenta suas ações em mecanismos 
terapêuticos próprios e sistematizados do organismo humano. Com base nisso, 
foi declarada a resolução n°. 401/2011 de 16 de maio de 2014 disciplina a 
Especialidade Profissional de Fisioterapia na Saúde da Mulher e dá outras 
providências, englobando nessa atuação na área pélvica sistema 
uroginecológico, coloproctológico, mama e do aparelho reprodutor feminino. 
Sendo possível: Assistência fisioterapêutica em uroginecologia e 
coloproctologia; ginecologia; obstetrícia; nas disfunções sexuais femininas; 
mastologia e outros. 

Principalmente em mulheres idosas, verificou-se que fisioterapia é o 
mais apropriado meio de intervenção para tratamento da IU, mais ainda perde 
espaço para opções cirúrgicas. Embora a IU não leve a morte, influenciam na 
capacidade de independência e qualidade de vida do paciente. Os tratamentos 
não invasivos devem ser pensados como primeira opção de tratamento 
(OLIVEIRA; GARCIA, 2011). 

É possível avaliação, tratamento e prevenção dos distúrbios cinético-
funcionais da região pélvica humana, no que se trata a Incontinência Urinária, 
feminina e masculina em diversas faixas etárias seja infantil, adulta ou idosa. 
Sendo assim temos um profissional de disponível para orientação, avaliação e 
tratamento: o fisioterapeuta, que possui um rico arsenal terapêutico para 
tratamento da IU, com orientação correta, recursos de Cinesioterapia; Cones 
vaginais; Perineômetro; Biofeedback; Reeducação comportamental e 
Eletroestimulação. 
 
METODOLOGIA 
 

Com o objetivo de conscientização sobre os recursos fisioterapêuticos e 
o benefício como primeira opção em tratamento, realizou-se um levantamento 
bibliográfico em livros e artigos confiáveis que abordassem o tratamento 
fisioterapêutico nas diversas classificações da incontinência urinaria. 

A pesquisa dos artigos foi efetuada em bases de dados confiáveis como 
como a Google Acadêmico, Scientific Electronic Library Online (Scielo), Centro 
Latino-Americano e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde (Lilacs), 
U.S. National Library of Medicine (PubMed), e Medical Literature Analysis and 
Retrieval System Online (MedLine). Para fundamentar este trabalho foram 
utilizando as seguintes palavras-chave: Fisioterapia, Incontinência Urinária, 
Qualidade de Vida e Saúde da mulher nos idiomas inglês, português e 
espanhol. 
 Para este trabalho foi utilizado artigos dos anos de 2000 a 2019, que estava de 
acordo com o tema proposto. Foram encontrados 14 artigos, mas depois de 
uma leitura criteriosa, somente 9 foram utilizados no trabalho, pois se 
encaixava com o tema proposto. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Dentre a vasta possibilidade que a fisioterapia apresenta para 
tratamento da IU, temos Cinesioterapia; Cones vaginais; Perineômetro; 
Biofeedback; Reeducação comportamental e Eletroestimulação. Segundo 
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Oliveira e Garcia (2011) a cinesioterapia objetiva através de exercícios 
perineais, o reforço da resistência uretral e a melhora dos elementos de 
sustentação dos órgãos pélvicos, ou seja, a MAP.  Oliveira e colaboradores 
(2007) definem biofeedback como instrumento de monitoração da força de 
contração da MAP, usado para identificação da musculatura envolvida na 
contração e relaxamento uretral, bem como os responsáveis pela micção 
através da eletromiografia, sendo capaz de realizar uma diferenciação da 
musculatura que o paciente não é capaz de identificar por si só, 
proporcionando um parâmetro de mensuração do tônus muscular. 

Para Oliveira e colaboradores (2007) a estimulação transvaginal, 
dependendo da frequência de corrente utilizada, pode atuar na inibição do 
músculo detrusor, diminuindo, assim, o número de micções e no aumento da 
capacidade vesical. No aumento da força de contração do músculo elevador do 
ânus e do comprimento funcional da uretra, melhorando a transmissão da 
pressão abdominal. Enquanto os cones vaginais trabalham a musculatura 
interna por meio de pesos que variam até 100g. Colocam que o uso dos cones 
complementa o tratamento realizado com a cinesioterapia. Os autores expõem 
ainda a possibilidade de se utilizar o perineômetro, que avalia a pressão que a 
paciente é capaz de exercer por meio de contração do assoalho pélvico. Por 
fim, ressaltam que a reeducação comportamental é um instrumento de 
orientação e instrução fisioterapêutica ao paciente. Nela, o profissional 
estabelecerá um ritmo miccional e de ingestão de líquidos, variando de acordo 
com o objetivo do tratamento, que deve ser realizado juntamente com o 
fortalecimento da MAP. 

 Souza (apud Silva e colaboradores, 2015) confirmam que a 
cinesioterapia é um recurso acessível, com resultados significativos no 
tratamento da IU. Contudo é preciso ressaltar a verificação de Wilson; Borland 
et al. (apud Silva e colaboradores, 2015) que destacam a importância da 
periodicidade da cinesioterapia na MAP bem como a repetição de vezes na 
semana, pois, para que ocorra a hipertrofia da musculatura pélvica é preciso no 
mínimo três meses com a frequência de duas a três vezes por semana. De 
forma que no estudo de Silva e colaboradores (2015) a eficácia da 
cinesioterapia não teria sido tão impactante por ser uma vez na semana, 
durante 30 minutos, ressalta-se que ainda assim houve resultados positivos do 
recurso afetando a qualidade de vida, consciência da região da vagina e sendo 
um recurso acessível e de baixo custo financeiro. 

Oliveira e Garcia (2011) ressaltam a cinesioterapia, como método 
efetivo, seguro e de baixo custo, com melhora expressiva da qualidade de vida 
das mulheres, por meio dos exercícios de Kegel, como importante conduta 
para o fortalecimento do assoalho pélvico, que pode ser tanto um método 
preventivo quanto de tratamento da incontinência. Segundo Glisoi1 e Girelli 
(2011) em um estudo realizado no Hospital da Mulher localizado na cidade de 
Santo André –SP, no tratamento da UI, através da cinesioterapia, 
o Biofeedback apontou na avalição, redução em sintomas como: IUE, noctúria, 
urgência miccional e urge-incontinência. Burgio et al., (apud Oliveira e 
colaboradores, 2007) aplicou a cinesioterapia combinada 
com biofeedback para fortalecimento da MAP e foi observado a média de 
redução de 82% nos casos de incontinência. Em uma nova avaliação no 6º e 
12º meses após o tratamento, e observaram que os resultados foram mantidos. 
Já em um estudo realizado por Silva e colaboradores (2015), houve por parte 
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dos participantes da pesquisa uma rejeição a se submeter ao teste 
de biofeedback, para a devida comprovação da eficácia do tratamento 
cinesioterapêutico. 

Oliveira e colaboradores (2007) concordam com Oliveira e Garcia (2011) 
acerca do uso da eletroestimulação, recurso utilizado para inibição muscular, 
fortalecimento, tonicidade, melhorando a transmissão da pressão abdominal, 
onde passa a modular as disfunções urinárias. Freitas, Menke e Rrivoire (2002) 
salientam que os cones vaginais foram desenvolvidos em 1985por Plevnik. 
Que comprovou que a mulher pode melhorar o tônus da MAP introduzindo na 
cavidade vaginal cones de material sintético, que através da tentativa de reter 
os cones que progressivamente terão pesos aumentados, fortalecem a 
musculatura. 
 
CONCLUSÕES 
 

A fisioterapia, por ser um método não invasivo, conservador e por todos 
os benefícios que acarretam indiretamente ao longo do tratamento, vem a ser a 
melhor opção para o fortalecimento e tratamento de disfunções da MAP.  E que 
a associação desses recursos no tratamento da UI tendem a resultados 
impactantes no que tange a redução e cura da patologia. É possível verificar 
que mesmo em dias atuais ainda constam poucos estudos sobre a IU, 
principalmente no que tange dados epidemiológicos relacionados a população 
da brasileira. Ainda há um tabu dessa patologia ser uma alteração normal da 
idade e pouquíssimo acesso a informação com o profissional adequado: o 
fisioterapeuta. É de extrema importância que a comunidade tenha o 
conhecimento sobre este profissional amplamente capacitado, com 
especialização na área, bem como recursos não invasivos, ao qual devem ser 
primeira opção de tratamento. E por fim, ressalta-se que recursos da 
fisioterapia, que proporcionam benefícios na qualidade de vida psicologia, 
social, sexual e inúmeras outras ao longo de tratamento. 
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RESUMO 
 
O filme Temple Grandin conta a história da personagem homônima, uma 
americana autista que revolucionou as práticas para o tratamento racional de 
animais em fazendas e abatedouros. Isso posto, o longa-metragem apresenta-
se como recurso didático relevante à professores, especialmente do curso 
Técnico em Agropecuária, a fim de potencializar a reflexões e a discussões 
sobre diversas temáticas contemporâneas ligadas à formação humana e 
profissional. Desta forma, esse trabalho apresenta algumas dessas 
possibilidades com base no trabalho desenvolvido nas turmas de 3º ano do 
Ensino Médio do IFMT Campus Cáceres – Prof. Olegário Baldo.  
 
Palavras-chave:Temple Grandin. Formação. Técnico em Agropecuária. 
 
INTRODUÇÃO 
 

Uma formação técnica deve proporcionar não apenas o conhecimento 
de procedimentos relacionados à prática profissional nua a crua. A formação 
técnica é, antes de tudo, formação humana, crítica, reflexiva sobre o ofício 
almejado. Quando se trata de um curso técnico integrado ao ensino médio o 
nível essa perspectiva é ainda mais forte dado o caráter de formação integral 
do indivíduo.  
Nesta perspectiva, os componentes curriculares acabam, primeiramente, 
ligando-se uns aos outros, contribuindo para essa formação integral, o que, 
obviamente reflete na vida cotidiana das pessoas e na maneira como abordam 
assuntos que fazem parte de algumas discussões e polêmicas sociais de 
nossa época. 

Isso posto, é possível dizer que o filme biográfico de Temple Grandin 
possibilita ao professor o debate de ideias que vão muito além da formação 
técnica ou dos conteúdos escolares em si mesmos. Ao problematizar 
questionamentos que podem ser explorados de modo interdisciplinar 
potencializando a dinâmica de formação profissional e humana.  

As temáticas presentes no longa-metragem articulam-se a questões que 
vão desde a preservação do meio-ambiente até as escolhas individuais de 
estilo de vida de cada um, perpassando por reflexões sobre a inclusão social, 
capacidades individuais, boas práticas profissionais, dentre outras.  
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METODOLOGIA 
Primeiramente as turmas de 3º ano do Ensino Médio do IFMT Campus 

Cáceres – Prof. Olegário Baldo assistiram o filme Temple Grandin que serviu 
de mote para a realização de pesquisas e debates sobre questões como: 
Manejo Animal e Racional; Abate Humanitário; Bem estar animal; Consumo 
consciente de carne, Demanda de mercado; Cadeia de produção; Capacitação 
Profissional e Humana. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Temple Grandin nasceu em 1947, no estado de Massachusetts, Estados 
Unidos. Desde pequena é diagnosticada como sendo autista, e por causa 
desse diagnóstico os médicos recomendaram que ela fosse internada em 
clínicas psiquiátricas, contudo, a mãe insistiu que a filha tivesse uma educação 
formal em instituições regulares de ensino. Esta foi a primeira vitória de Temple 
numa época em que pouco ou quase nada se falava em inclusão nas escolas, 
seja nos Estados Unidos ou em quaisquer outros países.  

Ao visitar uma tia, em 1966, no estado do Arizona, Temple Grandin teve 
seu primeiro contato com o gado e foi a partir deste momento que a jovem 
passou a observar e refletir sobre a dinâmica de manejo, especialmente no 
manejo para o abate desses animais.  

O filme lançado em 2010, pela HBO, retrata e reconhece a trajetória de 
vida dessa mulher que revolucionou as práticas para o tratamento racional de 
animais em fazendas e abatedouros. Ganhador de diversos prêmios como 
Emmy e Globo de Ouro daquele ano, o longa-metragem possibilita inúmeras 
explorações em sala de aula, sobretudo no trabalho com alunos do curso 
Técnico em Agropecuária Integrado ao Ensino Médio.  

No trabalho realizado no IFMT Campus Cáceres – Prof. Olegário Baldo, 
o filme serviu de mote para que os alunos da disciplina de Bovinocultura, no 3º 
ano do Ensino Médio, pesquisassem e discutissem em sala de aula questões 
como: Manejo Animal e Racional; Abate Humanitário; Bem estar animal; 
Consumo consciente de carne, Demandas de mercado; Imagem da carne 
produzida no Brasil perante o mercado mundial; Cadeia de produção; 
Conscientização e reflexão a respeito da Senciência dos animais; Capacitação 
Profissional e Humana. 
 
CONCLUSÕES 
 

Explorar materiais que potencializem reflexões pode ser uma excelente 
maneira de introduzir assuntos polêmicos durante as aulas, em caráter 
interdisciplinar. Recursos didáticos como este contribuem para o trabalho de 
professores do curso Técnico em Agropecuária integrado ao Ensino Médio, o 
que favorece a formação crítica e o amplo debate de ideias em sala de aula. 

Desta forma, é possível perceber que o filme Temple Grandin abre um 
leque de discussões que se bem explorado pelo professor pode contribuir na 
formação profissional técnica e, sobretudo, humana do aluno levando-o a 
reflexões sobre questões relacionadas ao dia a dia e às problemáticas do 
mundo contemporâneo.  
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RESUMO 
 
No ano de 2018, três monitores voluntários de química atuaram na disciplina de 
química para auxiliar no aprendizado dos alunos de segundo ano do ensino 
médio do IFMT campus Olegário Baldo. Este trabalho visou observar e avaliar 
tanto as notas dos alunos que participaram de sessões de monitoria, como 
daqueles que não frequentaram nenhuma sessão de monitoria.  Quatro turmas 
participaram do estudo. Os dados indicaram que cerca de 46,5% dos 
estudantes frequentaram ao menos uma sessão de monitoria durante o ano, 
porém, 76,1% destes eram alunos de duas turmas apenas, 2A e 2C, em que a 
última representou a maior proporção entre os frequentes, 41,30%. Nenhum 
estudante participou de mais de 5 sessões de monitoria. A análise das notas 
finais mostrou uma tendência crescente destas com o aumento da frequência 
em sessões de monitoria.  
 
Palavras-chave: Reforço escolar. Monitoria.Química 
 
INTRODUÇÃO 
 

No Instituto Federal do Mato Grosso campus Cáceres – Prof. Olegário 
Baldo, os alunos da segunda série do ensino médio, na disciplina de química, 
são introduzidos à tópicos que envolvem cálculos matemáticos relacionados à 
quantidade de matéria. Durante todo ano letivo, os problemas químicos 
contendo as grandezas mol e massa molar são abordados. Embora a estrutura 
matemática de resolução dos problemas seja simples, os estudantes em geral 
demonstram sérias dificuldades de compreensão devido às barreiras com 
relação à nova linguagem, incluindo palavras como substâncias, átomos, 
moléculas e fórmulas químicas, e à falta de habilidades matemáticas prévias. 
Na literatura há trabalhos que mencionam os tópicos de quantidade de matéria, 
mol, massa molar e estequiometria como um dos mais difíceis para os alunos 
de química (FURIÓ; AZCONA; GUISASOLA, 2002; RALPH; LEWIS, 2019) pois 
requerem, além de habilidades matemáticas, a compreensão das 
representações químicas. Os estudantes com sérias dificuldades de 
aprendizado nestes tópicos precisam de auxílio extra-classe. 

O professor de física, da Universidade de Harvard, Eric Mazur, disse 
(texto traduzido): 

Primeiro, quando um estudante tem a resposta correta e outro 
não, o primeiro é o mais provável para convencer o segundo – 
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é difícil persuadir alguém para a resposta errada quando se 
têm a resposta correta. Mais importante, um companheiro de 
classe é mais capaz de alcançá-los que o Professor Mazur – 
e isto é o ponto crucial do método. Você é um estudante e 
você tem aprendido isto recentemente, então, você ainda 
sabe onde você encontrou a dificuldade de aprendizado, 
porque ainda não passou tanto tempo. Enquanto, Professor 
Mazur enfrentou a dificuldade em algum ponto quando ele 
tinha 17 anos, e ele não mais lembra o quão difícil foi, anos 
atrás. Ele perdeu a habilidade de entender as dificuldades que 
um aprendiz iniciante enfrenta (LAMBERT, 2012) 

 
Neste trecho, o referido professor estava explicando as razões de seu 

método de ensino de aprendizagem ativa. Ele mencionou que um companheiro 
de classe é mais apto para ajudar um estudante em determinado tópico da 
disciplina pois tem recentemente enfrentado a dificuldade de apreender, e, 
portanto, entende melhor o que pode estar impedindo a compreensão do outro. 
O professor, por outro lado, aprendeu determinado tópico há anos, e para este, 
tudo parece ser óbvio, pois já esqueceu a respeito das dificuldades 
encontradas. Logo, o programa de monitoria voluntária tem o objetivo de 
aproximar o estudante que venceu as barreiras de aprendizagem recentemente 
e os que ainda se encontram atrás delas. Por isso, o monitor voluntário, neste 
trabalho, atuou preferencialmente com os seus companheiros de classe, e não, 
com aqueles pertencentes a classes de séries inferiores. 
 
METODOLOGIA 
 

No ano letivo de 2018 houve atuação de 3 monitores de química. Todos 
com ótimo desempenho na disciplina. Seus desempenhos, mostrados através 
das notais finais, foram 10,00, 10,00 e 9,9. As notas finais de 99 alunos, 
descontando os monitores, da segunda série do ensino médio do IFMT campus 
Cáceres – Prof. Olegário Baldo, foram analisadas.  

Os estudantes que se encontravam em dificuldade de aprendizado 
comunicavam a necessidade de ajuda ao monitor e este, então, os auxiliava 
em sessões de monitoria. Estas podiam ser esclarecimentos de dúvidas 
rápidas ou aulas de resolução de exercícios previamente agendadas em 
horário extraclasse. Cada aluno monitor então registrou o intervalo de tempo de 
cada sessão, o dia, o tópico abordado e os nomes dos participantes. Os dados 
transmitidos pelos monitores ao professor de química e as notas finais de dos 
estudantes foram então avaliadas neste trabalho. Ao todo, quatro turmas de 
segunda série foram avaliadas: três turmas do curso técnico de agropecuária 
(2A, 2B e 2D) e uma turma do curso técnico em informática (2C). Porém, em 
uma das turmas do curso técnico de agropecuária não havia monitor. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

A tabela 1 a seguir mostra a distribuição dos alunos de acordo com a 
frequência nas sessões de monitoria. 
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Tabela 1 
Distribuição dos estudantes de acordo com a participação nas sessões de 

monitoria.  

 
 

Os alunos frequentaram no máximo 5 sessões e somente alunos do 
curso técnico de informática frequentaram mais de duas ao longo do ano. 
Cerca de 46,5% (21,21+10,1+5,05+4,04+6,06 %) dos estudantes participaram 
ao menos de uma sessão. Porém, dentre estes que participaram, a distribuição 
não foi homogênea entre as turmas, com os alunos da turma 2C, curso técnico 
em informática, representando a maior proporção de participantes, de 
41,30%,  e os alunos da turma 2A, a segunda maior, de 34,78%. 

A figura 1 mostra a notas dos alunos de acordo com a frequência nas 
sessões de monitoria, juntamente com os valores médios (em vermelho). Nota-
se que a partir de duas sessões os valores médios das notas finais crescem de 
acordo com a participação em sessões de monitoria e que nenhum aluno que 
participou de três ou mais vezes obteve nota final inferior a 6,00 (média 
bimestral estabelecido no IFMT campus Olegário Baldo).  

Organizando os dados em dois grupos, um representando os valores de 
notas finais daqueles alunos que não participaram ou participaram apenas de 
uma sessão de monitoria (em preto) e os daqueles que participaram mais de 
duas vezes ao longo do ano (em azul), obtém-se as médias de 6,32 ± 2,13 e 
7,53 ± 1,73, respectivamente. Um teste t de student, ao nível de 5%, mostrou 
que a notas finais do segundo grupo eram estatisticamente superiores. Porém 
não se pode atribuir este efeito unicamente ao programa de monitoria 
voluntária, uma vez que, historicamente, com relatos de professores em 
conselhos de classe, as turmas do curso técnico de informática apresentam 
melhor desempenho, e, como pode ser notado no gráfico a seguir e nos dados 
da tabela 1, o grupo com maior participação nas sessões é constituído 
majoritariamente pelos alunos deste referido curso técnico. Assim o efeito da 
monitoria pode estar confundido com as características originais dos alunos. 
Neste trabalho, o valor médio das notas finais da turma 2C foi, através de teste 
t de student, ao nível de 5% de significância, superior ao valor das turma 2A, 
2B e 2D (valores médios de 8,02 ± 1,01 e 6,25 ± 2,15, respectivamente) . Nota-
se também na figura o efeito de diminuição de dispersão dos resultados de 
notas finais com o aumento de participação. Isto pode estar ligado ao programa 
de monitoria, visto que o aumento de interação entres os estudantes, na 
presença do monitor, pode equalizar o aprendizado, tornando-os mais 
homogêneos. Nesta figura os dados estão sobrepostos devido à enorme 
quantidade de pontos no gráfico de dispersão. 

 



Anais da III Jornada de Ensino, Pesquisa e Extensão do IFMT Campus Cáceres - Prof. 
Olegário Baldo - JENPEX 2019 

09 à 11 de Outubro de 2019. ISBN 978-85-54920-02-9 

392 
 

Figura 1: Notas Finais dos estudantes de acordo com a frequência, dado pelo 
número de participações em sessões de monitoria; os pontos com as notas 
finais são representados pelos símbolos 2A, 2B, 2C e 2D para indicaram a 
turma a qual pertencem; os valores em vermelho representam os valores 
médios de notas finais nos grupos de alunos. 

 
 

CONCLUSÕES 
 
Cerca de 46,5% dos estudantes da segunda série do ensino médio do 

IFMT campus Cáceres frequentaram ao menos duas sessões de monitoria ao 
longo do ano letivo de 2018. Os dados indicaram que os valores médios de 
notas finais tendem a crescer com o aumento da participação no programa de 
monitoria, porém este efeito não é evidente, visto que pode estar confundido 
com outros fatores, como características originais dos estudantes. Os alunos 
que mais participaram das sessões de monitoria pertenciam majoritariamente à 
turma do curso técnico em informática que historicamente apresentam 
melhores desempenho, portanto, não se pode inferir definitivamente que o 
efeito positivo demonstrado pelos dados devem-se somente ao programa de 
monitoria.  

O programa de monitoria além de intensificar a interação entre os 
estudantes, promovendo maior comunicação, geração de linguagem, maior 
aprendizado e vínculos de amizade, também têm o potencial de desenvolver 
habilidades dos alunos monitores para exercício futuro da docência, e, 
portanto, deveria ser estimulado em todas instituições de ensino. 
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RESUMO 
 
O presente trabalho justifica-se nas dificuldades encontradas no ensino-
aprendizagem em conteúdos de matemática, bem como nas limitações e 
resistências dos docentes frente às tecnologias, partindo deste pressuposto, o 
trabalho objetivou trazer subsídios sobre a realidade aumentada e suas 
contribuições para o ensino de matemáticaa, apontando vantagens e 
dificuldades na utilização desta tecnologia no contexto escolar. A pesquisa se 
desenvolveu utilizando a METODOLOGIA bibliográfica e exploratória, desta 
forma a coleta de dados foi realizada por meio de buscas em diversas fontes 
tais como artigos publicados em periódicos e anais de eventos científicos e em 
livros. O trabalho resultou em diversas maneiras de uso da realidade 
aumentada aplicada ao ensino, bem em aplicações desenvolvidas, onde se 
pode notar uma preocupação com a usabilidade das mesmas para facilitar a 
utilização por docentes e alunos. 
 
Palavras-chave: Ensino-Aprendizagem. Tecnologias Emergentes. Educação. 
 
INTRODUÇÃO 
 

As tecnologias digitais de informação e comunicação são utilizadas de 
diversas maneiras e em vários ramos de atividades, podendo se destacar nas 
indústrias, no comércio, no setor de investimentos e na educação, no processo 
de ensino aprendizagem e na Educação. Elas estão se popularizando de modo 
exponencial, tornando democrático o acesso à informação por meio de 
dispositivos digitais, como computadores, laptops, celulares, tablets, entre 
outros, além de aplicativos como as redes sociais, conectados à Internet, 
possibilitando a troca de informações entre as pessoas. 

Realidade Aumentada (RA) é uma tecnologia que permite que o mundo 
virtual seja misturado ao real, possibilitando maior interação e abrindo uma 
nova dimensão na maneira como nós executamos tarefas, ou mesmo as que 
nós incumbimos às máquinas.  

A pesquisa e disseminação sobre RA na educação é recente e 
acompanha os avanços dos aplicativos, a convergência das mídias e as 
tecnologias móveis. 
Nesse sentido, este trabalho objetivou trazer subsídios sobre a realidade 
aumentada e suas contribuições para o ensino de matemática, para alcança-lo 
foi feito um estudo do tipo bibliográfico, consultando em diversas fontes, tais 
como artigos publicados em periódicos e anais de eventos científicos e em 
livros. 
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METODOLOGIA 
Esta pesquisa consiste em um trabalho de natureza qualitativa. Para 

tanto, a pesquisa terá como principal instrumento metodológico a pesquisa 
bibliográfica, buscando aproximar os estudos de diferentes autores e diferentes 
concepções sobre o tema, comparando e analisando seus estudos sobre o uso 
da realidade aumentada no ensino de matemática. 

Este tipo de pesquisa, enquanto encaminhamento metodológico de 
estudos científicos, precisa ter o seu objetivo de estudo bem claro e definido, 
pois a mesma é uma atividade de consulta e localização de fontes diversas 
acerca de algum tema que pretendemos estudar."A pesquisa bibliográfica 
procura explicar um problema a partir de referências bibliográficas teóricas 
publicadas em documentos. Pode ser realizada independentemente ou como 
parte da pesquisa descritiva e experimental em ambos os casos, buscam 
conhecer e analisar as condições culturais do passado existente sobre um 
determinado assunto, tema ou problema (CERVO; BERVIAN, 2002, p25)." 

Por se tratar de uma pesquisa bibliográfica, a coleta de dados ocorreu 
em livros, revistas, artigos (impressos e online), atendendo aos objetivos 
propostos nesta pesquisa. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Para Gesser (2012), as novas tecnologias trouxeram avanços na área 
da educação, com metodologias empregadas para se fazer ensino, nas 
diferentes formas de materialização do currículo, de aquisição ou de acesso às 
informações para a efetivação da aprendizagem, porem o mesmo aponta 
algumas dificuldades relacionadas ao uso das tecnologias aplicadas ao ensino, 
como exemplo, a resistência dos professores ao uso destas, a estrutura 
tecnológica das escolas, o fato dos professores se sentirem despreparados 
para lidar com as tecnologias, a resistência dos estudantes a novas formas de 
aprendizado, a facilidade de dispersão dos alunos e a falta de recursos. 

Devido às diversas áreas passarem a utilizar as tecnologias digitais de 
informação e comunicação, as instituições de ensino tentam acompanhar essa 
mudança para manter seus cursos atuais em relação às tecnologias 
consideradas essências (COSTA, 2005). Porém, o processo de Ensino-
Aprendizagem nas instituições não consegue acompanhar com a mesma 
velocidade as mudanças tecnológicas. 

Um ponto que deve ser levado em consideração é o conhecimento dos 
profissionais de educação em relação às tecnologias, e a aceitação dos 
mesmos para a aplicação destas de forma eficiente no ensino, neste sentido as 
ferramentas devem seguir alguns critérios de qualidade, como, a usabilidade, 
esta sugere recursos de fácil utilização, com o objetivo de aproveitar melhor o 
tempo de aprendizagem, a portabilidade, que consiste na capacidade de um 
software em ser instalado para diversos ambientes, e a interface, que consiste 
em toda parte de um sistema com a qual um usuário mantém contato ao utilizá-
lo, tanto ativa quanto passivamente. (PRATES; BARBOSA, 2003). 

Os dispositivos móveis ganham popularidade como uma ferramenta 
educacional e há muitas escolas que os usam frequentemente em atividades 
educacionais para melhorar a aprendizagem. (FIGUEIREDO et al., 2015). 

Em relação aos alunos as dificuldades estão relacionadas às atitudes e 
a compreensão em geral como concentração nas atividades até o seu término, 
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embora a maioria desses aluos apresente motivação inicial para o trabalho, 
esta não é mantida até o seu término. (GALLEGO, 2007). Podendo neste caso 
as tecnologias ajudarem a manter o foco do aluno ou mesmo agravar a 
situação. 

A Realidade Aumentada (RA) é definida pela inserção de objetos virtuais 
no ambiente físico, mostrada ao usuário, em tempo real, com o apoio de algum 
dispositivo tecnológico, usando a interface do ambiente real, adaptada para 
visualizar e manipular os objetos reais e virtuais. (KIRNER, 2007). 

No caso da RA existe a dominância do real sobre o virtual, onde este 
enriquece o ambiente real com informações, imagens e objetos virtuais, em 
tempo real, aparentando coexistirem e permitindo a interação (KIRNER; TORI, 
2004). 

Os sistemas de RA são aqueles que têm três características: 
1)combinam o real e o virtual; 2)são interativos e operam em tempo real; 
3)funcionam num ambiente tridimensional. Em geral, as aplicações de RA 
enquadram-se em duas categorias: i) baseadas em informação 
georreferenciada e ii) baseadas em visão computacional (AZUMA, 1997). 

Nota-se que uma das mais expressivas complicações de aprendizado no 
processo educacional brasileiro está no campo das exatas, como disciplinas de 
Física e Matemática. Desta forma, buscam-se formas e recursos com a 
finalidade de melhorar o processo de ensino-aprendizagem, a forma em estudo 
trata-se da Realidade Aumentada (RA). 

A RA vem sendo apontada como uma das principais tecnologias 
emergentes (JOHNSON et al., 2010). A pesquisa e disseminação sobre RA na 
educação é recente e acompanha os avanços dos aplicativos, a convergência 
das mídias e as tecnologias móveis. São várias as aplicações da RA no ensino, 
principalmente no ensino de matemática e disciplinas afins, estas aplicações 
vão desde utilização de códigos como QR Code até a utilização de jogos 
educacionais. 

Figueiredo et al. (2015), citam como utilização de realidade aumentada 
aplicada ao ensino de matemática, a utilização de códigos para apresentações 
adicionais, no caso a utilização do QR Code, onde o professor pode associar 
diversas informações, que podem ser acessadas em dispositivos móveis, como 
por exemplo proposição e/ou a resolução de atividades. 

Gallego (2007) propôs a intervenção no ensino de matemática com 
jogos de regras, onde observou-se todos apresentaram evolução em pelo 
menos um dos aspectos estudados, seja na construção da noção de alguma 
das operações aritméticas, seja na elaboração de estratégia adequada das 
atividades, ou mesmo no desenvolvimento positivo do seu comportamento em 
relação à matemática. 

Segundo Fiolhais e Trindade (2003), uma das maiores dificuldades dos 
alunos da disciplina é o fato de lidarem com conceitos abstratos e em larga 
medida contra intuitivos. Partindo deste pressuposto Forte e Kirner (2009), 
desenvolveram uma ferramenta de apoio á aprendizagem de tópicos em física 
e matemática, o software ARTutor, foi desenvolvido com base no sistema 
SACRA, onde os educadores podem trabalhar com conceitos de matemática e 
física, como exemplo conceito de sólidos e queda livre, onde o mesmo pode 
configurar os valores que serão visualizados em 3D. O software possui 
instalação intuitiva, porem nota-se que a utilização do software requer certo 
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domínio em informática. O ARTutor possui atualmente seis possibilidades e 
interação que envolvem matemática e física. 

Lemos e Carvalho (2010), desenvolveram uma ferramenta para apoio do 
ensino de matemática, especificamente da relação de Euler. O software 
chamado de SISEULER propõe uma forma diferenciada para construção do 
conhecimento, nesta proposta, a aprendizagem é lúdica e é favorecida através 
da visualização e condição de manipulação dos poliedros virtuais projetados 
pela RA. Para o sucesso desta ferramenta é fundamental a interação do 
professor com os alunos. Atualmente o software está apto a reconhecer as 
relações referentes aos poliedros platônicos, ou seja: cubo, tetraedro, octaedro, 
dodecaedro e icosaedro. 

Lopes et al., (2018), desenvolveram o software nomeado de LibrAR, 
software este que tem como objetivo, servir de poio ao ensino de LIBRAS, o 
mesmo é dividido em três módulos, o primeiro tem como objetivo mostrar aos 
usuários os sinais do alfabeto e os algarismos numéricos a partir de uma mão 
3D, o segundo trata-se de um jogo, onde o objetivo é fazer com que o usuário 
associe o sinal de LIBRAS com seu respectivo significado, utilizando a 
tecnologia RA, e, por fim, o terceiro, que também trata-se de um jogo, neste o 
usuário precisa escolher o sinal correto para a letra ou algarismo numérico. O 
trabalho software é gratuito e disponíveis para as plataformas Android e iOS. 
 
CONCLUSÕES 
 

A pesquisa apontou algumas dificuldades relacionadas aos alunos, 
quanto às disciplinas de exatas, bem como aos professores em relação ao uso 
de tecnologias em sala de aula. 

O presente trabalho trouxe exemplos de uso da realidade aumentada, 
com o intuído de ajudar a potencializar e ensino-aprendizagem. Notou-se que 
existe uma boa quantidade de iniciativas, com este objetivo, nos mais variados 
conteúdos da disciplina de matemática, desde o trabalho com conceitos 
básicos até conteúdos mais avançados, foi encontrado também uma iniciativa 
para auxiliar na aprendizagem de LIBRAS. 

Nos trabalhos pesquisados, nota-se uma preocupação com a 
usabilidade das tecnologias, onde se buscou desenvolver aplicativos de fácil 
uso e acesso, principalmente de forma gratuita e compatível com plataformas 
acessíveis. 
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RESUMO 
 
Este trabalho consiste em um relato de experiência a partir do estágio 
supervisionado VI, realizado no Hospital Regional Dr Antônio Fontes, em 
Cáceres – MT. Foi feito observações e intervenções por meio de brincadeiras e 
atividades lúdicas com as crianças hospitalizadas. A partir do estágio, podemos 
também pensar em um ambiente hospitalar que abrigue condições para 
desenvolver a educação. Em relação a formação, o estágio contribuiu 
significativamente para a formação inicial, pois proporcionou um contato com 
um espaço de ensino não escolar. 
 
Palavras-chave: Pedagogia hospitalar. Educação não formal. Estágio 
supervisionado. 
 
INTRODUÇÃO 
 

A pedagogia está em todos os meios, tanto educativo quanto social e 
familiar, bem como se reproduz de múltiplas maneiras. A pedagogia está 
associada à educação formal e não formal. Assim temos a educação não 
formal como aquela educação que ocorre fora dos espaços escolares, sendo, 
portanto no próprio local de interação do indivíduo, sofre as mesmas influências 
do mundo contemporâneo como as outras formas de educação, mas, pouco 
assistida pelo ato pedagógico e desenvolve uma ampla variedade de atividades 
para atender interesses específicos de determinados grupos (GOHN, 2016) 

Portanto, um dos princípios centrais da pedagogia é a formação integral 
do ser humano, objetivando seu crescimento pessoal, cognitivo e profissional. 
A linguagem que preenche a pedagogia é uma linguagem própria que 
transforma o profissional desta área, uma linguagem significativa e baseada 
por técnicas e experimentações que proporciona ao pedagogo um leque de 
conhecimentos e aprendizagens (SAVIANI, 2007). 

O pedagogo assume um papel de suma importância no desenvolvimento 
do ser humano e do meio social em que este está inserido. Libâneo (2001, 
p.11) destaca que "o pedagogo é o profissional que atua em várias instâncias 
da prática educativa, direta ou indiretamente ligadas à organização e aos 
processos de transmissão e assimilação de saberes e modos de ação, tendo 
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em vista objetivos de formação humana previamente definidos em sua 
contextualização histórica". 

É de extrema importância que o pedagogo esteja preparado para os 
desafios diários do mundo globalizados em que vivemos. As novas tendências 
tecnológicas que surgem a cada novo tempo, as mudanças no contexto social 
dos seres humanos, as mudanças comportamentais influenciadas por 
diferentes aspectos, bem como as mudanças geradas pela economia. 

Nesse sentido, este trabalho tem como objetivo relatar as experiências 
vivenciadas no estágio supervisionado VI, realizado em um Hospital, 
contribuindo assim, para a área da pedagogia hospitalar. 

O Ministério da Saúde entende que os hospitais também podem ser 
centros de educação, por isso, há diferentes políticas públicas voltadas à 
educação, provavelmente oriundas do momento em que a criança começou a 
ser percebida como cidadão, não sendo mais tratadas como adultos em 
miniatura ou quando a infância passou a ser tratada como uma fase, de fato, 
importante para o desenvolvimento social e cognitivo. 

A necessidade de proporcionar às crianças e adolescentes um ambiente 
hospitalar, diferenciado, com ações educativas que diminuíssem a distância 
das atividades escolares e tornasse o hospital um lugar mais acolhedor e 
humanizado, para a criança que vivencia patologias, foi impulsionado por meio 
da criação das primeiras classes hospitalares. 

 
A Classe Hospitalar teve seu início em 1935, quando Henri 
Sellier inaugura a primeira escola para crianças inadaptadas, 
nos arredores de Paris. Seu exemplo foi seguido na 
Alemanha, em toda a França, na Europa e nos Estados 
Unidos, com o objetivo de suprir as necessidades escolares 
de crianças tuberculosas. Pode se considerar como marco 
decisório das escolas em hospital a Segunda Guerra Mundial. 
O grande número de crianças e adolescentes atingidos, 
mutilados e impossibilitados de ir à escola, fez criar um 
engajamento, sobretudo dos médicos, que hoje são 
defensores da escola em seu serviço. (VASCONCELOS, 
2005, p. 31). 

 
No nosso país foram criadas leis especificas para a “Classe hospitalar” 

na década de 90, até então as classes hospitalares eram regidas pela 
Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988), mais precisamente no Título VIII 
– da ordem Social, Capítulo III – da Educação, da Cultura e do Desporto, 
Seção I, artigo 205: "A educação é um direito de todos e dever do estado e da 
família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, 
visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da 
cidadania e sua qualificação para o trabalho" (BRASIL, 1988). 

A educação hospitalar se fortifica, como direito, com a criação do 
Estatuto da criança e do adolescente hospitalizado, a resolução 41 de outubro 
de 1995, no item 9, o “Direito de desfrutar de alguma forma de recreação, 
programas de educação para a saúde, acompanhamento do currículo escolar 
durante sua permanência hospitalar” (CONANDA, 1995, p. 16319). 

A atuação do profissional da pedagogia neste ambiente de diferentes 
necessidades objetiva colocar em prática ações que venham minimizar os 
efeitos do distanciamento do educando do âmbito escolar, realizando um 
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trabalho como sincronizador didático pedagógico educativo, em um olhar global 
do educando. O obstáculo está em desenvolver novas práticas para o 
atendimento as especificidades, ousando descortinar outros horizontes desse 
conhecimento nobre – o educar. 

Nesse cenário, temos a pedagogia hospitalar como: 
[...] aquele ramo da Pedagogia, cujo objeto de estudo, investigação e 
dedicação é a situação do estudante hospitalizado, a fim de que continue 
progredindo na aprendizagem cultural, formativa e, muito especialmente, 
quanto ao modo de enfrentar a sua enfermidade, com vistas ao autocuidado à 
prevenção de outras possíveis alterações na sua saúde (SIMANCAS; 
LORENTE, 1986, p. 126 apud MATOS; MUGIATTI, 2009, p. 79) 

Dessa maneira, a pedagogia hospitalar traz em seu núcleo, a visão 
humanística, voltada ao global do sujeito e não somente ao corpo e as suas 
necessidades físicas e sociais (OLIVEIRA, 2013). Nesse meio, o educador 
passa de espectador a agente, na busca de sua efetivação como partícipe da 
equipe de saúde, mediante ações pedagógicas interligadas em contextos de 
educação hospitalar, com vistas à garantia do direito da criança em ser aluno 
entre alunos, mesmo em espaços não escolares. 

A pedagogia hospitalar abre caminhos para uma educação diferenciada 
a crianças e adolescentes afastadas do contexto escolar por alguma doença, 
buscando assim desenvolver o conhecimento multidisciplinar nos diversos 
saberes, ultrapassando as dificuldades ocasionadas pela doença, 
proporcionando uma recuperação por meio de atividades lúdicas, pedagógicas 
e recreativas. 
 
METODOLOGIA 
 

Esta pesquisa consiste em um trabalho de natureza qualitativa, na 
medida que reúne características que configuram este tipo de estudo, segundo 
Chizzotti (2003) a pesquisa qualitativa recobre um campo transdisciplinar que 
envolve as ciências humanas e sociais, assumindo diversas formas de análise 
e busca encontrar os sentidos dos fenômenos humanos e entender seus 
significados. O trabalho fundamenta-se no relato e reflexão de experiências 
vivenciadas no Estágio Supervisionado VI, o qual aconteceu no Hospital 
Regional Dr Antônio Fontes, em Cáceres – MT. 

O estágio é uma atividade curricular que existe para auxiliar na formação 
inicial dos alunos e que vai além de cumprir as exigências acadêmicas, 
possibilitando-nos uma ampliação no campo da formação enquanto 
professores. É um processo vivido fora da Universidade que nos permite 
enquanto alunos e futuros profissionais da educação uma grande contribuição 
para a nossa formação, na medida em que nos possibilita conhecer e vivenciar 
o cotidiano de uma escola e refletir sobre as práticas pedagógicas, [...] “o 
estágio curricular se bem fundamentado, estruturado e orientado, configura-se 
como um momento de relevante importância no processo de formação dos 
futuros professores” (FELÍCIO; OLIVEIRA, 2008, p. 217). 

O estágio supervisionado constitui-se em uma atividade dividida em 
duas etapas, que seguem do período de observação e intervenção. A 
observação no Hospital Regional Dr Antônio Fontes ocorreu nos dias 9, 10 e 11 
de abril e a intervenção, que consiste na atividade de regência, ocorreu nos 
dias 23 e 27 de abril. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Como foi mencionado acima, as observações ocorreram nos dias 9, 10 e 
11 de abril. Ao chegarmos no hospital, nos deparamos com informações 
desencontradas sobre a realização das atividades do estágio supervisionado 
no local, pois o hospital acreditava que que o estágio seria referente a área da 
enfermagem e não na área da educação. Evidenciando assim, um 
distanciamento do hospital com a área da pedagogia. Pudemos perceber isso 
na recepção, quando fomos questionados “Vocês são da enfermagem?”. 

Esse distanciamento ocorre pelo fato de não ser muito comum o estágio 
de licenciandos nos hospitais, mostrando que a pedagogia hospitalar ainda 
precisa ter mais espaços dentro das instituições da área da saúde. 

Ainda na recepção, no primeiro dia de estágio, tivemos dificuldades em 
relação a documentação referente ao funcionamento da brinquedoteca do 
hospital. Pois os funcionários que nos receberam não tinham nenhuma 
informação sobre as normas, organização e funcionamento do local. No 
entanto, iniciamos a observação sem acesso as informações necessárias sobre 
a organização do espaço fisco. 

No primeiro momento, conversamos com os pais das crianças que 
frequentavam a classe hospitalar, explicamos os objetivos do estágio e falamos 
das atividades que seriam feitas, a partir daí, iniciamos as observações. 
Contudo, a observação se deu por meio de monitoria, não podendo absorver 
na pratica, nenhum conhecimento sobre a pedagogia no espaço hospitalar e 
ficando somente na teoria. 

A brinquedoteca precisa ser um ambiente acolhedor e humanizado 
atuando de forma que a criança/adolescente mantenha contato com o mundo 
mesmo estando hospitalizada, possibilitando o contato com familiares e amigos 
e na medida do possível, com sua rotina, cuja fundamentação está expressa na 
Declaração de Salamanca (1994) e na Lei de Diretrizes e Bases – LDB 
9394/963, no capítulo V - Educação Especial, como parte da educação 
inclusiva. 

O espaço reservado para recreação no hospital resumia-se na 
brinquedoteca, para serem realizadas as diversas atividades relacionadas a 
educação das crianças hospitalizadas. 
Segundo a Associação Brasileira de Brinquedotecas (ABB) o conceito de 
brinquedoteca está associado aos espaços destinados ao brincar e não devem 
ser confundidos com conjuntos de brinquedos ou depósitos, estando 
relacionada à objetivos específicos de ordem social, terapêutico, educacional, 
lazer, etc. (WELLICHAN; OLIVEIRA, 2018). 

O espaço brinquedoteca tem sua origem no século XX buscando 
garantir a criança um espaço que facilite o ato de brincar, caracterizado pela 
disponibilização de brinquedos, jogos e brincadeiras em um ambiente 
agradável e colorido cuja importância seja a ludicidade, estimulando a 
criatividade, o desenvolvimento da imaginação, comunicação e socialização 
(SANTOS, 1995). 
A brinquedoteca do hospital era um espaço relativamente pequeno, possuía 
um aparelho televisor de 32 polegadas, uma mesa colorida redonda de 
encaixe, com oito partes removíveis, com suas respectivas oito cadeiras e além 
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destas, mais seis cadeiras. Também possuía 4 puffs e um pequeno armário. 
Na parte externa havia um pequeno parquinho, para as crianças brincarem. 

Em relação a climatização, a sala possuía um único ventilador e este 
estava com defeito, não ventilando assim de forma eficiente, 
consequentemente a sala era muito quente. Era comum os pais levarem 
ventiladores de mão para amenizar o calor e deixar o ambiente mais agradável. 

É importante ressaltar a importância de um ambiente confortável para 
melhoria da qualidade da educação e da saúde. Um ambiente bem climatizado 
possibilita aumento considerável da produtividade e melhora a fluidez das 
tarefas realizadas em ambientes de trabalho e de estudo (TORRES, 2016). 

Na brinquedoteca não possuía brinquedos e os poucos livros para leitura 
que tinha, não eram direcionados ao publico infantil, pois eram livros religiosos 
de determinadas igrejas. 

Existe um grupo de voluntários que faz um trabalho no hospital com as 
crianças, e esse grupo possui brinquedos, livros, papeis e lápis de cor, mas tais 
materiais ficam guardados, sendo usados somente pelo grupo nos dias de 
atividades com as crianças, até porque as mães das crianças relataram que os 
objetos da brinquedoteca sempre somem. Nesse sentido é evidenciado a 
importância de um profissional para ficar responsável pela classe 
hospitalar/brinquedoteca. 

A brinquedoteca objetiva trazer melhoria na qualidade de vida durante a 
internação das crianças/adolescentes hospitalizados, colaborando para um 
ambiente mais humanizado. De acordo com Cunha (2007), não bastam 
brinquedos que tenham o objetivo de aprendizagem, é preciso demonstrar o 
que o ambiente pode trazer: aprendizado, alegria, conforto e aos poucos vai 
fazer a criança/adolescente entender o que está acontecendo com ela e com o 
ambiente que a cerca, daí a contribuição e importância da ludicidade. Sendo 
assim, a brinquedoteca é um espaço idealizado e organizado visando à 
recreação das crianças internadas, por isso consultas, exames ou 
procedimentos invasivos nesse local não são realizados. 

As atividades realizadas durante o estágio foram diversas, desde a 
brincadeiras a confecção de brinquedos e leituras de livros. Chegávamos na 
ala pediátrica e passávamos nos quartos das crianças, perguntávamos como 
elas tinham passado a noite e já as chamávamos para irem a brinquedoteca 
para a realização das atividades pedagógicas. Levávamos livros para fazer a 
leitura para as crianças. Reforçamos que a contação de histórias é uma 
atividade lúdica que desperta a curiosidade e o interesse da criança pelo livro. 
Por meio dos contos a criança viaja pela imaginação para mundos encantados, 
para culturas diversas e vive muitas experiências (CESAR; MAGALHÃES et al., 
2014). 

Uma história bem contada é um significativo estímulo para o 
desenvolvimento pleno das crianças, pois atua no campo cognitivo, social e 
emocional. Percebe-se que, quando dispõem de acesso à leitura, desenvolvem 
um vocabulário mais rico, são mais curiosas e criativas e articulam melhor as 
ideias (CESARet al., 2014). 

Um dos dias de estágio, levamos o som e algumas músicas infantis para 
as crianças hospitalizadas. Neste dia as crianças se divertiram bastante e por 
um instante, percebemos que elas haviam esquecido que estavam internadas 
em um hospital. 
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Existem muitas possibilidades de buscar as contribuições da música no 
desenvolvimento da criança, uma vez que ela se faz presente em suas vidas 
antes de sua alfabetização. A relação com a música, às vezes, já se inicia no 
ventre materno e segue no decorrer da sua infância. Nas brincadeiras infantis, 
as crianças usam a música como forma de expressão e também para 
estabelecer regras, relações sociais, diversão, alegria e aprendizagem. 

Loureiro (2008) explica que o aprendizado de música deve ser um ato de 
desprendimento prazeroso, que comungue com as experiências da criança 
sem ser uma imposição ou que busque a qualquer custo que a criança domine 
um instrumento, o qual pode minar sua sensibilidade e criatividade. 

Levamos alguns brinquedos feitos de materiais reciclados para brincar 
com as crianças hospitalizadas e confeccionamos animais a partir de material 
E.V.A. Sobre a importância do ato de brincar 

As brincadeiras fazem parte da vida da criança, e é por 
meio delas que, muitas vezes, a criança expressa os 
sentimentos de forma não verbal. Essa forma de 
expressão é de muita importância quando submetida a 
agravos, como a internação hospitalar. Privar a criança 
de sua linguagem é piorar ainda mais a agressão 
(RAMOS, 2014, p. 149). 
 

Por fim, realizamos atividades de desenho com as crianças, levamos 
folhas em branco e lápis de cor para elas desenharem. 

O desenho como método pedagógico educacional tem uma importância 
no cotidiano infantil, colaborando com matérias denominadas fundamentais, 
não sendo apenas uma mera atividade escolar ou um passa tempo. Quando a 
criança desenha, cria pontes entre o mundo real e o imaginário, expressando 
suas concepções e percepções do mundo no qual está inserida. Além disso, o 
desenho permite à criança retratar em diferentes dimensões, suas experiências 
pessoais em busca da sua própria identidade. É por meio do desenho, que a 
criança cria e recria individualmente formas expressivas, integrando percepção, 
imaginação, reflexão e sensibilidade (ALMEIDA, 2003). 
 
CONCLUSÕES 
 

Quanto a formação do pedagogo, é preciso aprofundamento, pois ainda 
que se tenha na formação os conteúdos relativos a ambientes não escolares e 
brinquedoteca, estes se apresentam sem uma relação direta com o ambiente 
hospitalar, a começar por apontamentos na legislação. Seria necessária maior 
ênfase, estabelecendo práticas mais específicas e formas de registro das 
especificidades dos pacientes, a partir da visão da área da pedagogia. É 
preciso repensar ainda, na formação continuada dos professores que atuam 
em ambientes hospitalares a fim de que possam realizar o atendimento 
educacional hospitalar com eficácia e excelência. Por isso é de extrema 
importância o aprofundamento de discussões que se refiram ao currículo da 
pedagogia, visando a educação em ambientes não escolares.  

Podemos considerar que este trabalho trouxe contribuições significativas 
para a formação acadêmica, pois a teoria estudada na Universidade foi aliada a 
prática em sala de aula. Houve a possibilidade de vivenciar experiências 
diversas para o preparo da futura profissão. 
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RESUMO 
 
Esse trabalho visa apresentar o resultado de uma pesquisa realizada no IFMT - 
Campus Cáceres Prof. Olegário Baldo. A pesquisa teve como objetivo avaliar 
as dificuldades enfrentadas nas resoluções de problemas químicos e a 
habilidade matemática prévia dos estudantes do ensino médio. Para isso as 
turmas de segunda série do ensino médio da instituição, realizaram atividades 
com questões envolvendo cálculos para determinação de quantidades de 
espécies químicas. Essas atividades envolviam a resolução de dois conjuntos 
de questões: um conjunto com 3 questões, com 5 itens cada a serem 
respondidos, representava problemas químicos (PQ) e outro conjunto de 
questões, com o mesmo número de questões e de itens, não envolviam 
linguagem química, porém eram problemas com estrutura matemática de 
resolução análoga (PA) aos problemas químicos (PQ). Em cada classe dois 
grupos de estudantes foram aleatoriamente separados: um grupo recebeu 
como atividade PQ e outro, dois conjuntos, PA e PQ, em que os estudantes 
que receberam esta última atividade deveriam resolver primeiro PA e, em 
seguida, PQ. A cada conjunto de questões foram atribuídas notas de 0-10. Os 
resultados mostraram, ao nível de 5% de significância, que os alunos que 
realizaram atividade com analogia (PA e PQ) obtiveram menor nota em PQ em 
relação aos alunos que resolveram a atividade sem analogia (que resolveram 
somente PQ). Mostram também que cerca de 27,19% dos estudantes que 
iniciam a segunda série do ensino médio apresentam deficiência na resolução 
de problemas matemáticos básicos que envolvem quantidades, e, portanto, 
poderão enfrentar sérias dificuldades para resolução de problemas químicos. 
 
Palavras-chave: Quantidade de substância. Mol. Estequiometria. 
 
INTRODUÇÃO 
 

Na literatura sobre educação na área de química encontram-se alguns 
trabalhos que discutem a dificuldade de estudantes com relação ao tópico mol 
e quantidade de matéria (FURIÓ; AZCONA; GUISASOLA, 2002; 
RALPH; LEWIS, 2019).  

Ralph e Lewis (2019) realizaram um estudo aplicando questões 
envolvendo estequiometria à estudantes de química, que cursaram a disciplina 
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de química geral no ensino superior, para compreender a diferença de 
aprendizado entre os estudantes classificados como em-risco e os estudantes 
classificados como não-em-risco. Esta classificação prévia era baseada em 
notas de matemática obtidas no ensino médio. Os autores verificaram que os 
alunos não-em-risco, aqueles com notas de matemática superiores no ensino 
médio, apresentaram melhores notas nas questões químicas em relação aos 
em-risco. Porém, através de análise mais profunda, baseada não somente na 
resposta final, mas também no estudo dos manuscritos dos estudantes, 
revelaram que muitos alunos, classificados como não-em-risco, embora 
tivessem acertado numericamente a resposta final, mostraram falta de 
conhecimento dos conceitos químicos, apresentando soluções quimicamente 
não plausíveis. Os autores alegaram que esta diferença de desempenho entre 
os dois grupos de estudantes, em-risco e não-em-risco, em química geral, no 
tópico de estequiometria, era explicada por estudantes que, embora fossem 
classificados como não-em-risco e tivessem fornecido respostas finais corretas, 
apresentaram deficiência no entendimento dos conceitos de mol, quantidade 
de matéria, massa molar e razão entre os coeficientes estequiométricos. Este 
estudo mostrou que não somente habilidades matemáticas prévias são 
necessárias para resolução dos problemas químicos envolvendo quantidades, 
mas compreensão das notações e representações químicas. 

No cotidiano, vários problemas numéricos são resolvidos considerando 
relação linear entre a informação solicitada e a informação que se tem ou é 
fornecida. A resolução envolve multiplicar a informação dada pelo valor 
numérico da relação, que se tem previamente, entre a informação solicitada e a 
fornecida, segundo a equação: y = xa. Em que y é a informação solicitada, x é 
a informação dada e a é a relação prévia entre ambas. Por exemplo, em um 
curral há 20 chifres de vaca, logo qual é o número de vaca neste lugar? 

 

 
 
Este tipo de problema numérico é facilmente compreendido pelos alunos 

do ensino médio. Porém estes não conseguem entender, visualizar ou transpor 
o conhecimento de que a estrutura matemática necessária para resolver os 
problemas químicos são os mesmos. Por exemplo, em um cilindro há 200 
átomos de hidrogênio, sabendo-se que neste recipiente há somente água, H2O, 
qual é a quantidade de moléculas de água? A resposta é rapidamente 
alcançada utilizando-se o mesmo método matemático de resolução mostrado 
acima. 

 

 
 

A dificuldade aumenta quando é alterada a unidade da grandeza para 
mol, com introdução em sequência, também da relação massa molar.  

Em química, a unidade utilizada para expressar a grandeza quantidade 
de substância é mol, que, segundo a IUPAC, International Union of Pure and 
Applied Chemistry, apresenta a definição abaixo: 

     A quantidade química, n, é a medida do número de 
entidades elementares especificadas. Uma entidade 
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elementar pode ser um átomo, uma moléculas, um íon, um 
elétron, e qualquer outra partícula ou grupo de partículas. O 
mol, símbolo, mol, é unidade do SI (Sistema Internacional de 
medidas) da quantidade química. Um mol contém exatamente 
6,022140857x1023 entidades elementares. Este número de 
entidades elementares é chamado de número de Avogadro.” 
(MARQUARDT et al., 2017). 
 

A despeito da facilidade de utilização da estrutura matemática citada 
anteriormente em problemas cotidianos e químicos básicos, nas resoluções de 
questões envolvendo a grandeza mol e sua conversão para número de 
entidades, os estudantes enfrentam enormes dificuldades. O número 
6,022140857x1023 causa-lhes estranheza juntamente com as palavras 
moléculas e átomos. Quando se trabalha com as grandezas centenas ou 
dúzias, em geral, entendem a resolução. Por exemplo o problema, que pode 
ser resolvido em duas etapas: qual é o número de vacas no curral sabendo-se 
que neste há 40 centenas de chifres de vaca? 

 
 
Porém, a mudança de vacas e chifres para moléculas e átomos, e de 

centenas e 100 entidades para mol e 6,022140857.1023 entidades, parece 
tornar as questões envolvendo cálculos químicos inexequíveis para os alunos, 
embora as resoluções apresentem estrutura matemática análoga: em um 
béquer há 0,5 mol de átomos de carbono, considerando que neste béquer haja 
somente moléculas de etanol, C2H6O, qual é o número de moléculas desta 
substância naquele recipiente? 

 

 

 
 
Além da nova linguagem, os alunos do ensino médio, em geral, 

apresentam dificuldades com relação ao manuseio algébrico de números 
exponenciais. O que potencializa a dificuldade com relação a este tópico. 

Neste contexto, o objetivo desta pesquisa foi avaliar as dificuldades 
enfrentadas nas resoluções de problemas químicos e a habilidade matemática 
prévia dos estudantes do ensino médio. Para isso foram analisadas resoluções 
de questões tipicamente realizadas no curso de química, sobre cálculo de 
quantidade de átomos e moléculas, e de questões que poderiam ser resolvidas 
de forma análoga às de química, ou seja, com a mesma estrutura algébrica. 
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Esta pesquisa foi realizada nos anos de 2018 e 2019, com estudantes do 
segundo ano do ensino médio. 
 
METODOLOGIA 
 

Neste trabalho foi realizada pesquisa de caráter quantitativo (FONSECA, 
2002), em que foram avaliados 222 alunos, do sexo masculino e feminino, da 
segunda série do ensino médio do IFMT campus Cáceres – Prof. Olegário 
Baldo. Sendo 111 alunos participantes em 2018 e 111 em 2019. Estes 
números representam o total de alunos que iniciaram e terminaram os 
respectivos anos letivos (não houve seleção dos participantes) na referida 
instituição. Para este estudo foram desenvolvidos dois conjuntos de questões: 
problemas químicos (PQ) - 3 questões, com 5 itens a serem respondidos em 
cada questão, estes problemas envolviam quantidades de átomos e moléculas, 
em unidades, dúzias e mol; problemas de resolução análoga (PA) - 3 questões, 
com 5 itens a serem respondidos em cada questão, estes envolviam objetos, 
coisas do cotidiano, em unidades e em dúzias, e suas  resoluções possuem 
estrutura matemática análogas a PQ. No referido campus do IFMT, na 
disciplina de química, os tópicos envolvendo quantidade de matéria são 
comumente ministrados na segunda série, por isso os alunos participantes 
deste trabalho pertencem unicamente a esta série do ensino médio. 

Ambos conjuntos de questões apresentavam um texto base explicando o 
raciocínio e a definições a serem utilizadas na resolução dos problemas, para 
avaliar a capacidade autônoma de aprendizado. Em cada classe, dois grupos 
de estudantes foram aleatoriamente separados: um grupo representava os 
alunos que receberam a atividade sem analogia e o outro, os que receberam 
atividade com analogia. A atividade com analogia consistia em PA e PQ. A 
atividade sem analogia, consistia em PQ somente. Os alunos deveriam 
resolver estas questões na sequência apresentada.  

Após coleta das atividades, foram atribuídas notas de 0-10 para cada 
conjunto de questões. Os alunos que realizaram atividade sem analogia 
receberam somente uma nota e os que realizaram a atividade com analogia, 
duas notas, uma nota referente a PA e a outra, a PQ. Esperava-se que, os 
alunos que resolveram a atividade com analogia, tivessem obtido maiores 
notas em PQ, porém não foi isto que aconteceu, como será explicado mais 
adiante. 
  
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

O gráfico a seguir, na Figura 1, mostra que os alunos que realizaram a 
atividade com analogia apresentaram menor desempenho em PQ. A análise de 
variância com dois fatores, ano (2018 e 2019) e tipo de atividade (com ou sem 
analogia), mostrou, ao nível de 5% de significância, que somente o fator tipo de 
atividade teve efeito nos resultados de PQ. Esperava-se que, através da leitura 
e da resolução prévias dos exercícios PA, aumentar-se-ia a capacidade de 
resolução dos exercícios PQ, pois seriam capazes de realizar, autonomamente, 
a analogia entre os dois conjuntos de questões. Porém, o efeito contrário 
aconteceu, visto que os alunos que realizaram a atividade sem analogia 
obtiveram maiores médias nos anos de 2018 e 2019.  
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Para compreender uma analogia é necessário maior tempo de reflexão e 
trabalho prévio. Em apenas uma hora e meia de atividade os alunos não 
tiveram tempo o suficiente para vislumbrar o análogo. Além disto, o número de 
questões para os estudantes que realizaram a atividade com analogia foi o 
dobro, PA e PQ, com seis questões, com total de 30 itens. As questões PQ 
eram as últimas, logo o cansaço pode ter influenciado negativamente o 
desempenho. Outros testes mais equilibrados entre o grupo controle (sem 
analogia) e o do tratamento (com analogia) devem ser planejados para 
tentativa posterior de se detectar o efeito da analogia. 
 
Figura 1: Efeito do tipo de atividade no desempenho estudantes na resolução 
de questões química, PQ. 

 
 
Para os alunos que realizaram a atividade com analogia, as notas de PA 

e PQ foram plotadas em um gráfico bidimensional. Observe Figura 2. 
 
Figura 2: Notas de 0-10 do conjunto de questões PQ (questões químicas) 
versus notas de 0-10 do conjunto PA (questões análogas); em preto dados de 
2018 e em vermelho dados de 2019. 
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Verifica-se que o desempenho dos alunos que realizaram as atividades 
com analogia em 2018 e 2019 são semelhantes. Nenhum aluno com nota 
inferior a 8,0 em PA foi capaz de ter desempenho com nota superior a 7,00 em 
PQ, mostrando que somente os alunos com habilidades prévias de resolução 
de problemas matemáticos cotidianos, foram capazes de transpor o 
conhecimento através da analogia. A partir da análise destes dados constata-
se que 27,19% dos estudantes ingressantes na segunda série do ensino médio 
podem estar em risco, pois enfrentaram dificuldades na matemáticas básica de 
problemas cotidianos, que apenas 13,16% dos estudantes foram capazes de 
vislumbrar o análogo e conseguiram resolver também as questões químicas e 
que 59,65% dos estudantes precisarão de ajuda, explicação e demonstração 
prévia do professor em sala de aula para transpor o conhecimento básico. 
Estas estimativas baseiam-se na suposição, visto que foram aleatoriamente 
separados, de que os dois grupos de alunos, que realizaram as atividades com 
e sem analogia, sejam homogêneos. 

Estas divisões foram feitas considerando que somente os alunos com 
nota superior à 8,0 em PA foram capazes de obter nota maior do que 7,00 em 
PQ, portanto para tornarem-se aptos a ter bom desempenho autônomo em 
cálculos químicos devem possuir nota igual ou superior àquela, e que, para 
demonstrar proficiência em PQ, a nota deve ser superior a 7,00. 

A tabela a seguir mostra o resultado de pesquisa de opinião sobre as 
atividades. 
  

Tabela 1 
Pesquisa de opinião com relação ao grau de dificuldade das atividades. 

 
 

De maneira geral os alunos opinaram que as atividades foram 
moderadamente difícil ou difícil, com pequenas proporções de opiniões 
extremas, muito fácil ou muito difícil. Nos dois anos, quando se comparam as 
opiniões entre os alunos que realizaram atividades com e sem analogia, as 
distribuições diferem. As proporções de opiniões fácil e moderadamente difícil 
são maiores nos alunos que realizaram a atividade com analogia e as 
proporções com opinião difícil e muito difícil são maiores nos que realizaram a 
atividade sem analogia. Isto mostra que a atividade que continha questões PA, 
com analogia, embora tenha sido mais longa e trabalhosa, transmitiu a 
sensação de ser mais fácil pois continha linguagem do cotidiano em sua parte 
inicial. Desta maneira, o uso da analogia pode diminuir a distância entre o 
estudante e o tópico quantidade de matéria e mol, reduzindo o tamanho do 
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degrau para aquisição de um conhecimento, com linguagem diferente, porém 
com estrutura matemática de resolução semelhante. 
 
CONCLUSÕES 
 

Os resultados mostraram que a atividade com analogia apresentou 
efeito contrário ao esperado devido ao maior número de questões presentes, 
PA e PQ, que provocaram, provavelmente maior cansaço mental, reduzindo o 
desempenho dos estudantes ao realizarem este tipo de atividade. Além disto, 
apenas uma seção de uma hora e meia, são insuficientes para o aluno ser 
capaz de vislumbrar autonomamente a transposição da aplicação do 
conhecimento básico de matemática na resolução de problemas químicos.  

Com estes dados, estimaram-se que cerca de 27,19% dos estudantes 
apresentaram sérias dificuldades em matemática básica, que 59,65 % não 
conseguiram autonomamente resolver os problemas químicos e que somente 
13,16% foram capazes resolver os problemas químicos autonomamente. Visto 
que os grupos foram separados aleatoriamente, pode-se inferir que são 
homogêneos, e, portanto, estas estimativas podem ser uma base numérica 
geral dos alunos que ingressam na segunda série do ensino médio do IFMT 
campus Cáceres – Prof. Olegário Baldo. 

Visto que a proporção dos alunos que acharam a atividade fácil ou 
moderada foi maior nos que realizaram a atividade com analogia, pode-se 
concluir, que embora esta tenha sido mais longa e trabalhosa em relação à 
atividade sem analogia, provocou neles sensação de menor estranheza, 
podendo contribuir para aproximação entre o novo conteúdo e o estudante. 
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